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ABSTRACT

”What’s the problem in the unemployment insurance?”

An essay in Political Science C-level

by Teresia Unander-Scharin

Autumn 2007

Supervisor: Gun Hedlund

The object of the essay was to investigate the argumentation in the bill, the 

comments from unions and the authorities, among others and the motions 

concerning the bill. To analysis this argumentation I  have been using feminist 

theory, specifically Carole Lee Bacchis ”What’s the problem”-aproach. I also 

used Maud Eduards and Diane Sainsbury to complete my theory. They describe 

men as the norm of the society and women as deviant. The questions I have 

been investigating in the texts are

- What’s the problem?

- Who or what caused the problem?

- Who or what is responsible for the problem?

- Who has the responsibility to change the problem?

- What problem is not mentioned?

- Are men mentioned as a gender and a group?

- Are women mentioned as a gender and a group?

- How are men and women described?

The investigation found that the problems that was presented in the theory 

was very mush present in the text that I investigated. Women are seen as 

passive and as willingness victims of their employers. Men on the other hand 

are active and are mentioned as the opposite of these women. The results 

however varied depending on which text was studied, but the main picture 

remained the same.

Keywords: Unemployment bill, Carole Lee Bacchi, feminist theory, gender, 

Maud Eduards, Diane Sainsbury.
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1.1 Inledning

Under hösten och vintern 2006 stormade det rejält i svensk politik. 

Protester, demonstrationer, debattprogram och insändare avlöste varandra 

och i många svenska hem diskuterades det livligt. Diskussionen handlade 

om ett snabbt formulerat lagförslag från den nytillträdda borgerliga 

alliansens regering. Förslaget behandlade förändringar av reglerna för 

arbetslöshetsförsäkringen1. Få hade väntat sig en så stor förändring så 

snart efter valet.

Det hade gått mindre än ett halvår sedan alliansregeringens tillträde. 

Propositionen antogs av riksdagen blott elva dagar innan den skulle träda i 

kraft.

Nya regler för stödet till arbetslösa är en förändring som rör alla i arbetsför 

ålder på ett eller annat sätt och därför är det intressant att undersöka 

företeelsen ur ett genus- och välfärdsperspektiv. Förändringen 

debatterades livligt i media under tiden runt dess genomförande och ett år 

senare anses den fortfarande vara en av de största förändringar som 

alliansregeringen genomfört. Vad den här uppsatsen skall undersöka är hur 

förespråkare och motståndare argumenterade för sin sak och om det går 

att vända på argumenten och därigenom få en annan bild av förändringen.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett feministiskt ”What’s the problem”-

perspektiv undersöka argumentationen i och kring propositionen om 

förändringarna i arbetslöshetskassan som kom under hösten 2006. 

Förändringen trädde i kraft den första januari 2007, mindre än ett halvår 

efter det att den nya regeringen tillträtt. Uppsatsen skall undersöka hur 

problemen formuleras utifrån ett genusperspektiv. Tanken är att se vilka 

grupper och vilka problem som lyfts fram, inte bara av regeringen utan 

även av motionärer i riksdagen och av remissinstanserna, hur dessa 
1 Hädanefter kallad a-kassan.
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presenteras och vad eller vem som anses vara problemet. 

1.3 Bakgrund och problemformulering

I september 2006 vann Allians för Sverige riksdagsvalet. Valrörelsen 

handlade till stor del om hur det så kallade utanförskapet (arbetslöshet och 

social isolering) skulle tacklas och människor komma i arbete. En mängd 

förslag lanserades och många av dem gick under parollen ”Det ska bli mer 

lönsamt att arbeta”2. I det paketet ingick skattesänkningar för dem som 

arbetar, men även en reform av arbetslöshetsförsäkringen och sjuk-

försäkringen samt en ny arbetsmarknadspolitik. Reformer som ska få 

människor bort från bidragsberoende och tillbaka till arbetsmarknaden.3 

Propositionen och även ikraftträdandet av den kom mycket snart efter 

regeringens maktövertagande, något som även kritiserades på de 

remissmöten som hölls.4 

I januari 2007 genomfördes förändringar i a-kassan i Sverige. Den 

nytillträdda borgerliga regeringen genomförde förändringen tämligen 

omgående efter sitt tillträde i september året innan. På många håll talades 

det om försämringar och att detta var början till slutet för den svenska 

välfärdsstaten. Johannes Lindvall och Bo Rothstein hävdar att den svenska 

välfärdsstaten emellertid utsatts för förändringar under en längre tid. 

Under stora delar av 1900-talet har svensk politik präglats av en stark stat 

med tydliga inslag av korporativism. Lindvall och Rothstein beskriver hur 

politiker satte upp ett ramverk för en politisk idé tillsammans med berörda 

organisationer. Sedan tillsattes en utredning där experter på området i 

fråga samlade den information som behövdes. I själva utredningsarbetet 

deltog representanter för olika partier, arbetsmarknadens parter och olika 

intresseorganisationer. Detta ledde till ett väl genomarbetat och praktiskt 

genomförbart förslag som röstades igenom av riksdagen varpå det berörda 

2 Allians för Sverige, Valet 2006, http://www.alliansforsverige.se/?page_id=23 (läst 
2007-11-13).
3 Allians för Sverige, Valet 2006, http://www.alliansforsverige.se/?page_id=23 (läst 
2007-11-13).
4 Prop. 2006/07:15, En arbetslöshetsförsäkring för arbete, s 16.
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departementet fick i uppdrag att övervaka beslutets genomförande. 

Kommunerna och andra lokala beslutsfattare fick genomföra det beslutade. 

Det hela byggde på kompromiss, vilket förstås var uppskattat av alla de 

inblandade.5 

Vid tiden för 1980-talets slut ungefär började dock en förändring skönjas. 

Det tidigare systemet hade varit starkt centraliserat och storskaligt. Under 

den här perioden börjar systemet kritiseras och krav på lokalt självstyre 

och inflytande börjar resas. Istället för storskaliga, centralt beslutade 

lösningar, efterfrågar människor ha valfrihet och decentralisering. Detta 

tvingar de styrande att omforma sin ideologiska övertygelse och politiken 

har går mot en mer ideologisk orientering. De tillsatta utredningarna får allt 

mindre betydelse för den politiska legitimiteten för ett beslut. De har 

effektiviserats med färre deltagare och kortare utredningstid och de 

konflikter som tidigare löstes i själva utredningsarbetet hamnar nu på 

riksdagens bord. Dock är den mest påtagliga förändringen, enligt Lindvall 

och Rothstein, att statliga myndigheter fått mindre betydelse och 

inflytande. Socialstyrelsen förlorade mark till kommunerna och landstingen. 

Staten förlorade legitimitet och var inte längre den självklara parten att 

vända sig till om någon ville genomföra förändringar i samhället, skriver 

Lindvall och Rothstein. De nya lagar som skall förbättra för svaga grupper 

blev ofta vaga och tandlösa, konstaterar de. På det hela taget har makt 

flyttats från stat och myndigheter ner på kommunal och regional nivå.6 När 

regeringen 2006 presenterade och drev igenom förändringen i a-kassan 

gick det mycket snabbt. Remisstiden var bara en vecka och efter det fick 

remissinstanserna presentera sina resultat vid en muntlig hearing. Det kan 

ses som en klar förändring av utredningsväsendet.

Den svenska politiken och det svenska samhället har genomgått stora 

förändringar sedan 80-talet, som får räknas som det sista årtiondet med 

”det gamla systemet”. Urban Strandberg skriver att det skett en 

liberalisering och en globalisering av politiken som gjort att den gamla, 
5 Lindvall, Johannes & Rothstein, Bo, 2006, Sweden: The Fall of the Strong State, 
Department of Political Science, Göteborgs Universitet, s. 47.
6 Lindvall & Rothstien, 2006, s. 48 ff.
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starka staten blev omodern.7 Detta påverkade alla partierna, även 

Socialdemokraterna. De hade byggt sin starka ställning i den svenska 

politiken på att vara välfärdens försvarare och nu var detta inte gångbart 

längre. I det ideologiskifte som svepte över hela västvärlden mötte partiet 

stora problem när det försökte anpassa sig till de nya strömningarna i 

politiken och i Sverige ledde detta också till ett maktskifte. I samband med 

detta kom en svår ekonomisk kris som omdanade mycket av den svenska 

ekonomiska politiken. Dessutom har Socialdemokraternas försök till 

anpassning till den europeiska, mer liberala politiken lett till, hävdar 

Strandberg, att de har svårare att få legitimitet för sina beslut genom 

förhandlingar med berörda parter.8 

Slutsatsen som kan dras av detta är att den svenska välfärdsstaten 

påbörjade sin förändring redan på 1980-talet. Detta gäller i synnerhet den 

gamla välfärdsstaten där staten tog ansvar för och beslutade om alla 

förändringar. Den nya välfärdsstaten då? Finns den eller är det bara 

resterna av den gamla som inte hunnit brytas ner än?

