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Den gordiska knuten
Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen?

Intro

bosse parbring Redaktör för NIKK magasin

Familjen – jämställdhetspolitikens gordiska knut?
Kvinnor kan få barn. Inte
alla kvinnor kan. Inte alla
kvinnor vill. Men kvinnor
som grupp kan få barn. Det
vet alla arbetsgivare. Så
länge ett barns tillkomst
får större konsekvenser för
kvinnor än för män har kvinnor som grupp ett
underläge på arbetsmarknaden.
Detta nummer av NIKK magasin tar sin
utgångspunkt dels i den nordiska antologin
Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i
Norden, som har getts ut av Nordiska ministerrådet, och dels i det EU-finansierade forskningsprojektet FEMCIT där NIKK har ansvarat
för en delrapport om familjepolitikens betydelse för kvinnors medborgarskap.
Jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna har försökt motverka kvinnors underläge på arbetsmarknaden genom en aktiv familjepolitik. Föräldrapenning och barnomsorg
har gjort att både kvinnor och män kunnat
kombinera familje- och yrkesliv. För att få f ler
män att aktivt ta hand om sina barn – och
därmed stärka kvinnors position på arbetsmarknaden – har de nordiska länderna på olika
sätt riktat in sig på papporna genom informationskampanjer och aktiva åtgärder. Oavsett
vad man tycker principiellt om kvotering, går
det att se att det gett önskvärt resultat.
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Men frågan är hur mycket man kan hoppas
på att pappa- och familjepolitiken ska lösa
jämställdhetsproblemen. Den norska sociologen Birgitte Johansen pekar i sin forskning på
att det också är arbetslivet i sig som behöver
förändras och inte bara arbetstagarna. Fortfarande är det ett krav från arbetslivet – inte
minst på män – att de ska jobba heltid. För att
lösa stressen i familjen blir det då ofta kvinnorna som jobbar deltid.
Det är också viktigt att uppmärksamma
intressanta skillnader mellan de nordiska länderna. Trots att Finland och Norge har liknande stödformer för omsorg av barn under tre
år, skiljer sig attityderna i samhället och föräldrarnas preferenser från varandra. Finska barn
sköts oftast hemma, medan de flesta småbarnsföräldrar i Norge föredrar dagvård i barnehage.
Kanske är det familjepolitikens inriktning
på att lösa jämställdheten mellan kvinnor och
män som gör att den är så fokuserad på den
heterosexuella kärnfamiljen. Både parnormen
och heteronormen återspeglas i de skilda möjligheter icke-heterosexuella har i de nordiska
länderna. Inte alla familjer är barnfamiljer och
barnfamiljer finns i regnbågens alla färger.
Politiken bör vara anpassad till det.
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18 Mansbonus. Deltidsarbetande pappor
uppskattas av partner, barn och arbetsliv.

22 Barnets bästa 1? Synen på vad som är bra för
barn är socialt konstruerat och varierar över tid
– samt växer fram genom politisk kamp.
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28 Barnets beste 2? – Islandsk helsepersonell ser med
bekymring på ammetallene etter at den tredelte permisjons
ordningen ble innført i 2003, sier lege Solveig Thorp Holmsen.
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8 Mellem kvoter og frit valg
For 20 år siden var det stort set kun mor, der tog barselsorlov, når familier
i Norden fik en lille ny – i dag er far også kommet på banen. Men der er stor
forskel på, hvordan fædre og mødre fordeler orloven, viser ny forskning.

12 – Det staten gjør
gjennom innføringen
av fedrekvoten er å
gjøre uønskede valg til
irrasjonelle valg.
–

birgit te johansen, forsker

12 Tre ting på en gang
Politikerne framstiller fedrekvoten som et universalmiddel for likestilling, som skal
endre forholdene mellom far og barn, mellom far og mor og mellom arbeidstaker
og arbeidsgiver. Men kan noen få ukers pappaperm virkelig løse alt dette?

14 Parnormen starkare än heteronormen
Den goda medborgaren är inte längre nödvändigtvis gift, eller ens heterosexuell,
men han eller hon lever i ett långvarigt parförhållande där man bor ihop och
gärna har barn. Vad betyder det för singlar och frivilligt barnlösa?

17 Kronikk: Fedrekvoten forandrer Norge
Fedrekvoten er selve forutsetningen for at norske menn kan være hjemme
når ungene er små, skriver likestillingsminister Audun Lysbakken.

18 Delat föräldraskap, delad arbetstid
14 – Inom kvinnorörelsen
fanns det spridda röster
på 70-talet som ville
diskutera och ifrågasätta
parförhållandet, men
fokus för den norska kvinno
rörelsen har varit familj
och arbetsliv och kvinnors
rätt att ha både och.
–

tone hellesund, forskare

Många kvinnor arbetar deltid för att få familjelivet att gå ihop. Stressen minskar,
men samtidigt försämras kvinnors privatekonomi och position på arbetsmarknaden.
Fortfarande är det få män som arbetar deltid även om de både finns och har funnits.

22 En arena för kamp och kompromisser
Trots att Finland och Norge har liknande stödformer för omsorg av barn under tre år,
skiljer sig attityderna i samhället och föräldrarnas preferenser från varandra. Finska
barn sköts oftast hemma, medan småbarnsföräldrar i Norge föredrar dagvård i barnehage.

26 Underliga familjenormer i Norden
Varför får man inseminera som ensamstående i Finland men inte i Sverige? Varför är
donatorerna av könsceller kända i Norge men okända i Danmark? Vad är det egentligen
som ligger bakom de nordiska skillnaderna i fertilitetsvårds- och adoptionslagstiftning?

28 Pupp eller pappa?
Ønsket om mer permisjon til far stilles ofte opp mot helsemyndighetenes anbefalinger
om utvidet amming. Men kanskje kan de to ønskene gå hånd i hånd?

31 Ledare:
Nolltolerans mot könsrelaterat våld
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”Varje år anmäls nära 30 000 fall av
våld mot kvinnor. Vetskapen om dessa
30 000 misslyckanden driver mig.”
– nyamko sabuni, jämställdhetsminister i sverige

Ny jämställdhetsminister

Nordiske mænd til omsorgsfag

På grund av en rockad i Naalakkersuisut,
den grönländska regeringen, är Mimi
Karlsen ny jämställdhetminister. Hon är
också familje-, kultur- och kyrkominister.
Mimi Karlsen efterträder Maliina Abelsen
som jämställdhetsminister.

Mænd har også kompetencer til at yde omsorg, det ses bare sjældent i
arbejdslivet. Ny forskningsrapport præsenterer nordiske eksempler på
hvad som gøres for at tiltrække mænd til de typiske «kvindefag» – brancher
hvor de fremtidige jobmuligheder vurderes som bedre og mere sikre.

GRÖNLAND

sverige

Skolpersonal behöver
kunskap om jämställdhet
Skolpersonal behöver lättare få del av
den kunskap som finns om genus och
jämställdhet i skolan. Skolverket och
Nationella sekretariatet för genusforsk
ning borde få svenska regeringens uppdrag att sprida denna kunskap, föreslår
Delegationen för jämställdhet i skolan,
Deja. Deja har på regeringens uppdrag
under två år utrett förutsättningarna för
en jämställd skola i Sverige. Den 10
januari presenterades slutbetänkandet.
Det anses viktigt att fortsatta satsningar
inriktas mot strategier för jämställdhetsintegrering och att materialet finns lätt
tillgängligt för lärare, skolledning och
annan personal i skolan.
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Danmarks formandskab i Nordisk ministerråd
2010 satte fokus på mænd som finanskrisens
tabere. Det har nu blandt andet resulteret i ud
givelsen af rapporten Nordisk Mænd til omsorgarbejde! – en forskningsbaseret erfaringsopsamling på initiativer til at rekruttere, uddanne og
fastholde mænd efter finanskrisen, redigeret af
Steen Baagøe Nielsen på Roskilde Universitet.
Den omfattende rapport rummer bidrag fra
kønsforskere i hele Norden. Den dykker ned i
erfaringer fra både afsluttede og igangværende
nordiske projekter, som alle har det til fælles, at
de fokuserer på at nedbryde kønsbarrierne, gennem at tiltrække, uddanne og fastholde mænd i
omsorgsarbejde, hvor der findes en klar majoritet
af kvinder.
I internationale sammenligninger af status
for ligestillingen, markerer de nordiske lande sig
oftest positivt som fremskredne lande. Men når
det gælder arbejdsmarkederne i alle lande i Norden, er arbejdslivet mere kønsopdelt end tilfældet
er i langt mere kønskonservative samfund. Dette
paradoks er både velkendt og af ældre dato.
Men spørgsmålet som har skabt fornyet lige
stillingspolitisk interesse, som konsekvens af
finanskrisens tab af arbejdspladser i mandedominerede fag som byggeri og industri, lyder hvorvidt en større del af den mandlige arbejdsstyrke
er parate til at rykke ind i de mere fremtidssikre,
kvindedominerede omsorgsfag?
Tesen om en markant øget mandlig tilstrømning til omsorgsområdet som følge af finanskrisens arbejdsløshed, kan ifølge rapporten langt fra
stå alene som forklaring. Dels er arbejdsløshedssituationen for kvinder henholdsvis mænd for
skellige de nordiske lande i mellem. Dels er finans
krisens indvirkning, forskellig fra land til land.
Steen Baagøe Nielsen mener at diskussionen
om mænd i omsorgsfag nødvendigvis må omfatte en mere generel problematisering af omsorgsfagenes status og prestige i vores samfund.

– Rekrutteringsvanskelighederne til ældresektoren handler ikke kun om at arbejdet er uattraktivt for mænd. Forskningen peger klart på at det
i høj grad også handler om de generelle løn- og
arbejdsvilkår for arbejdet, de faglige orienteringer
i arbejdet og den manglende status som sektoren
har, blandt andet som følge af mediernes dækning
af negative sager fra området, siger han.
I norske børnehaver er det i de sidste 15 år
blevet ansat 8400 mænd. Hele 10 procent af de
ansatte er i dag mænd. Hvordan er det lykkes?
– For det norske projekts vedkommende er
det karakteristisk, at det er et længerevarende
projekt med centralt fastsatte målsætninger, som
har involveret mange aktører lige fra det øverste
nationale, politiske niveau ud til børnehaven i det
mindste fylke i Norge. Rekrutteringssuccessen
skal også ses i lyset af gunstige arbejdsmarkeds
forhold med mange nye arbejdspladser, hvor det
ikke har været nødvendigt at skubbe ældre, erfarne medarbejdere ud, fortæller Steen Baagøe
Nielsen.
Rapporten Nordisk Mænd til omsorgarbejde! kan
downloades på kampagnesiden hos det danske
ligestillingsministerium: www.skiftjob.dk.

PETER USSING

Aktuellt
www.nikk.no

norden

Kjærlighet, seksualitet
og ærbarhet
Likestilling og minoritetsungdom
i Norden
blant nordisk minoritetsungdom
med fokus på sosial kontroll

Særlig kontrollen av minoritets
jenters kropp og seksualitet er
strengere i mange minoritetsgrupper enn i de f leste majoritetsfamilier. Det viser kunnskaps
oversikten Likestilling og minori tetsungdom i Norden som NIKK
har laget. Samtidig er det omdiskutert i forskningen hvor omfat
tende den sosiale kontrollen i
minoritetsfamilier er og hvor
store forskjellene er fra majorite
ten, der det også råder ulike syns
punkter på kjønnslikestilling.
På oppdrag fra Nordisk Min
isterråd har NIKK laget rapporten som kartlegger tilgjengelig
kunnskap om forekomsten av
sosial kontroll av minoritetsungdom, dens omfang, uttrykks
former og implikasjoner for
jenter, gutter og familier. Rapporten gir en nyansert og balansert fremstilling av feltet, gjennom å på den ene siden dokumentere de reelle og alvorlige
problemene noen unge minoritetsjenter – og også gutter – risi
kerer når det gjelder strenge

konservative normer om seksuspråklig ungdom. På campen
ell ærbarhet, og på den andre
ble bl.a. NIKKs rapport brukt
Trine Lynggard
(red.) som kunnskaps- og diskusjonssiden problematisere
stereotype
oppfatninger av særlig unge
underlag. Resultatet av deltagerminoritetskvinner som ofre.
nes arbeid på campen er samlet
På vegne av det danske fori inspirasjonsguiden Kontrol over
mannskapet i Nordisk Ministereget liv – inspiration til, hvordan du
råd 2010 tok den danske likestilkan hjælpe tosprogede unge til at
lingsministeren initiativ til en
kunne leve det liv, de selv ønsker.
tverrnordisk camp om likestilLes mere på www.nikk.no.
ling og sosial kontroll blant to-

Svenska och
norska företag kan
vinna internationell
konkurrenskraft
genom att integrera
ett jämställdhetsperspektiv i sitt innovationsarbete. Det är en av slutsatserna
i rapporten ”Innovation & Gender”
som ges ut i samarbete mellan tre
myndigheter i Sverige och Norge:
Innovasjon Norge, Tillväxtverket och
Vinnova. I rapporten konstateras det
att den globala konkurrensen innebär
utmaningar för länder som Sverige
och Norge. För att kunna hävda sig i
konkurrensen behövs det effektiva
innovationsprocesser – och innovation
underlättas om det finns mångfald när
det gäller till exempel kön, etnicitet,
erfarenheter och nätverk. I skriften
ges flera goda exempel på hur företag
kan bli mer konkurrenskraftiga genom
att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv
i sin innovationsverksamhet. Ytterst
handlar det om att dra nytta av hög
kompetens och marknadsmöjligheter.
Läs mer: www.vinnova.se

Minister ja,
men inte ärkebiskop

danmark

På tværs af kategorierne
Per 1. marts skal Institut for Menneskerettigheder
sikre ligebehandling (IMR) af begge køn. Instituttet
dækker i forvejen områderne race og etnicitet
samt handicap – og nu altså også køn. Udvidelsen
med kønsmandatet i Danmark føjer sig til en nordisk trend i retning af samlede organiseringer på
tværs af kategorierne i håndhævdelsen af diskriminationsbekæmpelse.
IMR skal med sit nye mandat bistå ofre i forbindelse med klager over forskelsbehandling på
grund af køn, gennemføre uafhængige undersøgelser, offentliggøre rapporter og fremsætte henstillinger om spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på grund af køn.