Lindvall och Rothstein konstaterar i Sweden: The Fall of the Strong State att 

80-talet inte innebar de statliga myndigheternas död. Ett antal nya 

myndigheter har tillkommit både under 80- och 90-talen. Ofta har det varit 

tillfälliga utredningar som blivit permanenta. Ett exempel är en myndighet 

för de boende i glesbygd som fick en tätortsorienterad motsvarighet. 

Lindvall och Rothstein skriver att, enligt de äldre synsättet ansågs staten 

vara den som löste problem. Numera är misstron mot statens förmåga att 

lösa problem mer utbredd och många efterfrågar fler lokala lösningar och 

många av de områden, som tidigare ansågs vara statens ansvar, ligger nu 

på kommunerna, landstingen eller i vissa fall på privata aktörer. Under 90-

talet lades ansvaret för skolsystemet lades över på kommunerna. 

Förändringen genomfördes efter påtryckningar om en mer lokal prägel på 

grundskolan. Detta var ett direkt resultat av de nya tankar som kommit att 

7 Strandberg, Urban, 2006, Synopsium: Consolidated or Erodes Political Legitimacy? 

Perspectives on Scandinavian Democraties, Journal of European Public Policy, Routledge 
Taylor & Francis Group, s. 540.
8 Strandberg, 2006, s. 540 f.
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råda. Det som varit intakt, med undantag för förändringarna inom 

pensionssystemet på 90-talet, är det sociala trygghetssystemet, där a-

kassan utgör en del (något vi kommer återvända till). Fram till årsskiftet 

2006/ 2007 har dessa system varit mindre utsatta för förändringar medan 

andra stora områden har blivit utsatta för förändringar, eller försämringar, 

beroende på hur och när frågan ställs.9 

Även om det har skett stora förändringar och decentraliseringar ligger 

mycket av den politik, som många anser särskiljer Sverige från andra, 

framför allt europeiska, länder, kvar sedan 1970-talet. Det handlar främst 

om familjepolitik, med allt från föräldraledighet till barnomsorg och 

integrationspolitik.10 

Det har, sedan 1980-talet, skett förändringar inom den svenska välfärden. 

Den starka, beskyddande staten som tidigare såg efter medborgarna och 

gjorde anspråk på att kunna lösa alla problem genom storskaliga lösningar 

har förändrats och blivit en part bland flera i den nya samhällsbilden. Inom 

politiken slog New Public Management igenom på 80-talet vilket medförde 

en del förändringar. Det gällde i första hand kommunerna men tankarna fick 

visst genomslag i hela samhället. Några av de viktiga ingredienserna i New 

Public Management är att fokus ligger mer på effektiv hushållning med god 

ekonomi än på samhällsplanering, verksamheterna skall delas upp och 

flyttas närmare brukarna och konkurrensutsättas. Denna styrningsfilosofi 

menar att politiken skall lämna verksamheterna och styra genom att sätta 

upp mål, istället för att styra processen, och på så sätt kontrollera 

verksamheten efteråt. Syftet är att medborgarna skall komma närmare de 

offentliga verksamheterna och ha mer inflytande. Mer inflytande kräver 

också mer engagemang och ansvar från medborgarna. Förändringarna i 

välfärdssystemet kan ses följa samma spår, förändringarna i pensionerna 

under 90-talet innebar bland annat att de som arbetar får en viss del av 

det som avsätts att de själva får placera en del och därmed ta eget ansvar 

för sin pension. I samma ljus menar regeringen att förändringen i a-kassan 

9 Lindvall & Rothstein, 2006, s. 53 f.
10 Lindvall & Rothstein, 2006, s. 55 f.
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skall ses, den är en fortsättning på de reformer som flyttar över ansvar från 

staten till de berörda medborgarna. A-kassan skall bli mer 

försäkringsmässig.11 

1.4 Material och metod

I uppsatsen teori används litteratur av Carole Lee Bacchi, policyforskare, 

och Maud Eduards, som forskar kring kön och politik med fokus på kvinnors 

situation i samhället, samt annan litteratur som berör välfärd och genus 

kommer att användas. I undersökningen studeras offentligt tryck i form av 

propositionen 2006/07:15 En arbetslivsförsäkring för arbete samt remissvar 

och motioner. Undersökningen kommer att granska och analysera texterna 

och de bilder de ger av kvinnor och män på arbetsmarknaden. 

Undersökningen är kvalitativ då den undersökt problemdefinitioner och 

utifrån Bacchis metod och teori letat efter det som inte tas upp och som 

undanhålls samt det som verkligen menas i texten. Den är även kvantitativ 

eftersom en del av undersökningen består i att räkna antal gånger kvinnor 

och män förekommer och i vilka sammanhang. På grund av att 

undersökningen är en diskursanalys, alltså en undersökning av språkbruk 

och föreställningar kring ett ämne12, av texterna och de argument som de 

hyser, kan inte analysen helt och hållet kunna särskiljas från 

undersökningen utan ett visst överlapp kommer att ske.13 

1.5 Forskningsöversikt och teori

Genom historien har män skrivit sin egen historia. De har definierat sig 

själva genom att tillskriva sin motsats, kvinnor, egenskaper, enligt Maud 

Eduards i Förbjuden handling - Om kvinnors organisering och feministisk 

teori.14 Feminismen, skriver Eduards, skriver kvinnornas historia och skriver 

då samtidigt mäns historia. För, menar hon, män har alltid varit en 

11 Montin, Stig, 2004, Moderna Kommuner, Liber AB, Malmö, s. 112 f.
12 Beckman, Ludvig, 2005, Grundbok i idéanalys, Santérus förlag, Stockholm, s. 87.
13 Beckman, 2005, s.49.
14 Eduards, Maud, 2002, Förbjuden handling - Om kvinnors organisering och feministisk 
teori, Liber AB, Malmö, s. 106.

6



måttstock för kvinnor, en norm för hur en människa är - stark, 

handlingskraftig, frigjord, och genom att tillskriva sig dessa egenskaper har 

männen samtidigt tillskrivit kvinnorna de motsatta egenskaperna - svag, 

passiv och underkuvad. Eduards menar att män gör aldrig något för att de 

är män, män är politiker, chefer, bilförare och så vidare, men de är aldrig 

bara män, de är aldrig en man på sin post. En kvinna däremot är alltid 

kvinna vad hon än tar sig för. Hon är kvinnlig politiker, kvinnlig chef, kvinnlig 

bilförare. På en post noteras alltid kvinnan för att hon är kvinna, medan en 

man inte noteras som man. Han är sin position.15 

Diane Sainsbury menar att detta går igen i arbetsmarknadspolitiken. 

Mannen ses som familjens överhuvud, den som försörjer familjen, kvinnors 

arbete är ta hand om familjen och om hon arbetar så är det bara ett bidrag 

till familjens ekonomi och lönen behöver därför inte vara särskilt stor. Det 

går dessutom lätt att dra paralleller mellan klassiska kvinnoyrken och det 

arbete som förväntas av kvinnor i hemmet; omsorg om barn, sjuka och 

gamla, städning och matlagning. Arbeten som inte kräver några 

”färdigheter” utan det är sysslor som de förväntas behärska för att de är 

kvinnor. Från 1950-talet och framåt har yrkesverksamma kvinnors löner 

diskuterats. Carole Lee Bacchi lyfter dock fram att problemet ansågs vara 

det faktum att kvinnor som jobbade tillsammans med män fick mindre betalt 

än sina kolleger. Det faktum att majoriteten av de yrkesverksamma 

kvinnorna återfanns i branscher där praktiskt taget inga män arbetade 

ansågs inte vara något konstigt.16 I Utredningen om fördelningen av 

ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män, även 

kallad Kvinnomaktsutredningen, framkommer bilden av, inte bara olika 

branscher för kvinnor och män, utan även olika arbetsuppgifter på samma 

arbetsplatser.

Kvinnor och män utför olika arbetsuppgifter. Också när de arbetar inom 

samma yrkesområden, fördelar sig arbetsuppgifterna mellan dem efter 

ganska tydliga mönster. Kvinnorna har de mera bundna, serviceinriktade 

och mottagande uppgifterna, medan män har mera rörliga, breda och 

15 Eduards, 2002, s. 106 f.
16 Sainsbury, Diane, 1996, Gender, equality and welfare states, Cambridge university 
press, Cambridge, s.41; Bacchi, Carole Lee, 1999, Women, Policy and Politics, Sage 
Publications, London, s. 75 f.

7



utåtriktade områden. I några få yrkesgrupper är könsfördelningen relativt 

jämn. Sådana yrkesgrupper är säljare på t.ex. konfektionsfirmor, speditör, 

sättare, bokbindare och tillskärare. Också inom dessa yrkesgrupper skiljer 

sig emellertid könens arbetsuppgifter åt. Männen arbetar t.ex. på 

”sätteriet” medan kvinnorna arbetar på datasättningen. Kvinnorna är 

företrädesvis innesäljare medan männen är utesäljare. Kvinnorna är 

speditörer för importen och männen för exporten.17 

Männen är de utåtriktade, företagets ansikten utåt, medan kvinnor arbetar 

internt och inåt med styrda uppgifter som kräver mindre initiativförmåga.