Jämställdhet
som innovation

Baggrunden for at regeringen i Danmark nu tildeler IMR et mandat på kønsområdet kommer fra
Europa Kommissionen tilbage i 2007, som kritiserede Danmark med manglende målopfyldelse af
EU’s ligebehandlings– og kønsligestillingsdirektiv.
NIKK udgav tilbage i 2008 rapporten Flerdimen
sionel diskriminationspolitik i Norden – en oversigt som
sammenstiller lovgivning og forvaltning på om
rådet i de nordiske lande. Flere ændringer i lovgivning og praksis har fundet sted siden rapportens
udgivelse. NIKK vil derfor opdatere landeoversigterne med den aktuelle status, som kort opsumme
rer situationen i de nordiske lande samt i de selvstyrende områder, Åland, Færøerne og Grønland.

Kvinnors framskridande position
i samhället är kanske i färd med
att stagnera. Det skriver redaktören
Berit Kvam i webbtidningen
”Arbeidsliv i Norden”, som nyligen
gjort en temasatsning på jämställdhet
och räknat kvinnor på samhällets
maktpositioner. Tidningen har gått
igenom de senaste 40 årens kvinnoandel i regeringar, fackförbund,
arbetsgivarorganisationer och på
andra viktiga symbolpositioner i
Norden. Tillsammans har de nordiska
kvinnorna intagit alla politiskt tillsatta
maktpositioner utom två: Det har
aldrig utsetts en kvinnlig ärkebiskop
eller en kvinnlig överbefälhavare i
något nordiskt land.
Läs mer: www.arbeidslivinorden.org
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sagt:

”I stedet for at have endnu en kvindernes internationale kampdag,
så skal det være mænd og kvinders kampdag for de lige muligheder.”
– lykke friis, ligestillingsminister i danmark, som lancerede
et mandepanel på den internationale kvindedag.

norge

Konferanse
om menn– og
maskulinitetsforskning
Den neste nordiske konferansen om
menn- og maskulinitetsforskning
finner sted 31. mai – 1. juni 2012 på
Universitetet i Oslo. Konferansen
presenterer ny forskning om menn og
maskuliniteter, kjønn og makt, sunnhet
og livskvalitet. Konferansen byr også
på en ’policydel’, som belyser eksempler på utviklingsarbeid og praksis i
anvendelsen av maskulinitetsperspektiver.
Konferansen henvender seg til både
studenter, forskere og praktikere.
Frist for innlevering av paper og forslag
til workshoptemaer er 15. mai 2011.
Konferansen arrangeres av Senter for
tverrfaglig kjønnsforskning (STK), Universitetet i Oslo i samarbeid med Nordisk
forening for forskning om menn og
maskuliniteter, Reform – ressurssenter for
menn og NIKK. Læs mere: www.nikk.no

Kön och makt
på engelska
www.nikk.no

er in the Nordic Countries”, an
mapped out and analyzed the repreand business in the Nordic countries

omparative figures on the represenking positions in politics and busia that was collected in the project
ve. In the two articles that follow,
explanations for the existing gender
en in the various Nordic countries
more evenly between the genders.
he results from all the studies in the

political decision makers, researcherest in Nordic equality policy.

rdic Countries” (2008-2009) was
ters for Gender Equality and coers and the Nordic Gender Institute

NIKK Publications 2011:1

e Nordic Countries

usiness

Gender and Power in the Nordic Countries

alance in access to societal power is
t of democracy and gender equality
y work is knowledge of the distribuectors of society, employment, and

Kvinnors
och mäns
positioner
inom politik
och näringsliv
har granskat
av NIKK på
uppdrag av
Gender and Power in
Nordiska
the Nordic Countries
ministerrådet.
– with focus on politics and business
Nu finns
tre artiklar
skrivna av forskare i projektet översatta
till engelska och samlade i en publikation.
NIKKs tidigare forskningsledare Kirsti
Niskanen har skrivit en övergripande
artikel om projektets resultat. Drude
Dahlerup, professor vid Stockholms
universitet, skriver om kvinnors genombrott i politiken i de nordiska länderna.
Kvotering av bolagsstyrelser i Norge är
ämnet för Mari Teigen, forskningsledare
vid Institutt for samfunnsforskning i
Norge. Rapporten kan laddas ner på
www.nikk.no.
NIKK Publications 2011:1

Kirsti Niskanen (ed.)
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Utvecklar en rosa pedagogik
I Finland tror man fortfarande att jämställdhet
mellan könen har uppnåtts, så man gör inga
satsningar på den i skolan eller lärarutbildnin
gen, sade professor Elina Lahelma på konferensen Nordic Challenges, Future Possibilities den 9 mars
2011. Nordiska forskare och lärarutbildare samlades i Jyväskylä i Finland för att diskutera hur
skolorna och lärarutbildningen kan göras mer
könsmedvetna.
– En orsak till att man inom utbildningen
undviker att främja jämställdhet, vilket i och för
sig är lagstadgat, är att kön sammanhänger med
så mycket känslor och kan därför vara ett öm
tåligt ämne. Det är lättare att fortsätta med
gammal praxis som ofta upprepar traditionella
könsmönster, än att ändra på egna vanor och bli
tvungen att möta personliga upplevelser som
kan vara jobbiga, resonerar Elina Lahelma.
Docent Hillevi Lenz-Taguchi från Stockholms
universitet presenterade pedagogiska lösningar
som har använts inom svensk förskolepedagogik

för att utmana traditionella könsmönster. En
ganska vanlig metod är en könspedagogik där
man försöker ändra på barnens beteende så att
pojkarna lär sig att bli mer omhändertagande
och f lickorna lär sig aktivt handlande. Den
normkritiska pedagogiken däremot fokuserar på
normer i stället för på individer och strävar efter
att skrota heteronormativa antaganden. Barnen
är även här föremål för medvetandegörandet
och har rollen som de som ska befrias.
Själv har Lenz-Taguchi utvecklat en peda
gogik som hon kallar feministisk intraaktiv
pedagogik eller rosa pedagogik. Här ligger fokus
på att undersöka hur förhållandet till en själv,
andra och omgivningen skapas. Den inre dynamiken leder inte till ett förutsett resultat, utan
interaktionen mellan förskolelärarna och barnen spelar en central roll.

JUKKA LEHTONEN

Tema: Familjepolitik

8 Mellem kvoter og frit valg
12 Tre ting på en gang
14 Parnormen starkare
än heteronormen
17 Kronikk:
Fedrekvoten forandrer Norge
18 Delat föräldraskap,
delad arbetstid
22 En arena för kamp
och kompromisser

Tema:

26 Underliga familjenormer
i Norden
28 Pupp eller pappa?

familjepolitik
Jämställdhetspolitiken i de nordiska länderna har försökt motverka
kvinnors underläge på arbetsmarknaden genom en aktiv familjepolitik.
Föräldrapenning och barnomsorg har gjort att både kvinnor och män
kunnat kombinera familje- och yrkesliv. Men frågan är hur mycket man kan
hoppas på att familjepolitiken ska lösa jämställdhetsproblemen i samhället.
Foto: Scanpix
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Tema: Familjepolitik

For 20 år siden var det stort set kun mor, der tog
barselsorlov, når familier i Norden fik en lille ny –
i dag er far også kommet på banen. Men der er
stor forskel på, hvordan fædre og mødre fordeler
orloven, viser ny forskning. Derfor skruer de
nordiske politikere stadig på lovgivningen
Af Ulrikke Moustgaard

Nordisk familiepolitik

Mellem kvoter

og frit valg
B

arnevogne triller langsomt forbi
træer, bænke og morgenens
første hundeluftere. Vi er i bydelen Vesterbro i København,
hvor unge småbørnsfamilier er
rykket massivt ind de seneste år. Nu triller
de deres børn i søvn til dagens første morgenlur. Og en del af dem er fædre.
Sådan så scenariet ikke ud for blot få år
siden. Danske fædre er nemlig begyndt at
tage mere barsel, viser Beskæftigelsesministeriets seneste årlige analyse (2010) af kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked.
I dag bruger den danske far gennemsnitligt
26 dage på barsel. Det er en uge mere end for
syv år siden.
– Jeg kan mærke på mine egne medarbejd
ere, at det er blevet hipt at tale om det at være
far på barsel, sagde Frank Jensen, overborg
mester i København, til den danske avis Poli
tiken, da tal fra København viste samme tendens blandt kommunens mandlige ansatte.
Det er ikke kun i Danmark, det er blevet
”hipt” at være far på barsel. For nyligt kunne
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både BBC og Reuters bringe historien om, at to
mandlige ministre i den norske regering lige
nu holder barselsorlov fra ministerkontoret.
Det er ikke usædvanligt, at norske ministre
holder barselsorlov – heller ikke de mand
lige. Men de to ministre har valgt at holde
en meget lang orlov. Barne- og ligestillings
minister Audun Lysbakken tager fire måneder hjemme med sit barn, og justitsminister
Knut Storberget holder tre måneders orlov.
– Jeg savner dem. Men det kan ikke passe,
at mænd er mere uundværlige for arbejds
pladsen – eller regeringen – end kvinder,
sagde statsminister Jens Stoltenberg, mens
han, de to ministre og deres to babyer stillede
op til photo-opportunity på en cafè i Oslo.

Fædrekvoter en succes
Norden er gennem de seneste mange år blevet verdensberømt for sin generøse orlovs
politik. Forældre i andre dele af verden skæ
ver misundeligt til den nordiske model, hvor
man som nybagt mor eller far får penge for
at gå hjemme i lang tid med den lille ny.

Rekorden har danskerne og svenskerne, som
har ret til at passe barnet i godt et år med
lønkompensation.
Norden er også berømt for at kombinere
omsorg med ligestilling. Kvinder kan gøre
karriere, selvom de er mødre. Og fædre
kan ligesom mødrene bytte arbejde ud med
barnepasning med statens økonomiske velsignelse.
Men gør de det? Hvem tager orlov, hvor
længe og hvorfor? Det ser en ny nordisk
forskningsrapport, Föräldraledighet, omsorgs
politik och jämställdhet i Norden, nærmere på.
Rapporten konkluderer, ikke overrask
ende, at det er stadig er de nordiske mødre,
der tager den største del af orloven, når et
barn kommer til verden. Men den peger
også på, at der er sket tydelige forandringer
i orlovsmønstrene de seneste tre årtier.
En af dem er, at fædre i hele Norden nu er
kommet på banen. Fædre tager mere orlov.
I Island tager fædre, der for 20 år siden
tegnede sig for nul procent af forældre
orloven, i dag en tredjedel af orloven. Det
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skyldes Islands markante orlovspolitik – en
3+3+3-model, hvor hver forælder har 3 mån
eders øremærket orlov.
– Det er vældigt tydeligt, at visse initiativer fungerer bedre end andre, hvis ønsket er
en mere ligelig fordeling af barselsorloven
mellem forældrene. Især fædrekvoter har
haft temmelig stor effekt, siger Ann-Zofie
Duvander, familieforsker, docent i sociologi
ved Stockholms Universitet og en af forfatterne bag rapporten.
Således tager fædre i lande med fædrekvoter generelt en større andel af orloven end
fædre i lande, hvor der ikke er øremærkede
orlovsperioder for mænd. Men fædrenes
brug af orlovsordningerne handler langt
fra kun om kvoter. Fars og mors respektive
tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og indkomst spiller også en rolle
for, hvordan forældre i Norden fordeler or
loven imellem sig.
Den mest ligestillede orlovsfordeling findes hos forældrepar, hvor begge er højtuddannede, og hvor ligelønnen er størst.

– Det mest slående var, at mønstret virker
til at være det samme i Norden: Højt uddannede fædre med høj indkomst tager mest
orlov, mens de fædre, der tager mindst orlov,
er fædre med lav indkomst og fædre, der står
uden for arbejdsmarkedet, siger Ann-Zofie
Duvander.

Mors situation er vigtig
Mens det er de højtuddannede mænd med
god indkomst, der tager mest orlov, er situationen lige omvendt for mødrene i Norden,
viser rapporten.
Kvinder med høj uddannelse, høj indkomst og høj placering på arbejdsmarkedet
er dem, der – sammenlignet med andre
mødre – tager mindst orlov. Hvorimod de
mødre, der tager mest, er mødre med lav uddannelse, indkomst og svagere tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Men situationen er mudret. Hvis du er
mor i Norden med lav indkomst, er det ikke
ensbetydende med, at du så går lang tid
hjemme hos dit barn, mens far er på arbejde.

Væbne sig med tålmodighed. – Det tager altid
lidt tid inden reformer slår igennem, siger
socialminister Göran Hägglund.
Foto: Scanpix

For din situation kan – ifølge statistikkerne
– lige så vel betyde, at der ikke er nogen af
jer, der går hjemme i særlig lang tid med
barnet.
– Orlovsmønstret for lavtlønnede kvinder
deler sig i to hovedstrømninger: Der er dem,
der tager hele eller det meste af orloven,
fordi uligeløn på arbejdsmarkedet gør det
mere profitabelt for kvinden at blive hjemme.
Men der er også kvinder, der meget hurtigt
kommer tilbage på arbejdsmarkedet, fordi
familien ikke har råd til, at én af forældrene
går længe hjemme, siger Ann-Zofie Duvander.
Hvor hurtigt mødrene kommer tilbage
på arbejdsmarkedet efter en orlov, hænger
blandt andet sammen med, om de havde job
før, de gik på orlov. For eksempel er de finske
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Land

Mors orlov

Fars orlov

Forældreorlov

Danmark

Graviditetsorlov/
Barselorlov

Fædreorlov

Forældreorlov

Finland

Äitiysvapaa/
Moderskapsledighet

Isyysvapaa/
Faderskapsledighet

Vanhempainvapaa/
Föräldraledighet

Island

Faedingarorlof

Faedingarorlof /
Fedraorlof

Faedingarorlof

Norge

Svangerskapspermisjon/
Fødselspermisjon

Pappapermisjon

Foreldrepengeperioden

Sverige

Havandeskapsledighet

Pappadagar

Föräldraledighet

mødre, der tager mest orlov, dem, der ikke
har fast arbejde inden orloven. Mens kvinder,
der allerede var i job før fødslen, kommer
hurtigere tilbage.
Så nordiske forældres fordeling af orloven
hænger altså også i høj grad sammen med
mødrenes situation. Men hvorvidt fædres
orlovsbrug er en direkte afspejling af mødres
orlovsbrug, er svært at afgøre, mener AnnZofie Duvander.
– Datamaterialet i de nordiske lande er
vidt forskelligt, nogle lande har simpelthen
ikke systematiske opgørelser af mødres
brug af orlov. Men vi mangler også viden
om mødres orlovsmønstre. Forskningen har
kredset mest om fædre og orlov, siger hun.
Eller som der står i rapporten: ”Det tages
ikke sjældent som en selvfølgelighed, at mod
eren vil være hjemme.”

Nye reformer i spil
I Sverige tror man, at økonomi spiller en stor
rolle for, hvordan mor og far vælger at fordele pasningen af børnene. Derfor indførte
regeringen i 2008 en såkaldt jämställdhetsbonus, der blev kaldt en historisk reform, og

som skulle få f lere svenske fædre til at tage
mere orlov.
Ordningen giver forældrepar en økonomisk bonus i form af et ekstra skattefradrag,
hvis de deler forældreorloven mere lige – ud
over de 60 dage, der er reserveret til hver
forælder. Jo mere lighed i forældrenes brug
af orloven, desto større økonomisk bonus.
Men ordningen fik ikke svenske fædre
til at tage f lere orlovsdage. Og i 2010 udgav
Arbetarrörelsens Ekonomiska Råd en rapport, der leverede en sønderlemmende kritik
af jämställdhetsbonusen, som blev kaldt
”penge ud i søen”.
Men den svenske socialminister Göran
Hägglund, der er ansvarlig for ordningen,
afviser kritikken.
– Det tager altid lidt tid inden reformer
af den her slags slår igennem. Samtidig har
regeringen konstateret, at reglerne (for jämställdhetsbonusen, red.) var for komplice
rede. Derfor pågår der lige nu et arbejde med
forenkle jämställdhetsbonusen, siger Göran
Hägglund.
Også i Finland er politikerne i gang med
at skrue på orlovsordningerne for at få mere

ligestilling. En komite nedsat af den finske
social- og sundhedsminister Liisa Hyssälä ser
på mulighederne for at reformere landets
forældreorlovssystem. Et af forslagene, der
er i spil, er en 6+6+6-model, inspireret af
Island. Den har klare fordele for både mænd,
kvinder og børn, siger Johanna Lammi-Taskula, seniorforsker ved THL (Institutet för
hälsa och välfärd) og modellens arkitekt
sammen med forskningschef Minna Salmi
fra THL.
– En lang fædrekvote vil styrke den ligelige ansvarsfordeling mellem forældrene og
forbedre mødres position på arbejdsmarkedet. For hvis forældreskab og børnepasning
ikke længere kun forbindes med moderen,
kan det dæmme op for diskrimination af
kvinder på arbejdsmarkedet, siger hun.
Fædre vil få styrket deres far-barn-relation, hvilket vil virke som beskyttelse af
deres forældrerettigheder i tilfælde af samlivsophør med moderen. Og børnene vil være
mindst 1 år gamle, inden de sendes i dagtilbud, i modsætning til nu, hvor mange finske
børn er 9–10 måneder.
– Hvilket ifølge børnepsykologer er den
værst tænkelige timing i forhold til børns sep
erationsangst, siger Johanna Lammi-Taskula.
Men det store problem er økonomi. Der
er pres på de offentlige finanser, og modellen
vil ifølge Johanna Lammi-Taskula koste staten 50 % mere end den nuværende orlovsordning.

Fokus skifter
Også i de øvrige nordiske lande bølger diskussionerne om forældreorlovsordninger. Norge
har lige forlænget sin fædrekvote. Danmark
er gået i modsat retning og afskaffede sin i
2002 for i stedet at forlænge forældreorloven
for barnets skyld. Sådan har udviklingen
været gennem de seneste tre årtier, hvor

Fra beskyttelse af gravide kvinder til kvoter for fædre

1892

Gravide kvinder i fokus: Norge indfører som det første
land i Norden en lovgivning, der beskytter vordende
mødre. De andre lande følger gradvist efter. Island er
sidst på banen (1946) med lovbeskyttelsen af gravide.
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1946

Nybagte mødre får rettigheder: Island indfører
som det første land i Norden barselsorlov for
mødre. Herefter følger de øvrige nordiske lande
Islands eksempel. Finland indfører som sidste
land (1964) barselsorlov for mødre.

Norske kvinder

80

Islandske kvinder
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tiden skifter.
Islandske kvinder
– I 1970›erne handlede det om at sikre
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kvindernes position på arbejdsmarkedet,
Finske kvinder
Kilde: Föräldraledighet, omsorgspolitik
også når de blev mødre. Det fokus ændrede
och jämställdhet i Norden (2010),
40
Danske kvinder
sig til, at man fik skærpet opmærksomhed
Nordisk Ministerråd
på mænd: De skulle have tilgang til og tage
Svenske mænd
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ansvar for deres børn. I dag er det barnet, der
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er i centrum, siger Ann-Zofie Duvander.
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Islandske mænd
– f leksibilitet i forhold til arbejdslivet.
– I alle nordiske lande synes man, at det
80
Finske mænd
er vigtigt, at forældrene har et frit valg. Men
samtidig har man i de f leste lande indført
Danske mænd
fædrekvoter. Det kan virke som en mod
stridende politik – men den er den vej, ud60
viklingen går, siger hun.
Om Norden fortsat vil være i førersædet
på velfærdsområdet, handler derfor om at de
40
nordiske lande også fremover kan mestre
balancen mellem ligestilling og omsorg
for barnet, lyder det i forskningsrapporten:
”Balancegangen er svær. Også fordi defini
20
tionerne på ligestilling og barnets bedste
hele tiden ændrer sig – blandt andet ud fra
forandringerne i behovene i arbejdslivet.”
Ulrikke Moustgaard er freelancejournalist og skriver om
køn og ligestilling.
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Er loven kønsneutral?
Ja: I Sverige og Island er kønsneutralitet et ledende princip i orlovspolitikken. På den
ene side har begge forældre symmetriske, individuelle rettigheder uafhængigt af deres
køn.På den anden side er begreber som henviser til køn (mor, far) for en stor dels
vedkommende blevet erstattet med kønsneutrale begreber (forældre) i lovgivningen.
Nej: I Finland, Danmark og Norge findes der stadig separate orlovssformer for mødre
og fædre.
Kilde: Föräldraledighet, omsorgspolitik och jämställdhet i Norden (2010), Nordisk Ministerråd

1974

Nyt syn på nybagte forældre m/k: Sverige giver som
det første land i verden begge forældre ret til orlov.
De øvrige lande følger efter – Danmark kommer sidst
(1984). Finland införde visserligen ”föräldraledighet”
som term först 1985, men redan 1980 fick fäder
möjlighet att ta en del av moderskapsledigheten.

1977

En ny nordisk forskningsrapport,
Föräldraledighet, omsorgspolitik och
jämställdhet i Norden, peger på, at der
er sket tydelige forandringer i
orlovsmønstrene de seneste tre årtier.

Fædre får rettigheder:
Norge indfører som første
land i Norden fædreorlov,
hvorefter de øvrige lande,
med Island som det sidste
(1998), følger efter.

1993

Fædres rettigheder styrkes:
Norge beslutter en øremærket fædrekvote i barselsog forældreorloven, og de
nordiske naboer følger trop
i årene efter med Finland
som sidste land (2003).
NIKK magasin 1.11
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Politikerne framstiller fedrekvoten som et universal
middel for likestilling, som skal endre forholdene
mellom far og barn, mellom far og mor og mellom
arbeidstaker og arbeidsgiver. Men kan noen få ukers
pappaperm virkelig løse alt dette?
Av Heidi Elisabeth Sandnes

Tre ting
på en gang
– Fedrekvoten er et forsøk på å styre indirekte noen felt i samfunnet som det er
vanskelig å styre direkte. Valgfriheten står
sterkt i vårt samfunn, og det er viktig å
huske på at fedrekvoten faktisk er valgfri.
Men det staten gjør gjennom innføringen av
kvoten er å gjøre uønskede valg til irrasjonelle valg, sier Birgitte Johansen. Hun er
ansatt som forsker ved Trøndelag Forskning
og Utvikling.
Johansen disputerte i 2010 med avhandlingen Likestilling i frihetens tid – En kritisk ana
lyse av den norske familiepolitikken og dens likestil
lingsprosjekt. Her diskuterer hun innholdet i
familiepolitiske dokumenter som omhandler
innføringen av fedrekvoten. Hun har også
intervjuet foreldre og barnehagepersonale om
spørsmål rundt barneomsorg og arbeidstid.

Skal løse mange problemer
De ti ukene som nå er forbeholdt pappa skal
fikse på mange ting på en gang, viser blant
annet høringsnotater, odelstingsproposi
sjoner og stortingsmeldinger som Johansen
analyserer.
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– I disse dokumentene kan man lese at
fars inntreden i foreldrepermisjonen skal
forandre forholdet mellom mor og far, mel
lom arbeidsgiver og arbeidstakere av begge
kjønn, og selvsagt mellom far og barn, forteller hun.
Forskeren har blant annet funnet eksem
pler på at man ønsker å ”påvirke diskusjonen
i hjemmet” slik at fedreukene blir en på
driver til at foreldrene også deler resten av
permisjonen mer likt.