Eduards redogör för tankarna hos tre feministiska tänkare, Simone de 

Beauvoir, Chaterine MacKinnon och Judith Butler, som representerar tre 

olika ståndpunkter inom feministisk teori. Hon beskriver att de 

representerar olika feministiska synvinklar från modernism till 

postmodernism samt diskuterar dessa skillnader. Alla tre tänkarna menar 

att hela samhället är, på olika sätt, genomsyrat av den syn på könsroller 

som förtrycker kvinnor, men de ser kärnan i problemet som olika saker, 

skriver Eduards. Förändringen beskrivs som en övergång från ”ting”, såsom 

löner, lagstiftning och så vidare, till ”ord”, fokus på diskurs och språkbruk.18 

Både modern och postmodern feministisk teori hävdar emellertid att det 

inte finns något objektivt, någon neutral utgångspunkt att läsa 

verkligheten efter. Historiskt har män alltid varit normen och kvinnan den 

avvikande, fortsätter Eduards. Tänkarna menar att i de flesta fall är det 

fortfarande så. Det handlingsutrymme kvinnor har, har de för att män har 

placerat dem där. Det är inget självvalt. Eduards framhåller tanken att 

könsskillnader är en efterkonstruktion för att rättfärdiga den diskriminering 

som har skett och sker. Eduards menar att män, genom att ge sig själva 

vissa egenskaper, ger kvinnor andra - hon blir passiv medan han är aktiv 

och handlingskraftig.19 

Bacchi beskriver ”What’s the problem?”-metoden att angripa ett problem. 

Bacchi skapar precis som Eduards en syntes av postmordern och modern 
17 Calleman, Chatarina, 1991, Kvinnors anställningsskydd, Norstedts, Stockholm, s. 85 
ff, i SOU 1998:6, Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska 
resurser mellan kvinnor och män, s. 86.
18 Eduards, 2002, s.144.
19 Eduards, 2002, s. 145 f.
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feministisk teori, där både språk och materiellverklighet studeras i sitt 

sammanhang. Detta angreppssätt ger ett annat perspektiv och kan ta fram 

nya vinklar på de problem som presenteras. ”What’s the problem?”-tanken 

tittar på problemen från andra vinklar än de vanliga. Undersöks 

genusproblem kan detta perspektiv ge nya bilder och andra syner på 

problem som gör att makten över problemdefinitionen kan förskjutas. 

Ordval kan också spela stor roll i dessa frågor. Hur benämns våld mot en 

maka från en make i hemmet? Kvinnovåld? Våld mot kvinnor? Våld i 

hemmet? Mansvåld? Dessa ord säger olika saker, de representerar olika 

saker och framställer olika delar av situationen som viktigast. Bacchi 

använder bland annat exemplen family violence och domestic violence och 

går vidare mot en rad begrepp som alla sätter kvinnan, familjen och 

hemmet i fokus, men aldrig mannen. De svenska ’kvinnovåld’ och ’våld mot 

kvinnor’ sätter kvinnan i fokus, fast det kanske borde vara mannen som 

slår henne som skall vara den som uppmärksamheten borde riktas mot. 

Våld i hemmet gör fenomenet till något anonymt och privat som inte är 

samhällets angelägenhet. I Sverige har nu mäns våld mot kvinnor blivit det 

förhärskande uttrycket20.Det pekar ut mannen som förövare och sätter 

honom först i problemformuleringen. Frågan som ställs till fenomenet är 

”Vad är problemet?”. Är det kvinnor som blir slagna eller män som slår? 

Vem är huvudpersonen i handlingen? Den som utför den eller den som 

utsätts? Bacchi menar inte att hela kärnan till att komma åt problemet 

ligger i vad det kallas, men att det finns mycket underliggande budskap 

som förmedlas genom de olika benämningarna. Därför är ordvalet en del av 

problemet.21

Vad är sexuellt i sexuella trakasserier? Ska det anses som smickrande att 

utsättas för dessa för att ’han vill ju ha dig’? Eller är det inte så att det 

endast är ett sätt att trycka ner kvinnan för att hon är kvinna inte för att 

mannen är intresserad av henne sexuellt? Mannens beteende betecknas i 

de definitioner av sexuella trakasserier som normalt, det är kvinnans 

uppgift att klargöra att hon inte är intresserad av hans ”närmanden”, boys 
20 Lag om ändring i brottsbalken, utfärdat 4 juni 1998, http://www.kvinnofridsportalen.se/ 
(läst 2007-12-21)
21 Bacchi, 1999, s. 164 f.
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being boys, kvinnor får acceptera att män inte kan kontrollera sina lustar, 

förklarar Bacchi. Dessutom är lagar mot sexuella trakasserier på 

arbetsplatser ofta utformade så att kvinnan måste anmäla mannen till en 

högre chef och då riskerar att förlora sitt arbete, eller i alla fall ses som en 

som skapar besvärligheter och hamnar i ett sämre läge på grund av detta, 

trots lagar mot detta.22 Om nu sexuella trakasserier var ett sätt att visa sin 

attraktion för en annan person, skulle inte kvinnor då också utsätta män för 

det?23 Frågan är om problemet inte borde vara de män som ”inte kan 

kontrollera sina lustar” snarare än de kvinnor som utsätts för dessa män. 

Borde inte män som grupp bevisa motsatsen för att vinna sina kvinnliga 

kollegors förtroende? Borde inte män även bevisa för alla kvinnor att de är 

värda att lita på? Bevisa för kvinnor att män kan låta kvinnor vara hemma, 

röra sig på gatorna, eller besöka myndigheter utan att utsättas för ett 

bemötande som rör deras kön. Eduards citerar Victoria Davion

”The safest thing for a woman to do [...] is to distrust men generally, and 

to require that a man actively win over their trust. Because men deserve the 

burden of having to win trust due to their complicity in creating the 

dangerous climate, a woman does not treat a man unfairly when she 

refuses to grant him the benifit of doubt [...]”24.

Bacchi och Eduards menar att mannen är norm även i de fall där kvinnors 

problem behandlas och även om män är orsaken till problemen. Mannens 

beteende är givet, kvinnor får förhålla sig till det.

Även inom det område som undersökningen berör, arbetsmarknadspolitik, 

är mannen norm, där i form av den manlige heltidsanställde 

industriarbetaren. Hans förutsättningar skiljer sig avsevärt från den 

landstingsanställda sjuksköterskan. Hon har, oavsett om hon är 

sammanboende eller ensamstående och oavsett om hennes eventuelle 

partner är arbetslös, huvudansvar för hem och barn. Offentlig sektor 

exploaterar dessutom kvinnorna. De betalar dåliga löner och erbjuder 

sällan eller aldrig alternativ till deltidstjänsterna. Kvinnorna får dåliga 

utvecklings- och avancemangsmöjligheter och låga pensioner. Detta visar 

22 Bacchi, 1999, s. 188 f.
23 Bacchi, 1999, s. 191.
24 Davion Victoria, 1995, Rape Group Responsibility and Trust, Hypatia, nr 2 s. 153-156, 
ur Eduards, 2002, s. 114.
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Kvinnomaktsutredningen och konstaterar att det är mer lönsamt för kvinnor 

att byta kön än att utbilda sig om de vill lyckas på arbetsmarknaden. För 

höga chefsposter krävs oftast att den tillsatte kan arbeta nästan jämt och 

därför är det nödvändigt att vederbörande har någon som tar hand och 

markservicen och hur många kvinnor har den förmånen? Män får fördelar 

även inom kvinnodominerade yrken och har lättare att avancera till 

chefspositioner också där. 25

Sainsbury konstaterar att mannen genom tiderna varit sinnebilden av 

medborgaren. Den offentliga sfären har skiljts från det privata, det vill säga 

mannen som var ute i arbetslivet fanns i det offentliga, medan kvinnan och 

barnen fanns i det privata. Han försörjde hushållet, och blev därmed 

familjens överhuvud. De flesta eventuella bidrag familjen fick, betalades ut 

till honom. När sedan kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden var det i en 

”informell sektor”, det vill säga parallellt med den ”riktiga, manliga” 

arbetsmarknaden. De arbetade, och arbetar fortfarande, inom vård och 

omsorg, yrken som historiskt inte ansågs kräva någon utbildning, det är ju 

sådant som de kan, de är ju kvinnor. Eftersom det inte krävdes någon 

kvalifikation behövdes det inte heller någon hög lön. Det har inte 

förändrats, även om synen på kvalifikation har gjort det. Välfärdssystemet 

är uppbyggt på insatser i lönarbete - sjukpenning, avtalspension, 

föräldrarpenning och a-kassa, alla grundar de sig på vilken anställning och 

lön vederbörande haft. Omsorgsarbete i hemmet ger ingen utdelning i 

välfärdssystemet.26 

Undersökningen kommer att utgå ifrån de teoretiska resonemang som 

tagits upp från Bacchi, Eduards och Sainsbury. Den kommer ta fasta på 

språkliga framställningar, föreställningar, underliggande antaganden samt 

bilder av arbetsmarknadens verklighet.