Vil styre valg
I et samfunn hvor valgfriheten står så sterkt
som hos oss, er det vanskelig for staten å
styre det som skjer innenfor husets fire vegger, mener Johansen.
– Hvordan skal staten styre oss når idealet
er at vi i utgangspunktet skal få lov til å være
frie både i tanke og kropp? Én måte er å
styre valgene vi tar. Det gjøres ikke gjennom
lover og straff, men indirekte gjennom påvirkning av holdninger, moral og samvittighet. Man retter altså styringen mot sinnet til
hver enkelt av oss, sier hun.

Staten kan for eksempel ikke bestemme
at fedre må være hjemme med barna sine,
med fedrekvoten følges av oppfordringer
som forteller at dette er bra for forholdet til
barna og at det vil bedre likestillingen i hjem
og arbeidsliv.
– Dette må sies å være en vellykket politikk i og med at en svært stor prosent av
fedrene tar ut de ukene som er forbeholdt
far. Både andres forskning og mine egne
intervjuer med foreldre viser imidlertid at
mødre fortsatt tar størsteparten av omsorgsansvaret. Det ser altså ikke ut til at forholdet
mellom foreldrene har blitt endret i den grad
politikerne ønsker, sier Johansen.

Slingringsmonn i systemet
Det er en grense for hvor langt en slik indirekte styring kan nå, påpeker forskeren.
– Kanskje kommer man ikke helt i mål
rett og slett fordi det ikke er mulig? I et samfunn hvor vi har valgfrihet kan ikke staten
detaljregulere hvilke valg vi tar. Det er et
slingringsmonn i systemet, en frihet til å ta
andre valg enn den familiepolitikken peker
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mot. Det er dette slingringsmonnet jeg har
sett på. Det består av blant annet av kulturelle forståelser om hvordan fedre og mødre
er og bør være, som påvirker valgene folk
tar i forhold til foreldrepermisjon og deltids
arbeid, sier hun.
I slingringsmonnet finnes også kravene
fra arbeidslivet som er med på å påvirke
hvordan foreldre legger opp hverdagen. I tillegg finnes ekspertuttalelser fra andre enn
staten, for eksempel førskolelæreres oppfatning av hvor mange timer om dagen et barn
bør være i barnehagen. Dette er kunnskap
foreldre oppsøker, og som kan være med på
å påvirke valget om deltidsarbeid for en av
foreldrene.
– I dette rommet for valg oppstår det vi
kaller likestillingsparadokset; det at til tross
for at vi har de legale rettighetene på plass i
forhold til likestilling, har vi et svært kjønnsdelt arbeidsliv, og kvinner, særlig mødre,
jobber deltid i langt større grad enn menn,
sier Johansen.
Den norske staten har gjennom ”arbeidslinja”, en velferdsmodell som sikter på å få
så mange borgere som mulig ut i arbeid, gjort
det mulig for kvinner å kombinere betalt

Det jeg syns er mest interessant er at man
ønsker å forandre normalarbeidstakernormen.
–
arbeid med omsorg. Gjennom gode permisjonsløsninger og tilgang på barnehageplass
har man lykkes i å holde en høyere fødselsrate enn mange andre europeiske land, samtidig som en stor prosent av mødrene har
lønnet arbeid. I europeiske land hvor man
enten har en tradisjonell rollefordeling med
en hjemmeværende mor og en forsørgerfar
er fødselsratene lavere enn i Norge.

Familiepolitikk skal endre arbeidslivet
– Fedrekvoten blir et virkemiddel for å oppfylle arbeidslinja. Den har som mål å få fedre
fra forsørgerrollen til en rolle som tilstedeværende fedre, samtidig som kvinner knyttes
sterkere til arbeidslivet og gis bedre mulighet
til å forsørge seg selv, sier Johansen.
Hun vil på ingen måte si at denne politikken mislykkes. Det hun vil ta opp til diskusjon er om familiepolitikken alene er nok for
å endre det norske likestillingsparadokset.

birgit te johansen, forsker

– Det jeg syns er mest interessant er at man
ønsker å forandre normalarbeidstakernormen, sier Johansen.
”Normalarbeidstakeren” er et begrep som
blant annet brukes av forskere som Joan
Acker og Rosemary Crompton. Dette er en i
utgangspunktet kjønnsløs arbeidstakernorm,
men som i sine innebygde krav om tilstedeværelse, oppofrelse og konkurranseinstinkt
passer til en person uten omsorgsansvar.
– Her vil altså staten endre innholdet i
denne malen, ikke gjennom å regulere arbeidslivet direkte, men gjennom holdningsendringer som skal komme via familiepolitikken, sier Johansen.
Heidi Elisabeth Sandnes er forskningsjournalist
ved KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning.
En lengre versjon av artikkelen er tidligere publisert
på http://kilden.forskningsradet.no.

ISLAND

Kvotering inte tillräckligt
– Kvotering av föräldraledigheten är en nödvändig förutsättning för jämställdhet, men inte alls tillräcklig. Det säger den isländska sociologen Ingólfur
V. Gíslason, som forskar om vilken betydelse Islands uppdelning av föräldraledigheten har där en tredjedel går till vardera föräldern medan en tredjedel
fördelas fritt.
– När det gäller Island så har vi gått från en situation där knappast någon
pappa tog föräldraledigt till en situation där drygt 90 procent gör det och tar i
genomsnitt 101 dagar.
Enligt Ingólfur V. Gíslason visar forskning att papporna trivs med att vara
föräldralediga och vill gärna göra det igen. Ju längre tid de har varit hemma
desto tätare är relationerna till barnet.
– Det som man även hade hoppats på, men som jag inte kan se har hänt
är att detta påverkar löneskillnaderna mellan kvinnor och män eller att det har
påverkat den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Det finns flera förklaringar till att det inte går att se några förändringar
ännu, menar Ingólfur V. Gíslason. För det första så är ledigheten på nio månader för kort, menar han. Det finns ett glapp mellan ledighetens slut och tiden
när förskolan tar emot. Detta glapp överbryggar mammorna i mycket större

grad än papporna genom deltidsarbete eller att lämna arbetsmarknaden. För
det andra så anser de flesta mammorna att sex månader hemma med barnet
är för lite. Väldigt många tar deltidsledigt och förlänger sin ledighet på det
sättet till nio eller tolv månader.
– Det betyder både att papporna ofta behöver arbeta övertid för att få
ekonomin att gå ihop – och förstärker därmed sin position på arbetsmarknaden
– och att kvinnorna senare återkommer på arbetsmarknaden och försvagar
därmed sin position där.
– För det tredje så verkar det som om kvinnorna upplever ett tryck från
omgivningen om att vara hemma så mycket som möjligt och att de som överlåter ansvaret till pappan upplever fördömanden eller åtminstone sidoblickar.
Detta har vi funnit på Island och det har också varit en del av forskningsresultaten i Danmark och Finland. Däremot verkar detta inte förekomma i Sverige
och jag har inte sett något liknande i Norge. Möjligen har det något att göra
med längden på ledigheten men det är också möjligt att diskursen i Sverige
är annorlunda.
bosse parbring
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Idealbilden. Parförhållandet som norm är inbyggt i lagar och välfärdsordningar, men det är ändå främst som kulturell norm som parförhållandet står hacket över andra former för samliv.

Foto: Scanpix

Parnormen
starkare än
heteronormen
Den goda medborgaren är inte längre nödvändigtvis gift, eller ens heterosexuell,
men han eller hon lever i ett långvarigt parförhållande där man bor ihop och
gärna har barn. Vad betyder det för singlar och frivilligt barnlösa?
av Jennie Westlund
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H

ur vi organiserar vårt privatliv,
vilka relationer och familjekonstellationer vi lever i är något
som förändrats mycket de sen
aste decennierna. Allt f ler med
borgare tillbringar längre perioder av sina
liv utanför den heterosexuella kärnfamiljen.
Skilsmässorna har ökat, allt f ler barn föds
utanför äktenskapet, antalet ensamföräldrar
har ökat, liksom antalet singelhushåll och
kvinnor som inte får barn. Men det finns
vissa mönster i det intima livet som sitter
hårdare än andra.

Privilegierat parförhållande
– Det förvånade oss att parnormen står så
stark, sa Sasha Roseneil, professor vid Birkbeck, University of London, då det stora EUforskningsprojektet FEMCIT höll slutkon
ferens i Oslo i januari 2011.
Hon är ledare för den forskningsgrupp i
projektet som studerat intimt medborgarskap. Forskarna har bland annat intervjuat
personer som lever utanför den konventionella familjen i Bulgarien, Norge, Portugal
och England. Trots de stora förändringarna
visar deras forskning att parförhållandet
behållit sin plats som den privilegierade formen för intimt liv.
– Parförhållandenormen illustrerar ett
gemensamt kulturellt gods. Den är stark både
på tvärs av nationerna vi undersökt, men
också på tvärs av de etniska grupperna vi
intervjuat. Alla har en liknande upplevelse
av parnormen, säger Tone Hellesund, forskare vid Universitetet i Bergen och ansvarig
för den norska delen av forskningen.

Kulturell exkludering
Parförhållandet som norm är inbyggt i lagar
och välfärdsordningar, men det är ändå
främst som kulturell norm som parförhållandet står hacket över andra former för
samliv, menar forskarna. De som bryter mot
parnormen drabbas i första hand av kulturell
exkludering. Det framgår bland annat i inter
vjuer med singlar.
– De upplever subtila former av diskriminering. I sina livshistorier talar de om att
känna sig misslyckade, att man ser ner på
dem och tycker synd om dem. De blir inte
bjudna på fester eller olika parsammanhang.
En av intervjupersonerna berättade om hur

hennes liv som 20-åring blev sett på som ett
spännande liv med mycket vänner, resor och
action. Men sen när hon blev 30 uppfattade
hennes vänner, som var etablerade i par
förhållanden, inte hennes liv på samma sätt
längre. Nu tyckte de snarare synd om henne,
berättar Tone Hellesund.

Svårare att vara barnfri i dag
Det är inte bara tvåsamhetsnormen som
präglar det intima livet. Förväntningarna på
att man skall vilja ha barn utgör också en
stark norm. Det framgår av den nordiska
antologin Frivillig barnlöshet som kom ut i
slutet av förra året. Med bidrag från Finland,
Sverige och Norge diskuterar forskarna
varför vissa avstår från att skaffa barn, hur
omgivningen reagerar och hur vanligt det är
att vara barnfri. Kristina Engwall är docent i
historia, verksam vid Institutet för framtidsstudier i Stockholm och en av bokens två
redaktörer. Hon menar att det är svårare att
vara barnfri i dag än det var tidigare.
– Av de kvinnor vi intervjuat så säger
den äldre generationen att man inte frågade
dem om sånt. Antagligen antog alla att de var
ofrivilligt barnlösa men det hänger också
ihop med att barn ansågs höra till sexlivet
och att det var en privat angelägenhet som
man inte talade om. De yngre kvinnorna
kring 40 år upplever att de blir mer ifrågasatta, säger Kristina Engwall.
Det att f ler får barn i dag bidrar också till
att barnnormen stärks.
– Med hjälp av fertilitetsvård och medicinsk teknik kan f ler kvinnor få barn i dag
och även homosexuella bildar kärnfamiljer i
större utsträckning. Det skapar ett starkare
tryck, säger hon.
Det illustrerar samtidigt hur både parförhållandets och reproduktionens positioner
stärks, och hur stora förändringar som skett
på senare tid när det gäller homosexuellas
rättigheter.

Parnorm och heteronorm
På f lera håll i Europa och i samtliga nordiska
länder har samkönade parförhållanden släppts
in i värmen. Homosexuella har fått rätt att
gifta sig eller registrera sitt parförhållande
och bilda familj. Betyder det att det är svårare i dag att bryta mot tvåsamhetsnormen
än det är att bryta mot heteronormen?