25 SOU 1998:6, Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser 
mellan kvinnor och män, s. 2 ff.
26 Sainsbury, 1996, s. 36 f.
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1. 6 Frågeställningar

Förändringarna i a-kassan gjordes för att motverka utanförskapet, men hur 

formuleras detta? Vari ligger problemen? Hur argumenterar regeringen, 

motionärerna, och remissinstanserna och vilka problem pekar de på? 

Uppsatsen kommer att undersöka detta utifrån Carole Lee Bacchis ”What’s 

the problem?”-metod och titta på följande frågor;

- Vad är problemet?

- Vem/ vad är upphov till problemet?

- Vem/ vad är skyldig till problemet?

- Vem har ansvar att ändra på problemet?

- Vilket problem kommer inte upp?

- Namnges män som grupp och kön?

- Namnges kvinnor som grupp och kön?

- Hur beskrivs kvinnor och män?

1.7 Avgränsningar

Det material som kommer användas i undersökningen är propositionen En 

arbetslöshetsförsäkring för arbete (Prop. 2006/07:15) samt de remissvar som 

lämnades in innan propositionen färdigställdes och motioner med anledning 

av propositionen. Endast de delar av motionerna som rör propositionen 

kommer att granskas. Propositionen är del av en större förändring för 

minskad frånvaro från arbetsmarknaden, men kommer granskas här för sig 

själv på grund av den avgörande betydelse förslaget i sig kan ha.
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2 Undersökning

Kapitlet inleds med en sammanställning av regeringens lagförslag, de 

kommentarer som lämnats in av remissinstanserna samt motionerna för att 

sedan avslutas med en analys av materialet.

Arbetsvillkoret, det vill säga det krav som finns för att en arbetslös skall få 

ersättning, skärps. Enligt den gamla lagen behövdes arbete om minst 70 

timmar i månaden27 under sex månader eller arbete under minst 450 timmar 

under sex månader och under var och en av dessa månader skulle 

personen ha arbetat minst 45 timmar. Efter 1 januari 2007 krävs det att en 

arbetslös arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 

arbetat i minst 480 timmar under 6 månader och då minst 50 timmar i 

månaden. Inget av dessa villkor tillåter att den arbetslöse arbetat sitt 

tidsmässiga minimum varje månad, utan vederbörande måste arbeta minst 

80 timmar i månaden om tiden vederbörande arbetat var jämt fördelad 

över de 6 månaderna. Enligt det gamla systemet måste den sökande 

arbeta nästan halvtid, det vill säga 75 timmar i månaden. Det nya systemet 

kräver att den arbetslöse arbetat minst halvtid, 80 timmar i månaden under 

ett halvår för att få ersättning vid arbetslöshet. Det står dock den sökande 

fritt att arbeta mer under vissa månader och mindre under andra, till 

exempel heltid under tre månader. I viss mån kan föräldraledighet eller 

totalförsvarsplikt räknas in, det kan dock inte ersätta arbete helt.28 

Flera remissinstanser har kommenterat det förändrade arbetsvillkoret. 

Arbetsgivarverket, Svenskt Näringsliv och Företagarna är positiva medan 

framför allt fackförbunden är negativa. Enligt Inspektionen för 

arbetslöshetsföräkringens (IAF) rapport är ungefär tre av fyra som berörs 

av detta kvinnor då kvinnor oftare arbetar deltid än män.29 Detta är också 

det som fackförbunden framhåller. Tjänstemännens centralorganisation 

(TCO) menar att den som har en halvtidstjänst och på grund av sjukdom 
27 En normal arbetsvecka beräknas till 40 timmar. Heltid är ungefär 160 timmar i 
månaden och halvtid 80 timmar.
28 Prop. 2006/07:15, s. 6 f.
29 Inspektionen för arbetslivsförsäkring, 2007, Eftekterna av förändringarna i 
arbetslöshetförsäkringen - Rapport 2, s. 13.
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eller vård av sjukt barn är borta vid enstaka tillfällen kommer få problem att 

uppfylla arbetsvillkoret och Landsorganisationen (LO) håller med.30 

Flera av motionärerna är kritiska till förändringen och tar upp samma 

argument som remissinstanserna, det vill säga att de, ofta kvinnor, som 

jobbar deltid kan få svårt att nå upp till den föreslagna nivån för att få rätt 

till a-kassa. De påpekar också att om en person som arbetar halvtid blir 

sjuk eller är hemma med sjukt barn hamnar vederbörande under de 80 

timmarna i månaden som krävs för a-kassa. Det innebär också att de som 

har en heltid som understiger 40 timmar i veckan, till exempel i vården, och 

som arbetar halvtid, inte heller är kvalificerade för a-kassa.31 Två motionärer 

hävdar att så många som 100 000 kvinnor deltidsmarkerar (stämplar upp 

till heltid via a-kassan) för att de är tvungna till det. Det vill och kan arbeta 

mer, men får inte göra det.32 En annan motion hävdar att det finns 200 000 

personer i denna situation och 170 000 av dessa är kvinnor.33 Motionärerna 

anger dock ingen källa till det påståendet. Vänsterpartiet lämnade in en 

motion där de påstår att de ofrivilligt deltidsanställda uppgick till 250 000 år 

2005, också här är 170 000 kvinnor. Som källa anges SCB:s arbets-

kraftsundersökningar.34 Det råder alltså viss oenighet om hur många som är 

ofrivilligt deltidsanställda i Sverige. Vad alla emellertid verkar vara överens 

om är att det är vanligast att kvinnor är deltidsanställda. Motionärernas 

svar på hur deltiderna uppkommit är att arbetsgivarna erbjuder enbart 

dessa. Deltiderna är också det största problemet på arbetsmarknaden, 

30 Prop. 2006/07, s 18.
31 Motion, Zakrisson, Kristina m.fl. (s), 2006/07:A1, 28 november 2006; motion, 
Österberg, Sven-Erik m.fl. (s), 2006/07:A2, 30 november 2006; motion, Jansson, Eva-
Lena m.fl. (s), 2006/07:A4, 30 november 2006; motion, Hagberg, Michael och 
Olovsson, Fredrik (s), 2006/07:A9, 30 november 2006; motion, Eriksson, Alf m.fl. (s), 
2006/07:A12, 30 november 2006; motion, Axelsson, Christina och Karlsson, Sonia (s), 
2006/07:A13, 30 november 2006; motion, Gille, Agneta och Bjurling, Laila (s), 
2006/07:A16, 30 november 2006; motion, Adolfsson Elgestam, Carina m.fl. (s) 
2006/07:A17, 1 december 2006; motion, Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A18, 1 
december 2006; motion, Holm, Ulf m.fl. (mp), 2006/07:A19, 30 november 2006; 
motion, Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A236, 30 oktober 2006; motion, Palm, 
Veronica m.fl. (s), 2006/07:A271, 26 oktober 2006; motion, Eriksson, Birgitta m.fl. 
(s), 2006/07:A337, 27 oktober 2006; motion, Ohly, Lars m.fl. (v), 2006/07:A346, 31 
oktober 2006.
32 Motion, Axelsson, Christina (s), Karlsson, Sonia (s), 2006/07:A13, 30 november 
2006.
33 Motion, Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A18, 1 december 2006.
34 Motion, Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A236, 30 oktober 2006.
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enligt dem, och därmed är det arbetsgivarna som är upphovet till problemet 

och regeringen gynnar dessa med sina förändringar.

Regeringen menar att 70 timmar i månaden respektive 450 timmar under 

ett halvår inte är tillräckligt och höjer därför nivåerna. Regeringen påpekar 

vidare att, även om de är medvetna om att det är fler kvinnor än män som 

kommer att ha svårt att kvalificera sig till ersättning, är de som arbetar 

mindre än 20 timmar per vecka mycket få.35 Problemet, menar regeringen i 

sin text, är att människor arbetar för lite och att för många lever på a-

kassan. Gång på gång understryks att a-kassan är en omställnings-

försäkring, underförstått; inte en försörjning.36 Genom att göra försäkringen 

mer försäkringsmässig och höja inträdeskraven skall problemet, som 

skapats av allt för generösa bidrag, åtgärdas. Regeringen utmålar därmed 

den tidigare regeringen och dess regelverk som de ansvariga för att synen 

på a-kassan ser ut som den gör och tar på sig rollen att styra in samhället 

på rätt spår igen.

I den vetenskapliga skriftserien Arbetsliv i omvandling, utgiven av 

Arbetslivsinstitutet, skriver Gunilla Rapp och Elisabeth Sundin att det blir allt 

ovanligare med fasta heltidstjänster och deltids- och visstids-

anställningarna ökar, särskilt i handeln. Där är deltid mycket vanligt. Det är, 

skriver de, inte alltid enbart på arbetsgivarens initiativ. Ofta vill de anställda 

ha deltid och får ekonomin att gå ihop genom att arbeta på obekväm 

arbetstid samt genom att stämpla upp och vara deltidsarbetslös. De 

anställda vill ha flexibla arbetstider för att kunna styra över sin arbetstid 

och få vardagspusslet att gå ihop. Företagen behöver kunna vara flexibla 

med personalen då efterfrågan på företagets produkter eller tjänster 

varierar över tid.37 

Regeringen kortar den överhoppbara tiden, alltså den tid som en person 

kan välja att hoppa över i beräkningen om arbetsvillkoret uppfyllts, från sju 
35 Prop. 2006/07, s 19 och s. 45.
36 Prop. 2006/07, s 21, 23, 27.
37 Rapp, Gunilla & Sundin, Elisabeth, 2006, Deltidsarbetslöshet som lösning eller problem 
för arbetsgivare och företagare, Arbetsliv i omvandling, Arbetslivsinstitutet, Katrineholm, 
s. 3 f.
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år till fem år. Dessa överhoppade år kan användas vid till exempelvis 

studier. Tid som hoppas över kan också vara en period då en person varit 

sjuk eller föräldraledig. Om en person väljer att nyttja denna möjlighet, 

kommer nivåerna i a-kassan att beräknas på den lön som uppbars vid den 

tiden före den då vederbörande avbröt sitt arbete, för studier eller på 

grund av sjukdom.38 

Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) och TCO argumenterar 

att detta drabbar främst kvinnor. Orsaken till förslaget drabbar kvinnor mer 

än män är att det avskräcker kvinnor från att skaffa barn under studietiden, 

menar SACO och TCO och ett flertal motionärer håller med. Detta blir 

särskilt aktuellt då många utbildningar nu förlängts till fem år. Sveriges 

förenade studentkårer (SFS) kommenterar att detta kan göra att människor 

som studerar väljer att inte skaffa barn. SACO och TCO menar också att det 

kan vålla problem för dem som vårdar en anhörig eller går på rehabilitering 

efter skada eller sjukdom. Även äldre som väljer att studera riskerar att 

drabbas. Regeringen understryker i förklaringen till beslutet att a-kassan är 

en omställningsförsäkring och att det är viktigt att personens 

arbetslivserfarenhet inte ligger för långt bak i tiden, utan är relativt färsk.39 

Regeringen tar bort möjligheten att kvalificera sig för arbetslöshets-

ersättning genom studier. LO, TCO och SACO avstyrker alla förslaget och 

menar att detta tar ifrån de nyutexaminerade det andrum som de behöver 

när de tagit sin examen. TCO menar ett det drabbar kvinnor mer än män 

genom att majoriteten av dem som fick ersättning enligt 

studerandevillkoret 2005 var kvinnor. Regeringen anser dock att a-kassan 

skall vara en omställningsförsäkring för dem som har arbetat.40 

Förändringen i ersättningsperiodens längd och ersättningsgraden består i 

att systemet för hur mycket som betalas ut görs om. Den arbetslöse får 80 

38 Prop. 2006/07, s 20.
39 Prop. 2006/07, s 20 f.
40 Prop. 2006/07, s 21 f; Holm, Ulf m.fl. (mp), 2006/07:A19, 30 november 2006; 
Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A18, 27 oktober 2006; Österberg, Sven-Erik m.fl. (s), 
2006/07:A2, 30 november 2006.
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procent av sin förtjänst, upp till taket på 23015 kronor i månaden41 , de 

första 200 dagarna av sin arbetslöshet. Maximalt 680 kronor per dag42. 

Från dag 201 till dag 300 får den arbetslöse 70 procent och från dag 301 

får vederbörande 65 procent. Föräldrar med försörjningsansvar, det vill 

säga med barn under 18 år boende hos sig, kan få förlängning av perioden 

med 70 procent till dag 450. Regeringen skriver att den avser att införa en 

jobb- och utvecklingsgaranti som skall gälla efter 300 respektive 450 dagar 

som skall verka tillsammans med en begränsning i utbetalning av 

ersättning efter de dagarna. Detta är dock inte en del av den aktuella 

propositionen.43 

Arbetslöshetskassornas samarbetsorganisation (SO) framhåller att 75 

procent (2006) av dem som hamnar under taket i a-kassan är kvinnor. 

Vänsterpartiet framhåller att sänkningarna i ersättningsnivåerna leder till 

låglönejobb då en person som är arbetslös kan bli tvungen att ta ett 

arbete som motsvarar 90 procent av ersättningen, då de 300 dagarna är 

slut. Detta motsvarar, enligt motionens räkneexempel, att en person som 

får ut maximalt belopp kan bli tvungen att ta ett heltidsarbete för 13 500 

kronor i månaden.44

Regeringen menar att sänkningen skall verka som incitament för att den 

arbetslöse skall komma ut i arbete igen och att a-kassan uteslutande skall 

vara en omställningsförsäkring. De menar också att 200 dagar utan arbete, 

vilket motsvarar nästan nio månaders arbetslöshet, är lång tid att vara 

utanför arbetsmarknaden och därmed måste incitamenten för att gå 

tillbaka i arbete öka.45 

Regeringen förändrar även definitionen av en arbetslös person. 

Definitionen följer Statistiska centralbyråns (SCB) definition.

Med arbetslös avses i 41 § en person, som för den kalendermånad eller 
41 Akademikernas erkända a-kassa, Kort om a-kassa, 
http://aea.se/kort__om__akassa.aspx (läst: 2007-12-19)
42 Akademikernas erkända a-kassa, Kort om a-kassa, 
http://aea.se/kort__om__akassa.aspx (läst: 2007-12-19)
43 Prop. 2006/07:15, s. 23 f.
44 Prop. 2006/07:15, s. 25; Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A18, 1 december 2006.
45 Prop. 2006/07:15, s. 25.
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del därav som den förhöjda finansieringsavgiften avser, fått 

arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd och som inte utfört 

förvärvsarbete eller haft rätt till ersättning enligt 13 § lagen (1997:238) om 

arbetslöshetsförsäkring den månaden.46 

Till saken hör att de medlemmar i a-kassan som inte kvalificeras som 

arbetslösa enligt den definitionen skall vara med och betala den förhöjda 

finansieringsavgiften. Den får inte höjas för arbetslös medlem och med 

högst 300 kronor för arbetande medlem. LO framhåller att det finns risk att 

människor med låga löner väljer att ställa sig utanför a-kassan på grund av 

den höjda avgiften. Något som särskilt gäller deltidsarbetande, vilket ofta 

är kvinnor, framhåller de. TCO håller med och menar att det dessutom 

drabbar föräldralediga, kvinnor och studerande. SO håller med. SACO 

understryker att kvinnor dominerar i de lågavlönade akademikeryrkena.47 

Flera av motionerna framhåller att förändringarna leder till att kvinnor får 

sämre ekonomi. De syftar på att höjningen av egenavgiften i a-kassan i 

kombination med sänkningen av ersättningsnivåerna gör att många väljer 

att gå ur a-kassan av ekonomiska skäl och därmed står utan skydd vid 

arbetslöshet. De menar att kvinnor har en lösare kontakt med 

arbetsmarknaden på grund av att de oftare har visstidsanställningar och 

deltidsanställningar och ofta har lägre löner än män.48 

Många motioner föreslår rätt till heltid istället för de förändringar som 

regeringen föreslår. De ser rätten till heltid som en lösning på problemet 

med att många kvinnor arbetar deltid trots att de vill ha heltid. De vill också 

öka möjligheterna att göra om visstidsanställningar till 

tillsvidareanställningar, för att på detta sätt få arbetsgivarna att erbjuda 

fasta anställningar på heltid. Detta skulle lösa många av de problem som 

finns på arbetsmarknaden. Med denna åtgärd skulle även jämställdheten 

förstärkas, menar de, på grund av att arbetsgivarna utgår ifrån att kvinnor, 

46 Prop. 2006/07:15, s. 11.
47 Prop. 2006/07:15, s. 40.
48 Axelsson, Christina, Karlsson, Sonia (s), 2006/07:A13, 1 december 2006; Gille, 
Agneta och Bjurling, Laila (s), 2006/07:A16, 30 november 2006; Brink, Josefin m.fl. 
(v), 2006/07:A18, 1 december 2006; Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A236, 30 oktober 
2006; Ohly, Lars m.fl. (v), 2006/07:A346, 31 oktober 2006; Ohly, Lars m.fl. (v), 
2006/07:A347, 31 oktober 2006.
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oavsett om de har barn, har för avsikt att skaffa barn eller är barnlösa, har 

huvudansvaret för markservicen. Därmed erbjuds kvinnor deltid medan 

männen, som är familjeförsörjare, erbjuds heltid, menar motionärerna. 

Även de kvinnor som uttryckligen vill ha heltid nekas av arbetsgivarna, 

fortsätter de. Rätt till heltid kommer leda till att hundratusentals kvinnor blir 

mer jämställda och får det arbetsliv de vill ha.49 

En av motionerna tar upp hur förslaget slår mot ensamstående mammor. 

Motionärerna menar att eftersom förslaget missgynnar kvinnor, drabbas 

ensamstående mammor extra hårt. De ensamstående föräldrarnas, som till 

stor del är ensamstående mammor, vars inkomster består, i mycket högre 

grad än andra föräldrars, av inkomster från transferreringssystemet, vilket, 

enligt motionärerna, gör dem känsligare för förändringar i detta system. 