På 70-talet skulle
man uttryckligen
jobba för att upphäva
privilegieringen av
parförhållandet, men
i slutet av 80-talet
och på 90-talet blev
partnerskap homo
rörelsens huvudsak.
–

tone hellesund, forskare

– Bland majoritetsbefolkningen i Norge
och England är nog tvåsamhetsnormen ofta
starkare än heteronormen. Men ser man på
Bulgarien och en del av de etniska minoritetsgrupperna så är heteronormen extremt
stark. Och straffet mot att bryta mot heteronormen kan vara så mycket hårdare än
om man bryter mot parnormen. Det finns ju
ingen hatkriminalitet riktad mot singlar,
påpekar Tone Hellesund.
När det gäller att utmana heteronormen
har den organiserade homorörelsen haft stor
inverkan. Någon motsvarande social rörelse
som kämpat mot parnormen finns inte, och
varken inom kvinno- eller homorörelsen har
kritiken av parnormen vunnit fram.
– När det gäller homorörelsen har det
funnits en oenighet om detta. På 70-talet
skulle man uttryckligen jobba för att upphäva privilegieringen av parförhållandet,
men i slutet av 80-talet och på 90-talet blev
partnerskap homorörelsens huvudsak. Inom
kvinnorörelsen fanns det spridda röster på
70-talet som ville diskutera och ifrågasätta
parförhållandet, men fokus för den norska
kvinnorörelsen har varit familj och arbetsliv
och kvinnors rätt att ha både och. Det är
ett fokus som står starkt även nordiskt sett,
säger Tone Hellesund.

NIKK magasin 1.11

15

Tema: Familjepolitik

Singelliv. – En av intervjupersonerna berättade om hur
hennes liv som 20-åring blev sett på som ett spännande
liv med mycket vänner, resor och action. Men sen när hon
blev 30 uppfattade hennes vänner, som var etablerade i
parförhållanden, inte hennes liv på samma sätt längre.
Nu tyckte de snarare synd om henne, berättar forskaren
Tone Hellesund.

Foto: Samfoto

Pådriven av kvinnorörelsens krav har
politiken i de nordiska välfärdsstaterna lagt
till rätta för att kvinnor både ska kunna ha
ett yrkesliv och föda barn. Förmånlig barn
omsorg och generösa föräldraledigheter har
effektivt undanröjt många hinder som i andra
europeiska länder utgör kvinnors motiv för
att inte skaffa barn.

Barnlängtan en förutsättning
– Ingen av våra informanter uppger något
som man kunde ha påverkat genom politik
som orsak till sin barnfrihet. Det är inte
fråga om brist på dagisplats eller föräldraledighet. Det handlar inte om ett val mellan
yrkesmässig karriär eller barn för våra nordiska informanter, säger Kristina Engwall, och
påpekar att det skiljer deras forskning från
tidigare undersökningar.
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Behöver man inte välja bort barn, blir det
istället viktigt att ha de rätta motiven till att
skaffa barn. Då stiger barnlängtan fram som
något nödvändigt för informanterna. Barn
skall vara välkomna och efterlängtade, och
är de inte det så skall man inte skaffa dem.
Att föda barn bara för att man inte vill göra
abort accepteras knappast i dag, skriver
redaktörerna.

Vem skall vara den kritiska rösten?
Materialet i Kristina Engwalls och hennes
kollegors forskning vittnar inte om något
stort motstånd eller kritiskt ifrågasättande
av barnnormen.
– Man kan inte säga att det finns nån rör
else för barnfria precis. Det är inte så att nån
tycker att ingen borde skaffa barn. Frivilligt
barnlösa talar om att ”jag vill inte ha barn”,
säger Kristina Engwall.
Inte heller parnormen möter något starkt,
organiserat motstånd. Och det finns inga
tecken på att den försvagas. Snarare tvärtom.
Tone Hellesund anar att det romantiska parförhållandet i allt större grad uppfattas som
den ultimata samlivsformen och den enda
där du kan förverkliga dig själv. Det är också
långt mellan dem som har anti-parförhållandet som sin agenda.

Man kan inte säga
att det finns nån
rörelse för barnfria
precis. Det är inte
så att nån tycker
att ingen borde
skaffa barn.
–

k r i s t i n a e n g wa l l , f o r s k a r e

– I Norge finns bland annat Ensliges
Landsforbund som driver singlarnas sak, men
det handlar inte om någon social rörelse. För
att en social rörelse skall få störst succé, som
till exempel homorörelsen haft, verkar det
som att den måste vara en identitetsrörelse.
Det finns forskning på att singellivet är en
status de allra f lesta singlar önskar lämna,
och då är det klart att det är svårt att göra en
identitetsrörelse av det, säger hon.
Jennie Westlund är rådgivare på NIKK.

kronikk

Audun lysbakken likestillingsminister
Audun Lysbakken er barne-, likestillings- og inkluderingsminister i Norge
og nestleder i Sosialistisk Venstreparti.

Fedrekvoten
forandrer Norge

F

edrekvoten er selve forutsetningen for at norske menn kan
være hjemme når ungene er
små. Uten kvoten ville langt
færre fedre tatt ut permisjon, og
de ville tatt ut færre uker. Før fedrekvoten
kom i 1993, tok bare noen få hundre menn
ut permisjon. Nå tar nesten 40 000 menn
foreldrepermisjon, og stadig f lere tar mer
enn kvoten. Dette endrer Norge.
I løpet av de fire månedene jeg har vært
hjemme med datteren min i pappapermisjon, har jeg fått bekreftet at tiden hjemme
er like viktig og riktig som jeg trodde det
skulle være. Man knytter bånd for livet og
unngår å bli assistent. Når man er alene
med barnet sitt og må ta hele ansvaret, blir
også papparollen klarere. Jeg blir en mer
oppmerksom far, og sannsynligvis også en
bedre politiker av det.
I 2010 ble 15 % av foreldrepengedagene
tatt ut av fedre, mot 8,4 % i 2004. Foreldre
begynner å se på permisjonen som en rettighet for begge. Og norske fedre ønsker å
være hjemme i småbarnstiden, men det må
legges til rette for valget.
At far er hjemme er bra for barna, for
mor og for far. Kvoten sikrer barna like god
kontakt med pappa som med mamma. Når
menn tar mer ansvar hjemme, får kvinner
bedre jobbmuligheter. Lønnstapet minsker
og karrieremulighetene stiger. Det er også
bra for samfunnet: Dersom kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet hadde vært som i
1974, hadde verdiskapningen i Norge vært
15 % lavere. Fedrekvoten legger altså
grunnlaget for likestilt foreldreskap, gode
barneliv og den bidrar til å øke likestillingen i arbeidslivet.

Derfor er det viktig å fortsette den likestillingsrettete familiepolitikken. Fedrekvoten blir utvidet til 12 uker fra 1. juli i år, og
hele foreldrepermisjonen utvides samtidig
med én uke. I stortingsmeldingen om like
lønn foreslår Regjeringen å dele permisjonen i tre. Mors og fars del blir like lang.
Fellesdelen blir lengst, tilhører begge to, og
foreldrene må bestemme hvordan de vil
fordele den. Slik tar far lengre permisjon,
mor går tidligere tilbake til arbeidet, og
omsorg og samvær med barnet fordeles lik
ere. Tredelingen bidrar til likelønn!
Norge har klart å kombinere høye fødselstall med høy kvinnelig yrkesaktivitet.
Dette fordi vi lenge har satset på ordninger
for at både mor og far kan kombinere
jobb og hjem, og beholde tilknytningen til
arbeidslivet i småbarnsfasen. Selve forutsetningen for at foreldre skal kunne ta lønnet
arbeid, er at noen passer barna. Helt fram
til 2009 var det mangel på offentlig barnetilsyn i Norge. Først i 2010 fikk vi full
barnehagedekning til unger over ett år til
en rimelig pris.
Med barnehager til alle og en tredeling
av foreldrepermisjonen, blir det viktig at
ledere legger til rette for at fedre kan ta
foreldrepermisjon også utover fedrekvoten.
Mange arbeidsgivere er i dag positive til at
menn tar ut fedrekvoten; den er en ferdigforhandlet rett. Da justisminister Storberget og jeg tok pappapermisjon, var statsminister Stoltenberg begeistret for valget.
Ingen av oss er uerstattelige i arbeids
livet. Men vi er uerstattelige for ungene våre.

Når man er alene
med barnet sitt
og må ta hele
ansvaret, blir
også papparollen
klarere.
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Delat
föräldraskap,
delad arbetstid
Många kvinnor arbetar deltid för att få familjelivet att gå ihop.
Stressen minskar, men samtidigt försämras kvinnors privatekonomi och position på arbetsmarknaden. Fortfarande är det
få män som arbetar deltid även om de både finns och har funnits.
av Bosse Parbring Illustration: Anne Aagaard

E

fter att föräldraledigheten tagit
slut, barnet är inskolat på förskolan och föräldrarna är tillbaka i
arbete, upplever många föräldrar
att stressen börjar. För en ensamstående mamma finns kanske inte den ekonomiska möjligheten, men många kvinnor
i familjer med två vuxna väljer att arbeta
deltid för att få livet att gå ihop. I Norden
arbetar fyra av tio kvinnor deltid, med undan
tag av Finland som länge haft en hög andel
heltidsarbetande kvinnor. Än f ler blir det om
man bara räknar kvinnor med barn under
skolåldern.
Olika lösningar finns för att lösa vardagsstressen. I Norge och Finland och i vissa kommuner i Sverige kan man få ett vårdnads
bidrag de första åren. Ersättningen är dock
låg och det är mest kvinnor som utnyttjar
möjligheten. En annan lösning är att skatte
subventionera hushållstjänster, så att föräldrarna kan ”köpa sig tid” med barnen. Den
vägen har den svenska regeringen gått. En
tredje väg är att också män satsar sin privatekonomi i form av lägre inkomst och framtida pension genom att arbeta deltid.
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Den lösningen förordade den norska socio
logen Erik Grønseth i början av 1970-talet
när norska kvinnor blev alltmer efterfrågade
på arbetsmarknaden. Det fanns nästan ingen
offentlig barnomsorg i Norge på den tiden.
Det var först 2009 som Norge fick full behovs
täckning. Därför fick antingen mammorna
eller någon anhörig stanna hemma med bar
nen. Att en familj levde på en lön var vanligt.

Följde upp 30 år senare
Erik Grønseth följde 16 familjer i ett aktionsforskningsprojekt där båda föräldrarna under f lera år arbetade halvtid. Projektet blev
berömt under sin tid, men föll sedan i glömska. Tills för några år sedan då sociologen
Margunn Bjørnholt med Erik Grønseths hjälp
lyckades söka upp de f lesta familjerna för att
följa upp projektet. Hon ville veta hur både
föräldrarna och barnen 30 år senare såg på
organiseringen av familjelivet och vilken
betydelse det fått för dem. Projektet finansierades av Norges forskningsråd och Barne-,
likestillings– og inkluderingsdepartmentet,
och genomfördes vid Institutt for sosiologi
og samfunnsgeografi vid Universitetet i Oslo.

Måste välja. – Om man ska jobba deltid får man
prioritera antingen villa eller resor, säger sociologen Jörgen
Larsson som har intervjuat deltidsarbetande pappor.

Margunn Bjørnholt har intervjuat för
äldraparen och gjort en egen studie av fäd
erna och sönerna, medan en kollega till
henne har intervjuat döttrarna.
Margunn Bjørnholt berättar att många på
1970-talet trodde att kvinnorna var hårdbarkade feminister som hade tvingat männen till
att arbeta deltid, men det var snarare tvärtom.
– Männen var i stor grad pådrivande. De
tyckte att det var orättvist att kvinnan skulle
få ta allt ansvar för barn och hushåll.
– De allra f lesta var väldigt nöjda med att
ha gjort på det viset, säger Margunn Bjørnholt. Det blev ett familjeliv som var lugnt och
fritt från stress.

Rättvisa en del av kärleken
Det som kanske var speciellt för dessa män
var deras betoning av rättvisa och att det på
verkar kärleksrelationen.
– Hänsyn till den kvinnliga partnern var
viktigt som motiv, säger Margunn Bjørnholt.

Tema: Familjepolitik
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Nu handlar debatten om att kvinnor är
dumma som arbetar deltid. Den manliga
normen om heltid gäller. Vi borde hellre
få männen att prioritera annorlunda.
–
Delning av hushållsarbete var en del av deras
kärleksprojekt. Det kopplades till begär och
lust. Det är stor skillnad mot hur man idag
talar om att ”dela lika” är en kärleksdödare.
– Idag talar man mer om relationen mellan
fäder och barn, som förhoppningsvis ska leda
till att man delar lika på arbetet i hemmet.
Studien visade att familjerna delade mer likt
på omsorgen om barnen än på hushållsarbetet. Men det var hushållsarbetet de talade om.
Familjerna var på så sätt påverkade av
tidsandan på 1970-talet. De ville ha demokratiska familjer och organiserade familjelivet
så att alla i familjen fick vara med och arbeta
i hushållet. Några av familjerna hade familje
möten där de bestämde saker som sedan
protokollfördes.
– Idag tar föräldrar jämställdhet mer för
givet, säger Margunn Bjørnholt. Det är inget
som par behöver jobba med. På 1970-talet
visste man att man behövde förändra sig för
att uppnå jämställdhet. Det diskuterades mer
öppet.
– Nu finns det bättre ordningar i samhället för att kunna dela lika på omsorg och
arbete och arbeta deltid, men familjelivet har
blivit privatiserat.
Margunn Bjørnholts uppföljningsstudie
visar att familjerna fortsatte att arbeta deltid
även efter det ursprungliga forskningsprojektet var avslutat. De fick f ler barn och fortsatte med samma organisering av familjen.
I genomsnitt var de hemma på deltid i sju år.
Men de söner Margunn Bjørnholt har
intervjuat har i liten grad tagit efter sina
föräldrar. De talar gott om sina föräldrar –
inte minst fäderna – men lever själva i familjer där de arbetar heltid eller mer medan
partnern i högre grad arbetar deltid.
– De har en jämställdhetshållning och är
starkt engagerade i barnen. Men det är inte
så lätt att skapa förändring bara i en familj.
Tyngdpunkten i kulturen slår igenom.

Stressfri vardag
Men det finns män även idag som väljer att
arbeta deltid för familjens skull. Sociologen
Jörgen Larsson vid Göteborgs universitet i
Sverige presenterar till hösten en avhandling
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där han har intervjuat 14 pappor som arbetar
deltid. Deltiden varierar mellan 50 och 90
procent, men de f lesta arbetar ca 75 procent.
Majoriteten arbetar i medelklassyrken, på
könsblandade arbetsplatser och tjänar ungefär som genomsnittet. Nio av papporna har
en partner som också arbetar deltid, medan
de andra har en partner som arbetar heltid.
Enligt Jörgen Larsson har männen tre
gemensamma motiv.
– För det första vill de ha en stressfri vardag. De vill inte leva i ett ekorrhjul eller ett
livspussel.
– För det andra vill de vara en närvarande
pappa. De vill inte bli assisterande föräldrar.
– För det tredje vill de att barnen ska ha
korta förskoledagar. De är inte negativa till
förskola, men det finns ett lagom.
Vissa av männen nämner också relationen till partnern och tid för hushållsarbete.
Någon vill låta sin partner göra karriär,
medan någon inte vill jobba.
– Detta är inte alltid vad de själva uppger,
utan min analys av deras bevekelsegrunder,
säger Jörgen Larsson.
Han menar att motiven som männen har
kanske inte är så unika. De har inte heller
vänner som arbetar deltid och är inte särskilt
genusmedvetna eller konsumtionskritiska.
Men de präglas av stor beslutsamhet och ett
känslomässigt engagemang. De vill inte göra
som alla andra.
– De bildar en pakt med sin partner om
hur de vill leva. En del har inspirerats av sin
partner som har jobbat deltid först och de
har känt att de också vill göra det.

Antingen villa eller resor
Enligt en studie från Statistiska centralbyrån
i Sverige, SCB, är de största hindren mot att
jobba deltid ekonomin och arbetet. Men Jörgen Larsson betonar att papporna han intervjuat inte har gått ner i någon fattigdom.
– Papporna har inte upplevt att ekonomin
är ett väldigt stort problem. Men de har varit
tvungna att prioritera bort en del. Det gäller
framförallt rese- och villadrömmar.
Det är drömmar som papporna delar med
många andra familjer. Enligt en undersök-

ning från SCB vill fyra av fem föräldrar bo i
villa. Småbarnsfamiljer reser också mycket
mer numera. Enligt Jörgen Larsson har resekostnaderna ökat med 40 procent på sex år.
– Det har blivit en förväntan att resa. Föräldrar får idag barn när de är äldre. De har då
hunnit vänja sig vid att resa regelbundet.
– Om man ska jobba deltid får man prioritera antingen villa eller resor.
Samtidigt säger Jörgen Larsson att reallönerna har ökat kraftigt de senaste åren i
Sverige. Den levnadsstandard man kan få
på två 30-timmarslöner är lika hög som två
heltidslöner gav för 15 år sedan.
– Det blir som att leva på 90-talet. Det blir
ett avsteg i relation till nuvarande konsumtionsnormer.

Avviker från manlig heltidsnorm
En del av männen har bekymrat sig för att
begära deltid även om de i Sverige har lagstadgad rätt att göra det till barnen är åtta år.
– Om man jobbar deltid behöver det hanteras på en arbetsplats, säger Jörgen Larsson.
Heltidsnormen är stark eftersom de flesta
män jobbar heltid. Om man inte gör det blir
man en avvikare. Det kan vara känslomässigt
ansträngande att ta upp deltidsplanerna med
sin chef.
Jörgen Larsson har också intervjuat fem
män som vill jobba deltid, men som inte gör
det. Två av männen har mött motstånd från
sina chefer och vikt sig för det. Men de 14
männen som jobbar deltid har inte mött
något motstånd.
– De har mött respekt för sitt önskemål.
I vissa fall har det väckt beundran hos chefen
som uttryckt att han själv skulle ha velat
arbeta deltid när barnen var små.
Ett problem på arbetsplatserna är förstås vem som ska göra jobbet. Flera av
männen har själv fått organisera om sina
arbetsuppgifter och tagit upp en prioriteringsdiskussion med sina chefer. De har
prioriterat bort roliga arbetsuppgifter som
tjänsteresor och nya projekt och de tar
inga långa kaffepauser.

Risktagande ledde till mansbonus
Inte heller de norska männen på 1970-talet
mötte motstånd på arbetsplatserna, enligt
Margunn Bjørnholt. Hälften av männen blev
chefer senare.
– Ingen mötte diskriminering eller bestraffning på arbetsplatsen. Tvärtom. Fler av
de som blev chefer sa att det blev sett som
positivt och som en särskild ledarkompetens.
De blev sedda som särskilt intressanta män
med emotionell kompetens.

Tema: Familjepolitik
– Det är en paradox. Männen ville ha
jämställdhet och gick in i familjelivet på
samma villkor som kvinnorna. De tog därmed
en risk. De kunde inte veta att det skulle gå
bra. Men om man summerar resultaten fick
de i alla fall en mansbonus. De sågs som goda
män av sina fruar. De sågs som goda fäder
av sina barn. De sågs som god kompetens i
arbetslivet.
– Det är en viktig paradox att ha med sig
idag när man försöker förändra kvinnors och
mäns arbetsdelning. Det är kanske inte lika
enkelt som man tror.

Lång föräldraledighet påverkar
Både Margunn Bjørnholt och Jörgen Larsson
är intresserade av hur samhället kan underlätta deltidsarbete – eller föräldradeltid som
Jörgen Larsson vill kalla det för att skilja det
från ofrivillig deltid. Nästan alla män han
intervjuat har varit föräldralediga med barnen i åtta månader eller mer. Han tror därför
att en ökad individualisering av föräldra
försäkringen är viktig och kan tänkas ökar
barnorienteringen. Det praktiska planerandet av förskoletiden börjar också när pappan
är hemma.
– Det är lättare att då ta beslut om att
arbeta deltid än när man är tillbaka på jobbet
och sitter med alla arbetsuppgifter.
Familjerna har också under föräldraledigheten levt med lägre inkomst under en tid
och vant sig med det.
– De har sett att det går bra och fortsätter
egentligen på samma nivå.
De har också under den långa föräldra
ledigheten skickat signaler till arbetsplatserna om att de är barnorienterade.
– Ingen blir förvånad över att de vill jobba
deltid.

Förändrad jämställdhetsdiskussion
Men Jörgen Larsson skulle också vilja se en
större förändring av jämställdhets- och fam
iljepolitiken där deltidsarbete lyfts fram i
opinionsarbete och i försäkringssystem. Infor
mationen om möjligheten att gå ner i arbetstid är också bristfällig, anser han.
– Jämställdhetsdiskussionen är enormt
fokuserad på pappaledighet. I till exempel
Holland är den fokuserad på att båda föräldrarna ska kunna jobba 60 procent. Det är en
variant av en progressiv familjeform.
Margunn Bjørnholt håller med, men är
inte lika säker på att det finns ett samband
mellan en ökad individualisering av föräldra
försäkringen och frivilligt deltidsarbete.
70-talsfamiljerna började med deltidsarbete
trots att barnen var olika stora.

Statistik över
deltidsarbete i Norden
Procent av alla yrkesverksamma (2009)

kvinnor/män
Danmark

37,4%
14%
18,5%
8,3%
35,5%
11,6%
42,7%
14,1%
40,5%
12,6%
Finland

Island

Norge

Sverige

Källa: Nordisk statistikbank, Nordiska ministerrådet

– Man har krympt jämställdhetsdebatten
till att bara handla om föräldraledigheten.
Barn är barn länge.
Samtidigt finns en annan debatt om att
ofrivillig deltid framförallt drabbar kvinnor
och att alla borde ha rätt till heltid. Men
Margunn Bjørnholt menar att många som
jobbar deltid väljer att göra det för att de inte
tycker att det fungerar annars.
– Nu handlar debatten om att kvinnor är
dumma som arbetar deltid. Den manliga
normen om heltid gäller. Vi borde hellre få
männen att prioritera annorlunda. Det är
kvinnor som förlorar inkomst och position
på arbetsmarknaden. Nu erbjuder staten
barnomsorg och andra förmåner och män
behöver inte ta ansvar.

Minskad ohälsa med deltid
Jörgen Larsson skulle vilja att småbarnsför
äldrar skulle kunna vara hemma en timme
om dagen med ersättning från samhället. Det
tror han skulle vara attraktivt för både män
och kvinnor. Men att propagera för deltidsarbete och till och med vilja få in det i social
försäkringssystemet krockar med dagens
svenska ideal om arbetslinjen och maxtaxa i
förskolan.
– Ja, arbetslinjen behöver modifieras för
småbarnsföräldrar, säger Jörgen Larsson.
Vårdnadsbidraget är redan ett avsteg från
arbetslinjen. Att arbeta deltid är ett mindre
avsteg som har större jämställdhetspotential.
Jörgen Larsson påpekar att arbetstiden ser
olika ut i olika länder och att deltidsarbete
inte behöver innebära att det sammanlagda
antalet arbetade timmar i samhället minskar.
– Det finns en hälsorisk med att jobba
heltid och ha familj. Undersökningar visar
att kvinnor med barn är den grupp som är
mest sjukskriven. Troligtvis kan man minska
ohälsan och därmed förbättra samhällsekonomin om man jobbar deltid.
– Det är en samhällsekonomisk förlust att
många kvinnor lägger ner karriären helt
genom att arbeta halvtid och inte använder
sin utbildning. Föräldradeltid ger möjlighet
att kombinera barn och karriär.
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Den nordiska barnomsorgsmodellen baseras på delat föräldraansvar
och ett omfattande offentligt stöd för institutionell omsorg av barn
under skolåldern. Ändå är en homogen ”nordisk modell” delvis en
ogrundad föreställning – åtminstone för de yngsta barnens vidkommande. Trots att Finland och Norge har liknande stödformer för omsorg
av barn under tre år, skiljer sig attityderna i samhället och föräldrarnas
preferenser från varandra. Finska barn sköts oftast hemma, medan
de f lesta småbarnsföräldrar i Norge föredrar dagvård i barnehage.
Solveig Bergman och Minna Rantalaiho

Barnomsorg

En arena för kamp och kompromisser

H

ur ska man tolka och förstå
olika hållningar till omsorg av
de yngsta barnen? Vilken roll
har kvinnorörelser haft för
utformningen av barnomsorgsoch föräldraledighetspolitiken? Vilka politiska krav har framförts och vilka argumentationslinjer har använts? Vem har tillkämpat
sig rätten till att definera vad som är ”god
barnomsorg”? Dessa var några av de centrala forskningsfrågorna i det projekt som
NIKK genomförde i det EU-finansierade
forskningsprogrammet FEMCIT. Vi fokuserade på kvinnorörelsers och andra könseller genusmedvetna aktörers betydelse för
utformningen av barnomsorg och delat föräldraskap i Finland och Norge. Vår utgångspunkt var att föräldrars och barns rätt till
god barnomsorg hör till de viktigaste aspekterna på socialt medborgarskap ur könsoch jämställdhetsperspektiv. Medborgarskap
handlar inte bara om rättigheter och skyldigheter mellan medborgare och staten, utan
praktiseras också i sociala rörelser, politiska
organisationer och gräsrotsgrupperingar.
I både Finland och Norge har organiserad

22

NIKK magasin 1.11

barnomsorg vuxit fram genom politisk kamp
och har hört till den nya kvinnorörelsens
huvudkrav.