Motionen efterlyser förändringar som stärker dessa kvinnor ekonomiskt på 

ett sätt som inte låser dem i ytterligare bidragsberoende utan minskar 

marginaleffekten.50 

I ett avsnitt av propositionen besvarar regeringen flera av 

remissinstansernas betänkligheter kring jämställdhet och diskriminering i 

ett särskilt avsnitt om aspekterna kring detta. Här redogör den för 

Europeiska gemenskapens domstols rättsutlåtande kring lagändringar som 

kan drabba ett kön hårdare än ett annat, trots att lagen är neutralt 

skriven. Enligt rådets direktiv 79/7/EEG från den 19 december 1978 får en 

lagändring som, trots att den är neutralt skriven, påverkar ett kön mer än 

ett annat, endast genomföras om den syftar till att uppfylla ett legitimt 

arbetsmarknadpolitiskt mål och är lämplig och nödvändig för att uppfylla 

målet i fråga. Annars skall den anses vara diskriminerande. Regeringen 

anser förändringen vara nödvändig för att minska arbetslösheten och få 

människor i arbete. Den hänvisar också till en undersökning som 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) gjort, som 

visar ett en tioprocentig sänkning av ersättningen i arbetslöshets-

49 Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A18, 1 december 2006; Brink, Josefin m.fl. (v), 
2006/07:A236, 30 oktober 2006; Palm, Veronica m.fl. (s), 2006/07:A271, 26 oktober 
2006.
50 Eriksson, Birgitta m.fl. (s), 2006/07:A337, 27 oktober 2006.
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försäkringen i ett genomsnittligt OECD-land skulle minska arbetslösheten 

bland kvinnor med 3,2 procent och bland män med 1,2 procent. 

Jämnviktsarbetslösheten skulle minska med 1,2 procent. Det är detta som 

regeringen vill uppnå med förändringen. Därför anser den att 

arbetslöshetsförsäkringen måste premiera arbete och att gå upp i arbetstid 

från deltid. Detta anser den sig nå genom förändringarna i arbetslöshets-

försäkringen tillsammans med jobbskatteavdraget.51 

I propositionen och motionerna nämns män och kvinnor som grupper och 

kön, olika antal gånger med en klar övervikt mot kvinnor. Kvinnor är också 

de som mest frekvent nämns som enskild grupp, det vill säga, inte i samma 

mening som det andra könet (exempel: kvinnor och män) och som mest 

frekvent är i fokus i meningarna. Se tabellerna nedan. De beskrivs hos 

motionärerna som en grupp med gemensamma intressen, heltid och 

föräldrarledighet bland annat, och som kommer drabbas hårdast av 

regeringens förändringar. Regeringens beskrivning är mer neutral. De är 

medvetna om att vissa förändringar kommer drabba vissa kvinnor hårdare 

än män, då deltidsanställningar är vanligare bland kvinnor än bland män, 

men någon närmare beskrivning av regeringens syn på könen framkommer 

inte. I remissvaren kan en viss beskrivning av kvinnorna som liknar den i 

motionerna anas, men då dessa kommentarer är kortare och har ett annat 

syfte än motionerna framträder inte en lika tydlig bild.

51 Prop. 2006/07:15, s. 45 f.
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Propositionen och remissvaren

0-

-11

1122

Antal gånger utan kvinnor

Antal gånger utan män

Antal gånger

MänKvinnor

Motionerna

-

- 4

6

05

114

139

Män/ man/ männenKvinnor/ -na/ - an

Antal gånger utan kvinnor

Antal gånger utan män

Antal gånger

Som förälder

Svenskt näringsliv, Företagarna och Arbetsgivarverket har inte särskilt 

mycket kommentarer, det som framkommer är att de är nöjda med 

förändringarna och tillstyrker förslagen.52 Emellertid är det följaktligen 

mycket som inte kommer fram. Näringslivsintressenterna och arbetsgivar-

organisationerna går inte in på några specifika grupper som gynnas eller 

missgynnas av förändringarna, därför är resultatet från dem ganska litet. 

De bortser helt från de problem som andra tar upp med problemen kring 

deltid och en minskad trygghet på arbetsmarknaden. Deras kommentarer 

tyder på en könsneutralitet som går för långt när de inte ens känns vid att 

det finns olika problem som rör kvinnor respektive män.

52 Prop. 2006/07:15, s. 17, 18, 32.
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Tabell 1. Tabellen beskriver antal gånger kvinnor respektive 
män nämns i remisserna och i proposition 2006/07:15.

Tabell 2. Tabellen beskriver antal gånger kvinnor respektive män 
nämns i motionerna med anledning av proposition 2006/07:15.



2. 1 Analys

I argumentationen i de texter som ingår i undersökningen är det tydligt att 

det finns en manlig och en kvinnlig sfär. Den manliga kännetecknas av 

heltidsarbete, trygga anställningar och bra betalt, medan kvinnornas 

består av visstidsanställningar på deltid med dålig lön. Trots att denna bild 

delvis är stereotyp, något som vi kommer att återkomma till senare i 

analysen så ligger det tillräckligt mycket i den för att den skall vara 

oroväckande ur ett jämställdhetsperspektiv. Sainsbury konstaterar att 

denna bild härrör från synen på att kvinnan har en fallenhet för omsorg och 

dessutom har ansvar för hus och familj och därför inte är förtjänt av heltid, 

hennes inkomst är inte den som försörjer familjen, det gör mannens. Den 

bilden hänger kvar trots att familjebilden förändras. I 

Kvinnomaktsutredningen framkommer bilden av, inte bara olika branscher 

för kvinnor och män, utan även olika arbetsuppgifter på samma 

arbetsplatser. Männen arbetar utåtriktat med initiativrika arbeten och 

kvinnorna arbetar internt med mer serviceinriktade uppgifter.

I propositionen nämner regeringen bara vid ett tillfälle enbart ”kvinnor” och 

då i ett neutral betydelse, annars återfinns orden ”kvinnor” och ”män” bara 

tillsammans. I remissinstansernas texter beskrivs kvinnor som förlorarna i 

regeringens arbetsmarknadspolitik. De förlorar på sänkningen av 

ersättningsnivåerna och de förlorar på höjningen av avgiften samt i 

skärpningen av arbetsvillkoret. De är dessutom inte vinnare i jobbskatte-

avdraget. De gånger män nämns är det för att illustrera att de har det 

bättre än kvinnorna.

Män är norm. De blir gynnade. De är handlingskraftiga och kan styra sin 

egen tillvaro. En man fastnar inte i deltid mot sin vilja. Män kan i och för sig 

vara dåligt betalda, men då är de det på heltid. Bacchi och Eduards skriver 

båda om detta och menar att männen har en plats i samhället och kvinnor 

får fylla de utrymme männen av någon anledning valde att inte utnyttja. 

Mannens plats på arbetsmarknaden är given - kvinnan får hela tiden hävda 

sin rätt att inneha sin. Vissa motionärer låter förstå att en del av dem som 
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är ofrivilligt deltidsanställda inte är kvinnor när de säger att ett visst antal 

av de ofrivilligt deltidsanställda är kvinnor, men det sägs inte att de är 

män.53 Det är precis detta Eduards trycker på i sin text, män är inte män, 

män är ingen grupp. En man är en anställd, en löntagare, men han är inte 

man. Kvinnor å andra sidan är alltid kvinnor. Kvinnor drabbas för att de är 

kvinnor, de har en viss position för att de är kvinnor och de behandlas alltid 

som kvinnor. Det är emellertid inte omöjligt att kvinnor är missgynnade för 

att de är kvinnor, men analysen visar på att kvinnor alltid är just kvinnor 

och alltid ses som kvinnor. De har fått ett visst handlingsutrymme där det 

är sanktionerat för dem att befinna sig. Detta område innefattar främst 

vård, omsorg, butikshandel, köksarbete och så vidare. Vilka har satt ut 

detta område? Vi lever i ett patriarkalt samhälle, men det är inte enbart 

männen som är skyldiga till upprätthållandet av de gränser som innebär att 

det krävs ”något extra” av en kvinna för att bryta mot normen, även 

kvinnor förväntar sig detta av sig av sig själva och av varandra. Normen för 

hur en kvinna skall vara låser in kvinnorna i en situation och en bild av 

utsatthet som inte nödvändigtvis behöver vara sann.54 

Normer för män och kvinnor går igen på de flesta ställen där könen nämns. 

Det måste till exempelvis klargöras att de argument som framförs kring 

borttagande av studerandevillkoret lika gärna kunde handla om män. I ett 

idealsamhälle där män och kvinnor är jämlikar och delar lika på föräldrar-

försäkringen är detta inte ett kvinnoproblem utan ett problem för alla 

människor. Riksdagen ska vara normgivande i sin lagstiftning. Frågan är hur 

långt den ska sträcka sig i detta normgivande arbete, om det ska finnas en 

utopi i lagstiftandet eller om lagarna skall hindra människor från att 

praktisera ett oönskat beteende som inte är brottsligt, men som inte 

stämmer överens med den den bilden som många har av hur sammhället 

bör se ut? 