En nordisk barnomsorgsmodell?
Finländska kvinnors sysselsättningsgrad har
i internationell jämförelse varit hög sedan
1950-talet och gifta kvinnors heltidsarbete
var länge vanligare än i andra västländer.
I Norge dominerade en enförsörjarmodell
med fokus på en manlig huvudförsörjare
med en hemmavarande eller deltidsanställd
hustru fram till 1980-talet. På ett normativt
och ideologiskt plan rådde ett hemmafru
ideal längre i Norge än i Finland och de andra
nordiska länderna, trots att norska kvinnors
andel av arbetskraften började stiga från och
med 1970-talet. Det samhälleliga utbudet av
barnomsorg, särskilt för de yngsta barnen,
var också länge klart lägre i Norge än i Danmark, Finland och Sverige.
Idag är bilden en annan. Norska kvinnors
sysselsättningsgrad överstiger de finländska
kvinnornas och norska barn åtnjuter betydligt oftare dagvård än finska barn. Nordisk
statistik visar att i alla andra nordiska länder

förutom i Finland börjar 70-90 procent av
barn i dagvård senast under sitt andra levnadsår. I Finland är bara 42 procent av
barnen i 1-2 års ålder i dagvård. Också bland
3-5 åringarna uppvisar Finland en lägre
andel: 73 procent är i dagvård i Finland,
jämfört med 95-97 procent i grannländerna.
(Uppgifterna är för 2008. Se Gislason, I.V &
Eydal, G.B. (red): Föräldraledighet, omsorgs
politik och jämställdhet i Norden. TemaNord
2010:595, s. 80)
Jämfört med andra nordiska länder sköts
finländska småbarn i exceptionellt hög grad
hemma – oftast av mammorna. Under de
senaste 20 åren har Finland haft en tydlig
familistisk vändning och ett s.k. temporärt
hemmamammaskap under småbarnstiden
har normaliserats. Den snabba förändringen
sedan 1990-talet har ett samband med in
förandet av offentligt stöd för hemvård av
barn. Idag väljer omkring en tredjedel av
mammorna vårdledighet med hemvårdsstöd
(i Sverige används benämningen ”vårdnads
bidrag”) tills barnet är tre år gammalt. Detta
till trots för att alla barn under skolåldern har
en lagstadgad och universell rätt till dagvård.

Tema: Familjepolitik
Kamp för barnomsorg. En stor del av förespråkarna
för daghem – barnehage – använde sig av utomparla
mentariska metoder, protestaktioner, kampanjer och
demonstrationer för att trycka på beslutsfattarna.
Foto: Scanpix

Finland och Norge har infört omfattande
rättigheter för föräldraledighet och barnomsorg, vilket möjliggör en familjemodell som
bygger på ”delat försörjarskap” och ”delad
omsorg”. Föräldraledighetssystemet garanterar att barnen får hemvård under sitt första
levnadsår och att föräldrarna kompenseras
för lönebortfall. Båda länder har infört ökade
rättigheter för fäder, inklusive öronmärkning
av en del av ledigheten. Mäns användning
av föräldraledigheten har ökat – snabbare
i Norge än i Finland – men det är fortsättningsvis kvinnorna som tar den absolut
största delen av ledigheten i båda länderna.
I Finland är barnet 10-11 månader då
föräldraledighetsperioden upphör. I Norge
är föräldraledighetens längd 46 eller 56 vec
kor, beroende på lönekompensation. Efter
föräldraledighetsperioden har både Finland
och i Norge infört ett system med ekonomiskt stöd för familjer som inte använder sig
av offentligt subsidierad dagvård. Mödrarnas
andel av dem som utnyttjar stödet är långt
över 90 procent.
I Finland är hemvårdsstödet (infördes
1984) populärt. Det har blivit något av en
social norm för stora grupper av mödrar att
förlänga föräldraledighetsperioden genom
stödet. I Norge ledde införandet av kontant
støtte (1998) inte till större förändringar i
kvinnors sysselsättningsgrad eller till minskad efterfrågan på dagvård – och det har
definitivt inte blivit en social norm att förlänga föräldraledigheten genom att stanna
hemma med hjälp av detta stöd. Inledningsvis var dock stödet populärt också i Norge
– i huvudsak eftersom utbudet av daghemsplatser inte motsvarade efterfrågan. Kontantstøtte gav familjer en möjlighet att söka
andra alternativ, som t.ex. att köpa marknadsbaserade omsorgstjänster (barnf lickor,
au pair osv.). I och med att dagvårdsutbudet
utbyggts de senaste åren, har stödets popularitet minskat och andelen barn i dagvård
har ökat kraftigt. Också i Finland har användningen av hemvårdsstöd minskat något
i och med ett förbättrat sysselsättningsläge,
men är fortsättningsvis utbrett
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Olika familjenormer. Valet av omsorgsform, speciellt för de yngsta barnen, har alltid varit omtvistat,
inte minst för att det relaterar till olika kulturella och politiska uppfattningar av vad som är till ”barnets bästa”
och vad som kännetecknar ”gott” moderskap, faderskap eller föräldraskap. Foto: Scanpix

Nordisk utblick
Offentligt stöd för vård av barn hemma har utvecklats i alla nordiska länder. Detta är bidrag för för
äldrar som väljer att stanna hemma med småbarn
efter föräldraledigheten (ibland kan bidraget också
användas för privata omsorgsalternativ), vanligen
tills barnet fyller tre år. I Finland och Norge har
detta alternativ funnits en längre tid, medan motsvarande stödformer är av nyare datum i Danmark,
Island och Sverige. I Danmark och Sverige är
ordningen frivillig för kommunerna, på Island har
några kommuner infört en motsvarande stödform,
medan hemvårdsstödet i Finland och kontantstøtte i Norge har införts i statlig regi (i Finland med
möjlighet till kommunala tillägg). Ordningen är
inte särskilt populär i Danmark. I Sverige infördes
vårdnadsbidraget 2008 och det är för tidigt att
dra slutsatser om dess popularitet. På Island finns
ingen heltäckande statistik över användningen av
stödformen. De finska och norska ordningarna diskuteras i Bergmans och Rantalaihos artikel.
Mer information om de nordiska ordningarna finns
t.ex. i Gislason, Ingólfur V. & Eydal, Gudný Björk
(red):Föräldraledighet,omsorgspolitikochjämställdhet i Norden. TemaNord 2010:595, s. 86-99
och Sipilä, Jorma, Repo, Katja & Rissanen, Tapio
(eds.):CashforChildCare:theconsequencesfor
caring mothers. Cheltenham: Edgar Elgar.
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En viktig skillnad mellan det finska och
norska stödet är att i Norge kan det kombineras med deltidsdagvård.
Medan Norge införde en lagstadgad och
universell rätt till dagvård först år 2009, har
finländska föräldrar haft en motsvarande
rätt sedan 1996. Dessutom bör noteras att i
Finland har föräldrar till barn under tre år
kunnat välja mellan dagvård och hemvårdsstöd sedan år 1990. I Finland är det idag en
institutionaliserad del av barnsomsorgspolitiken att mödrarna förlänger föräldraledigheten genom hemvårdsstöd – trots att dagvård är ett reellt alternativ. Däremot föredrar
föräldrar i Norge i allt högre grad dagvård för
sina 1-2 år gamla barn.

Föräldrars preferenser
Trots att Finland och Norge har liknande
stödformer för omsorg av småbarn, skiljer
sig hållningarna i samhället och föräldrarnas
preferenser från varandra. Detta avspeglas i
familjernas val av omsorg, vilket påverkas av
externa faktorer, t.ex. sysselsättningssituation, tillgång till deltidsarbete eller f lexibla
arbetstidsarrangemang och utbud av god
och billig dagvård. Kulturella och moralisktnormativa hänsyn spelar en viktig roll, t.ex.
vilken typ av omsorg som anses vara bäst för

småbarn eller hur gammalt ett barn ideellt
ska vara innan det kan börja på daghem.
Valet av omsorgsform, speciellt för de
yngsta barnen, har alltid varit omtvistat, inte
minst för att det relaterar till olika kulturella och politiska uppfattningar av vad som
är till ”barnets bästa” och vad som kännetecknar ”gott” moderskap, faderskap eller
föräldraskap. Synen på vad som är bra för
barn är socialt konstruerat och varierar över
tid – samt växer fram genom politisk kamp.
Det råder en relativt bred enighet i Norden
om att dagvård är önskvärt för barn som fyllt
tre år. Däremot finns det större variation
gällande dagvård för yngre barn. Sedan mitten av 1990-talet har föräldrarnas – och hela
befolkningens – syn på barnomsorg radikalt
förändrats i Norge. Dagvård ses som en självklar del av barns uppväxt från ca ett års ålder
och dagvårdens pedagogiska och sociala betydelse för alla barn betonas starkt. I Finland
önskar få föräldrar daghemsomsorg för så
små barn. Snarare är signalerna starka om
att hemvård av barn är den bästa omsorgsformen för de yngsta barnen. Så gott som alla
familjer i Finland utnyttjar hemvårdsstödet
och vårdledigheten åtminstone i någon utsträckning. I två av tre barnfamiljer fortsätter den ena föräldern – i praktiken modern
– med vårdledighet också efter att barnet har
fyllt två år. Här är det viktigt att beakta skillnaderna i finska och norska kvinnors arbetslivsmönster: medan deltidsarbete är vanligt
bland norska kvinnor, heltidsarbetar åtta av
tio av finska yrkesverksamma kvinnor. Valet
för många kvinnor med småbarn står således
mellan heltidsjobb eller hemvårdsstöd.

Politisk kamp
Både i Finland och Norge har kvinnorörelsen
sedan 1960-talet bidragit till att politisera
barnomsorgsfrågan. I båda länder fanns en
tidig uppdelning mellan radikala röster som
argumenterade för att dagvård främjar kvinnors ekonomiska självständighet och frigörelse, och traditionella röster som önskade
stärka kvinnors ställning genom att ge dem
erkänsla för omsorgs– och hemarbete. I Finland upphörde den utdragna kampen mellan
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Medan deltidsarbete är vanligt bland norska kvinnor,
heltidsarbetar åtta av tio av finska yrkesverksamma kvinnor.
Valet står således mellan heltidsjobb eller hemvårdsstöd.
hemvårds- och daghemsförespråkare med en
”historisk kompromiss” 1984 mellan de led
ande regeringspartierna, socialdemokraterna
och centerpartiet. De konkurrerande uppfattningarna om barnomsorg godtogs som kompletterande alternativ – i valfrihetens namn.
Denna politiska kompromiss befäste den
tudelade barnsomsorgsmodell som fortfar
ande råder. Valfrihetsdiskursen institutio
naliserades i barnomsorgspolitiken och har
präglat debatten sedan dess.
I Norge var frontlinjerna liknande som i
Finland men man nådde aldrig en kompromisslösning. En stor del av förespråkarna för
daghem – barnehage – använde sig av utomparlamentariska metoder, protestaktioner,
kampanjer och demonstrationer för att
trycka på beslutsfattarna. Barnomsorgsfrågan
kanaliserades på allvar in i parlamentarisk
politik först på 1980-talet och utbyggnaden
av daghem var långsam. Kampen mellan
dagvårds– och hemvårdsförespråkare blossade upp igen på 1990-talet, när Kristelig Folke
parti inkluderade kravet på stöd av hemvård
i sin valkampanj. Detta bidrog till partiets
valseger och kontantstøtte infördes 1998 som
ett alternativ för familjer som inte anlitade
offentligt subsidierad dagvård.
I motsats till Finland, där kritiken av
hemvårdsstöd avtog efter kompromisslösningen, fortsatte den kraftiga kritiken i Norge
efter att kontantstøtte införts, från femi
nister, jämställdhetsaktivister, forskare,
fackföreningar och de politiska vänsterpar
tierna. Stödet betraktas som ett hot mot
jämställdheten både på arbetsmarknaden
och i hemmen. Också pedagogiska argument och kritik av att staten subventionerar medborgare som inte använder välfärdsstatliga stödformer framförs. Ett viktigt
element i kritiken är effekterna av kontant
støtte för invandrarfamiljer, som är över
representerade bland mottagarna av stödet.
Kritikerna betonar de negativa följderna för
integrationen av invandrarbarn samt risken
för ökad marginalisering och isolering för
kvinnorna. Denna aspekt är framträdande
i den norska diskussionen, men är än så
länge osynlig i Finland.