53 Axelsson, Christina och Karlsson, Sonia (s), 2006/07:A13, 1 december 2006; Gille, 
Agneta och Bjurling, Laila (s), 2006/07:A16, 30 november 2006; Brink, Josefin m.fl. 
(v), 2006/07:A18, 1 december 2006; Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A236, 30 oktober 
2006; Ohly, Lars m.fl. (v), 2006/07:A346, 31 oktober 2006; Ohly, Lars m.fl. (v), 
2006/07:A347, 31 oktober 2006.
54 Eduards, 2002, s. 145 f.
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Regeringen genomför förändringar som påverkar situationen för de 

deltidsanställda. I propositionen kan en förhoppning om att arbets-

marknaden skall avpassas så att fler kan gå mot heltid, eller i alla fall mot 

fler timmar i sin deltid, anas. Dock saknas en problembeskrivning kring 

detta och framför allt nämns inget om kommande förändringar. Som 

konstaterades tidigare, förekommer deltid i mycket hög grad inom 

kvinnodominerade yrken, till exempel inom vården. Män arbetar enligt den 

gängse bilden, heltid i privat sektor och kvinnor deltid inom vård i offentlig 

sektor. Detta gäller emellertid främst män och kvinnor utan akademisk 

utbildning, kvinnor med akademisk utbildning arbetar i högre grad heltid, 

både inom privat och offentlig sektor. Dessutom är bilden att kvinnor främst 

arbetar i offentlig sektor inte helt sann. Enligt Kvinnomaktsutredningen, 

arbetar 54 procent av kvinnorna i offentlig sektor och 46 procent i privat 

näringsliv. För män är de siffrorna 21 respektive 79 procent.55 Många 

kvinnor arbetar i dag deltid för att de inte kan eller vill arbeta heltid, särskilt 

kvinnor med små barn. Detta leder till att de inte kan försörja sig på sin lön 

och får sämre ersättningar från samhället vid arbetslöshet, sjukdom och 

pension.56 Trots det är problemet inget som återspeglas i propositionen och 

inget som det finns några planerade åtgärder för.

I motionerna beskrivs kvinnorna ofta som beklagansvärda. De jobbar deltid 

och missgynnas. De vill gärna öka sin arbetstid, men hindras av sina 

arbetsgivare som bara erbjuder dem deltid. Orsaken till detta är, enligt en 

motionär, att arbetsgivarna utgår från att kvinnan har ansvar för hem och 

familj och därför bör arbeta deltid.57 De gånger män nämns är det för att 

framhålla hur gynnade de är av hur arbetsmarknaden fungerar jämfört med 

kvinnor. Bilden motionärerna ger säger att kvinnorna, till skillnad från 

männen, inte har makt och/eller kraft att bryta sig ur och skaffa ett 

heltidsarbete, utan att de är tvungna att ta det som erbjuds, männen 

däremot väljer andra karriärvägar och yrken där det inte finns 

55 SOU 1998:6, Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser 
mellan kvinnor och män, s. 85.
56 SOU 1998:6, Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser 
mellan kvinnor och män, s. 88 f.
57 Palm, Veronica m.fl. (s), 2006/07:A271, 26 oktober 2006; Ohlsson, Carina m.fl. (s), 
2006/07:A322, 30 oktober 2006.
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deltidstjänster. De har kraft och möjlighet att styra sina egna liv medan 

kvinnor är hopplöst fast i arbetsgivarnas grepp. Arbetsgivarna utnyttjar 

kvinnorna därför att kvinnorna saknar handlingsförmåga och kommer finna 

sig i att bli utnyttjade, antyder motionärerna.58 

58 Motion, Adolfsson Elgestam, Carina m.fl. (s), 2006/07:A17, 1 december 2006; 
Motion, Axelsson, Christina och Karlsson, Sonia (s), 2006/07:A13, 1 december 2006; 
Motion, Brink, Josefin m.fl. (v), 2006/07:A18, 1 december 2006; Motion, Brink, Josefin 
m.fl. (v), 2006/07:A236, 30 oktober 2006; Motion, Eriksson, Alf m.fl. (s), 2006/07:A12, 
30 november 2006; Motion, Eriksson, Birgitta m.fl. (s), 2006/07:A337, 27 oktober 
2006; Motion, Gille, Agneta m.fl. (s), 2006/07:A331, 26 oktober 2006; Motion, Gille, 
Agneta, Bjurling, Laila (s), 2006/07:A16, 30 november 2006; Motion, Hagberg, Michael 
och Olovsson, Fredrik (s), 2006/07:A9, 30 november 2006; Motion, Holm, Ulf m.fl. 
(mp), 2006/07:A19, 30 november 2006; Motion, Holm, Ulf m.fl. (mp), 2006/07:A348, 
31 oktober 2006; Motion, Israelsson Margareta m.fl. (s), 2006/07:A255, 26 oktober 
2006; Motion, Jansson, Eva-Lena m.fl. (s), 2006/07:A4, 30 november 2006; Motion, 
Johansson, Ann-Kristine m.fl. (s), 2006/07:A15, 29 november 2006; Motion, Ohlsson, 
Carina m.fl. (s), 2006/07:A322, 30 oktober 2006; Motion, Ohly, Lars m.fl. (v), 
2006/07:A346, 31 oktober 2006; Motion, Ohly, Lars m.fl. (v), 2006/07:A347, 31 
oktober 2006; Motion, Ohly, Lars m.fl. (v), 2006/07:A270, 30 oktober 2006; Motion, 
Palm, Veronica m.fl. (s), 2006/07:A271, 26 oktober 2006; Motion, Persson, Göran 
m.fl. (s), 2006/07:Fi244, 31 oktober 2006; Motion, Zakrisson, Kristina m.fl. (s), 
2006/07:A1, 28 november 2006; Motion, Österberg, Sven-Erik m.fl. (s), 2006/07:A2,30 
november 2006.
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4 Slutsatser

Svaren på frågorna som jag ställde till undersökningen varierar beroende 

på vilken text som läses. Frågorna kommer därför besvaras utifrån 

regeringens, remissinstansernas respektive oppositionens perspektiv. 

Regeringen får godkänt för sina förändringar av näringslivsintressenter och 

arbetsgivarorganisationer, medan oppositionen främst har stöd av 

fackföreningsorganisationerna, som också är de enda av remissinstanserna 

som egentligen uttalar sig om hur förändringarna skulle drabba kvinnor till 

skillnad från hur de drabbar män. Näringslivsintressenterna och 

arbetsgivarorganisationerna går varken till attack eller försvar för 

regeringens politik när det kommer till genusfrågan. Detta leder till att 

regeringen i sin argumentation står i stort sett ensam mot oppositionen 

och de remissinstanser som argumenterat utifrån ett genus- och 

kvinnoperspektiv.

De frågor som ställdes till texten är:

- Vad är problemet?

- Vem/vad är upphov till problemet?

- Vem/vad är skyldig till problemet?

- Vem har ansvar att ändra på problemet?

- Vilket problem kommer inte upp?

- Namnges män som grupp och kön?

- Namnges kvinnor som grupp och kön?

- Hur beskrivs kvinnor och män?

Regeringen konstaterar att samhällssynen och den lagstiftning som rått är 

det stora problemet. Det finns inte tillräckliga incitament för den arbetslöse 

att gå tillbaka i arbete. Den ekonomiska skillnaden mellan att vara 

arbetslös och arbeta är för liten för många människor. Regeringen vill öka 

incitamenten för att få arbetslösa att ge sig ut på arbetsmarknaden och 

söka de arbeten som finns. Indirekt kritiseras den tidigare, 
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socialdemokratiska regeringen för en alltför slapp attityd gentemot 

arbetslösheten. De generösa ersättningarna anser regeringen tillät de 

arbetslösa att leva ett i stort sätt oförändrat liv sedan de förlorat sitt 

arbete och de ekonomiska drivkrafterna att söka nytt arbete var inte 

tillräckligt påtagliga.

Därför genomför regeringen förändringarna i a-kassan tidigt under sin 

mandatperiod. Förändringarna skall få god tid på sig att verka och hinna ge 

så stor mycket effekt som möjligt under den pågående högkonjunkturen. 

Förändringarna blir påtagliga för många människor då kraven för att gå 

med i en a-kassa höjs, ersättningarna kommer att tydligare trappas av på 

ett mer uppenbart sätt och systemet i övrigt skärps. Det är inte troligt att 

regeringen trodde att dessa förändringar skulle uppfattas som positiva, 

men det var förändringar som den ansåg sig tvungen och skyldig att 

genomföra för att få fart på arbetsmarknaden. De tar därmed på sig 

ansvaret att initiera en förändring, men lägger även ut ansvar på 

individerna i samhället. De skall ta ansvar för att förändra samhällssynen 

och beteendet, inte arbetsgivarna.

Det som inte kommer fram är vad regeringen tänker kring de andra problem 

som finns på arbetsmarknaden. Problemet med de många deltiderna, 

framför allt inom kvinnodominerade yrken som vård och omsorg, nämns inte 

nämnvärt av regeringen. Det är möjligt att förändringarna är tänkta att 

påverka arbetsgivarna att erbjuda fler heltider, eller i alla fall deltider med 

fler antal timmar. Regeringen uttrycker i alla fall en önskan om ett dylikt 

resultat, men ger inga antydningar om några lagmässiga förändringar som 

skall tvinga fram en sådan förändring.

Regeringen nämner mestadels kvinnor och män som grupper och kön i 

neutrala meningar av typen

Under år 2005 var 270 000 kvinnor och män inskrivna som arbetslösa vid 

landets arbetsförmedlingar.59 

De fall där kvinnor beskrivs vara i en mindre gynnsam position än män är få, 

59 Prop. 2006/07:15, s. 16.
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men de finns. De är dock betydligt mildare i sin karaktär än oppositionens, 

vilket i sig är naturligt då regeringen har som mål att få propositionen 

igenom riksdagen, medan oppositionen vill stoppa den. Män som grupp får 

då stå som motsats, som till exempel här:

Det är fler kvinnor än män som arbetar deltid och en viss andel kvinnor 

kan därmed ha svårare att t.ex. uppfylla arbetsvillkoret.60 

Någon djupare beskrivning av kvinnors och mäns situationer står inte att 

finna i regeringens framställning. Texten är neutralt utformad.

Remissinstansernas position påminner om oppositionens, även om de inte 

är fullt lika kritiska som oppositionens motionärer. Det är inte lika lätt att 

svara på frågorna utifrån dem då deras kommentarer inte är lika tydliga.

Vad som är det verkliga problemet är i mångt och mycket oklart. Deltiden är 

ett problem, men samtidigt verkar det vara ett problem de kan leva med, 

förutsatt att ersättningsnivåerna i a-kassan och dess övriga villkor inte 

ändras. Status quo är att föredra framför en förändring. Det är en 

inställning som kan ha samröre med den mycket korta remisstiden och det 

faktum att ingen sedvanlig utredning gjorts om konsekvenserna av 

förändringen. Det problem som återfinns i remissinstansernas texter är 

utkastet till propositionen. Problemen som regeringen och oppositionen ser 

på arbetsmarknaden framkommer inte alls på samma sätt. Problemet som 

LO beskriver är inte att kvinnor ofta jobbar deltid utan att förändringarna 

riskerar att påverka dem mer än andra. Kort sagt är det regeringen och 

regeringens förändringar som är problemet.

Det finns även olika sätt att se på samma problem. TCO skriver exempelvis 

att förkortningen av den överhoppbara tiden har speciellt stor betydelse för 

kvinnor och får här medhåll av SACO. Det drabbar särskilt kvinnor som får 

barn under studietiden, menar de. SFS nöjer sig med att konstatera att det 

drabbar dem som tänkt skaffa familj under studietiden. Det här är två olika 

sätt att se på samma sak. De två fackförbunden ser på problemet utifrån 

bilden att om det kommer ett barn till världen drabbar det kvinnan för att 

60 Prop. 2006/07:15, s. 45.
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hon är hemma med barnet. SFS utgår ifrån bilden att det drabbar båda 

föräldrarna, alltså både mamman och pappan. Förändringen borde inte 

vara ett specifikt kvinnoproblem, utan ett problem för de familjer som väljer 

att skaffa barn under studietiden. Skall lagar stiftas med hänsyn till den 

ojämlikhet som råder eller skall de stiftas i en förhoppning om att samhället 

en dag kommer bli jämställt?

En fråga som inte kommer upp och som inte diskuteras av 

remissinstanserna är hur situationen med deltider, något som alla andra 

verkar vara överens om är ett problem, skall angripas. SACO berör knappt 

ämnet medan TCO och framför allt LO markerar att de inte vill se några 

förändringar på det området.

Varken män eller kvinnor beskrivs särskilt ingående. Kvinnor arbetar deltid 

och män gör inte det. Något större djup än så framgår inte av de 

kommentarer som lämnats.

I och med att motionerna både till antalet och till mängden, är betydligt mer 

omfattande än både propositionen och remissvaren framträder deras bild 

av vad som är problemet tydligast.

Oppositionen ger i sina motioner tydligt uttryck för sin världsbild. Problemet 

på arbetsmarknaden är deltiderna som erbjuds kvinnor, främst LO-kvinnor. 

Arbetsgivarna har satt deltiderna i system för att de utgår ifrån att 

kvinnorna är de som har huvudansvar för familj och hem. Som om detta inte 

var nog, menar de, tar den borgliga regeringen ifrån dessa kvinnor halva 

sin försörjning då den ändrar reglerna för a-kassan. Lösningen på 

problemet är att lagstifta om rätt till heltid. Exakt hur lagen skall utformas 

framgår inte, men huvudtanken skall vara rätt till heltid och vill den sökande 

av en tjänst arbeta deltid kan vederbörande göra en överenskommelse 

med sin arbetsgivare om detta. Ingen skall bli tvungen att ta en deltid mot 

sin vilja. Rätt till heltid skall också öka jämställdheten genom att män ska ta 

mer ansvar för hemmet då kvinnorna också arbetar heltid. Arbetsgivarna är 

de som har ansvar att rätta till problemet. De har skapat det och skall 
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därför också åtgärda det. Det är något som även Kvinnomaktsutredningen 

tar upp.

Män är motsatsen till kvinnorna, de arbetar heltid, de är inte offer på 

samma sätt som kvinnor är. Problemen på arbetsmarknaden påverkar inte 

dem på samma sätt. De har fasta heltidsanställningar och därmed är deras 

ställning på arbetsmarknaden tryggare. Kvinnorna å andra sidan har oftare 

deltider och oftare visstidsanställningar. De har med andra ord en 

otryggare relation till arbetsmarknaden. Kvinnorna är beklagansvärda och 

oförmögna att göra något åt sin situation.

I oppositionens argumentation kan ett klasstänkande skönjas. De som 

presenteras som drabbade är LO-kvinnor. Andra kvinnor nämns inte. I 

argumentationen arbetar kvinnor deltid, kvinnor har dåligt betalt och 

otrygga anställningar, men det är ju en generalisering som inte 

överensstämmer med verkligheten. Många kvinnor arbetar i dag i fasta, 

välbetalda anställningar på heltid, men de nämns aldrig i oppositionens 

argument. De så kallade LO-kvinnorna är de enda som ges prioritet och 

utrymme.
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5 Avslutande kommentarer

Få hade kanske väntat sig de förändringar som faktiskt kom med ett 

regeringsskifte. De flesta hade nog väntat sig att politiken skulle fortsätta 

någorlunda som vanligt efteråt. Förändringarna i a-kassan gjorde att så 

gott som alla blev varse att Sverige hade fått en ny regering med en ny och 

egen agenda. 

I argumenten mot förändringarna är det många som använder kvinnornas 

situation som ett slagträ. Genom att påpeka att en grupp som är sämre 

gynnad får det sämre, får den som argumenterar naturligtvis ett bra 

argument för att försöka stoppa en oönskad förändring. Jag tycker 

emellertid att kvinnorna beskrivs som allt för passiva och oförmögna att 

påverka sin egen tillvaro. Dessutom ges en mycket ensidig bild av kvinnor. 

Bilden som presenteras är att alla kvinnor arbetar deltid i offentlig sektor 

och alla män arbetar heltid i det privata näringslivet. Visserligen kan det 

vara så att motioner och remissvar inte är rätt forum för att ge en 

nyanserad bild när syftet är att stoppa en lagändring, men bilden som 

presenteras av den handlingsförlamade kvinnan och den gynnade mannen 

är dessvärre inte ovanlig. Titta bara på citatet från Kvinnomaktsutredningen 

om kvinnors och mäns arbetsuppgifter. Männen har fria, utåtriktade 

arbetsuppgifter medan kvinnornas arbetsuppgifter är styrda och interna. 

Varför ser det ut så? Varför ges inte alla människor samma utgångsläge 

oavsett kön, etnisk härkomst, eller vad det nu kan vara som särskiljer dem 

från normen? Rör det sig bara om förutfattade meningar eller finns det 

andra aspekter?

I ett samhälle där mannen är norm tror jag inte det räcker att påtala att 

kvinnor är missgynnade, det krävs mer radikala förändringar. Vi behöver se 

över vår samhällsstruktur alltifrån hur vi uppfostrar och utbildar våra barn 

till hur vi hanterar vår arbetsmarknad. Kvinnor behöver stärka sig och ta 

det handlingsutrymme de behöver, oavsett om männen redan förfogar över 

det och männen måste vara beredda att dela med sig och våga låta kvinnor 
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besitta egenskaper som traditionellt ansetts som manliga. Detta leder dock 

till ett samhälle med enbart ”män”. Alla, även kvinnor, anpassar sig till den 

manliga normen. Därför behöver även kvinnliga egenskaper premieras, inte 

minst bland män. Det måste vara varje människas ensak att välja att vara 

på ett visst sätt, vederbörandes kön skall inte behöva spela in i det valet.
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