Den sittande rödgröna regeringskoalitionen i Norge har förbundit sig till att fortsätta
med kontantstøtte, men löftet har kombinerats med kravet på ”full barnehagedekning”.
Nu när det senare kravet är genomfört, är det
allt f lera som vill att stödordningen ska avvecklas. Idag förefaller det finnas brett stöd i
regeringen för att kontantstøtte i första hand
ska riktas till de yngsta barnen (1-åringar).
Symptomatiskt är att i Finland kritiseras
sällan hemvårdsstödet i sig – snarare protesterar man mot att det är kvinnor som i övervägande grad använder sig av detta stöd, vil
ket kan leda till att kvinnors omsorgsroll
cementeras. Kvinnorörelsens tystnad kan
bero på att man inte vill riskera följderna av
att utmana balansen i det omsorgspolitiska
”kompromissavtalet”. Hemvårdsstödet är
bundet till rätten till dagvård – om en del av
avtalet ifrågasätts, kan det stjälpa hela avtalet.
På senare tid har ändå kritiska röster
börjat höjas, särskilt från forskarhåll. De
påpekar risken med att en ökande grupp –
lågutbildade kvinnor, ensamförsörjare, unga
kvinnor utan förankring i arbetslivet och
invandrarkvinnor – hotas av marginalisering
i arbetslivet. Allt oftare betonas att hemvårdsstödet är en kvinnofälla, inte minst
eftersom omkring hälften av de kvinnor som
väljer stödet inte har något jobb att gå tillbaka till. Det föreslås nu att hemvårdsstödet
måste göras mer f lexibelt, så att deltidsdagvård möjliggörs, enligt norsk modell.
Det starka stöd som hemvårdsstödet åtnjuter politiskt, dess popularitet bland barnfamiljerna och etablerade position som en
institutionaliserad del av den finländska

barnomsorgsmodellen omöjliggör krav på
att avveckla stödet. I Finland kan man – delvis som en följd av recessionen på 1990-talet
och dagens finanskris – iaktta en vändning
mot nyfamilism och ökad kritik av lönearbetets centrala roll, särskilt hos yngre kvinnor.
Samtidigt saknas kritiska och starka motkrafter i ett samhälle med två oantastliga
”heliga kor”: hemvårdsstöd för kvinnor och
allmän värnplikt för män.
Solveig Bergman är politices doktor och
direktör för NIKK.
Minna Rantalaiho är magister i socialpolitik, tidigare
verksam vid Norsk senter for barneforskning (NOSEB) i
Trondheim, nu forskare vid socialvetenskapliga
institutionen vid Åbo universitet.
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EU-projekt om barnomsorg och föräldraledighet
NIKK deltog i ett EU-finansierat forskningsprogram med över 40 europeiska forskare från 12 länder
(2007-2010), FEMCIT: Gendered Citizenship in Multicultural Europe: the impact of contemporary women’s
movements. NIKKs direktör koordinerade ett delprojekt om “social medborgarskap: barnomsorg och
föräldraledigheter”. NIKKs bidrag i projektet fokuserade på Finland och Norge. I NIKKs forskarteam deltog:
Solveig Bergman, Minna Rantalaiho, Trine Rogg Korsvik samt (under en kortare tid) Ingrid Rusnes och
Minna Seikkula. För information om FEMCIT, se www.femcit.org
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Tema: Familjepolitik

Underliga
familjenormer
i Norden
Varför får man inseminera som ensamstående i Finland
men inte i Sverige? Varför är donatorerna av könsceller
kända i Norge men okända i Danmark? Vad är det
egentligen som ligger bakom de nordiska skillnaderna
i fertilitetsvårds- och adoptionslagstiftning?
Av Anna Moring Illustration: Anne Aagaard

S

verige fick en ny fertilitetsvårdslagstiftning 2005, Island 2006,
Finland 2007, Danmark modifierade sin lag 2007 och Norge sin
i samband med den jämställda
äktenskapslagstiftningen 2009. Lagar om
adoption ändras på löpande band och pressen
för jämställd äktenskapslagstiftning ökar
runt omkring i Norden.
Den nordiska familjepolitiken håller helt
tydligt på att liberaliseras, men utvecklingen
sker på vissa villkor och inom vissa ramar.
Trots en gemensam riktning – bejakande av
familjernas mångfald – kvarstår intressanta
skillnader mellan de olika nordiska ländernas lagstiftning.
De centrala skillnaderna påträffas i frågor om spermadonatorns ställning i assisterad befruktning, adoption inom eller utom
familjen samt den så kallade föräldrapresumptionen (en äkta make eller maka blir
automatiskt juridisk förälder till barnet
som föds).
De här skillnaderna har ett klart historiskt
upphov och uppstår i relation till övrig lag-
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stiftning, men de innehåller också oförklarligheter som pekar på skilda värderingar och
riktlinjer inom den nordiska familjepolitiken.

Sverige för kärnfamiljer,
Finland för barnets rätt till pappan
I en artikel från år 2007 jämförde jag finsk
och svensk familjelagstiftning från ett regnbågsperspektiv. De väsentliga skillnaderna
låg specifikt i de ”manslösa” kvinnornas
situation.
Lite förenklat: i Sverige ska ett barn alltid
ha två föräldrar, oberoende av föräldrarnas
kön. Ensamstående kvinnor får inte inseminera. Partnern till modern har rätt att få sitt
föräldraskap fastställt i rätten oavsett mod
erns vilja.
I Finland får också ensamstående inseminera, men däremot prioriteras barnets rätt till
en far över dess rätt att få ett juridiskt förhållande med moderns partner. Ingen föräldrapresumption ingår i registrerade partnerskap och adoption inom familjen kan ske
bara med den biologiska faderns (eller mod
erns) tillstånd.

Motsvarande skillnader präglar den nordiska lagstiftningen som helhet, vilket tyder på
att det i samtliga nordiska länder föreligger
intresse- eller värdekonflikter i ungefär samma
frågor: den biologiska pappans rättigheter,
ensamstående kvinnors situation, sperma
donatorns ställning samt villkoren för fastställandet av föräldraskap vid insemination.

Heteronorm vs. kärnfamiljsideal?
Forskarens blick fångas av frågan om hurdana normer dessa konf likter baserar sig på.
Två av dem framstår mycket klart: överallt
genomsyras frågor om regnbågsfamiljer av
en konf likt mellan heteronormativitet och
kärnfamiljsidealen.
I en situation där familjen – det som lagstiftningen ska reglera – avviker från den
heterosexuella kärnfamiljen (mamma-pappabarn i ett gemensamt hem), måste samhället
avgöra vilkendera som skall prioriteras: barnets rätt till en mamma och en pappa av
motsatta kön (heteronormen) eller barnets
rätt till juridiska band till de föräldrar som
det lever sin vardag med (kärnfamiljsidealet).
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I Sverige, Norge, Danmark och Island har
spermadonatorn vid en insemination inga
som helst rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet. Däremot krävs det att det finns
en annan person i mammans liv, en sambo
eller en registrerad partner/äkta maka/make,
oavsett den andra personens kön.
Här ställs kärnfamiljsidealet – tanken att
barnet ska ha två föräldrar som lever tillsammans vid tidpunkten för inseminationen –
över det heteronormativa idealet att ett barn
nödvändigtvis ska ha två föräldrar av motsatta kön.
I Finland däremot har lagstiftarna utgått
från barnets rätt till en far, oavsett om mannen lever med barnet eller inte. En spermadonator kan i vissa fall välja att få bli juridisk far till barnet, dock har kvinnan rätt
att välja en donator som inte vill ha juridiskt faderskap.
Adoption inom familjen kan i Finland
bara ske ifall barnets andra biologiska förälder ger tillstånd till det, och i motsats till
alla andra nordiska länder så är det spermadonatorn som i vissa fall kan ha rätt att

fastställa sitt juridiska faderskap – inte den
inseminerade kvinnans partner.
Här segrar heteronormen över idealet om
kärnfamilj, en juridisk far anses vara viktigare för barnet än ett juridiskt förhållande till
den andra modern, oavsett att spermadonatorn i sådana fall kan vara helt okänd för både
barnet och dess andra föräldrar i vardagen.
Så långt har inget nordiskt land ännu
kommit på att det skulle erkänna att ett barn
kan ha f ler än två föräldrar – också juridiskt.

Normernas osedvanliga följder
Snabbt sett skulle det alltså verka som om
Finland skulle ha den mest heteronormativa
lagstiftningen i Norden vad gäller insemination och adoption. Konsekvenserna av lagen
är däremot mycket intressanta.
Lagstiftningen i de övriga nordiska länderna prioriterar kärnfamiljen. Som följd blir
det lättare för lesbiska kärnfamiljer att skaffa
barn, men homosexuella män – vars i praktiken enda möjlighet att få barn är att hitta
någon som föder det – blir lämnade ute i
blåsten. Homosexuella män får i princip

adoptera, men i praktiken finns det just inga
givarländer som skulle acceptera homosexuella adoptivföräldrar.
I Finland däremot ger lagstiftningen inga
självklara signaler om kärnfamiljsformens
överlägsenhet – familjerna måste själva avgöra hur de vill ha det. Det kan vara ett sammanträffande, eller så inte, att den senaste
utvecklingen i finsk regnbågsfamiljskultur
pekar mot en ökande mängd klöverfamiljer
– familjer med f ler än två föräldrar.
Finsk lagstiftning ger också dessa familjer
relativt fria händer att välja hur föräldraskaps- och vårdnadssituationen ska se ut när
barnet väl finns till, och familjerna väljer de
lösningar som bäst passar dem.
Paradoxalt ger alltså en lagstiftning som
explicit vill värna on heteronormen – barnets
rätt till en far och en mor – större valfrihet
åt familjerna själva än den till synes ickeheteronormativa nordiska modellen som
prioriterar kärnfamiljen.
Anna Moring är tf. generalsekreterare för de Gröna
Kvinnorna och jobbar på en doktorsavhandling om
familjeideal på Helsingfors universitet.
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Pupp
eller pappa?
Ønsket om mer permisjon til far stilles ofte opp mot helsemyndighetenes
anbefalinger om utvidet amming. Men kanskje kan de to ønskene gå hånd i hånd?
Siri Lindstad
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Forskning viser for eksempel at for å forebygge glutenintoleranse er det viktig at barnet får morsmelk samtidig som det blir utsatt for gluten, sier Holmsen.

Portalparagraf
Og når argumentet for mer amming altså er
”barnets beste”, er det vel lite mer å si?
– Argumentet om ”barnets beste” er en
slags portalparagraf, det går foran alt annet.
Bevisbyrden for at likestilling ikke behøver å
komme i konflikt med barnets beste, blir liggende hos de som argumenterer for likestilling, sier Roger Klinth. Han er historiker ved
Linköpings universitet og har forsket mye på
de ”nye”, likestilte fedrene. Og han konstaterer at diskusjonen på ingen måte er ny.
–Allerede på 1970-tallet, da Verdens helse
organisasjon og andre gikk ut med sine an-

befalinger om amming, begynte debattene,
og siden har de bare fortsatt.

Brå slutt
Og mens diskusjonen går, ammer nordiske
kvinner i stadig større grad fram til barnet er
seks måneder. Så stuper de generelle ammetallene, mest i Danmark, Island og Sverige.
Skyldes det at barn gjerne begynner tidligere
i barnehagen i Danmark, at Island har en
tredeling av permisjonen, eller at Sverige har
en sterk likestillingspolitikk?
– Islandsk helsepersonell ser med bekymring på ammetallene etter at den tredelte
permisjonsordningen ble innført i 2003. De
opplever at det kan være vanskelig for kvinner å få til å fullamme i tråd med anbefalingene. Men det er nok mange grunner til at
kvinner velger ikke å fortsette og amme etter

Foto: iStock

– Selvfølgelig er vi for at far skal ta del i omsorgen, og gjerne få utvidet permisjonstiden
ytterligere. Men vi mener at mor må ha
mulighet til å ta permisjon i de første åtte
månedene av hensyn til barnets beste. Da har
kvinner som ønsker det mulighet til å amme
i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger
om fullamming i seks måneder, og med en
samlet ammeperiode på minst ett år.
Det sier Solveig Thorp Holmsen, rådgiv
ende lege ved Nasjonalt kompetansesenter
for amming i Norge.
– I regjeringens handlingsplan for bedre
kosthold i befolkningen er det satt følgende
mål for Norge: Andelen spedbarn som full
ammes fram til seks måneders alder, skal
økes til 70 prosent, mens andel spedbarn som
i tillegg til annen føde får morsmelk fram til
tolv måneders alder, skal økes til 50 prosent.
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seks måneder. Det kan ha med permisjonsordninger å gjøre, men det kan også handle
om innstillingen i kulturen, og hvordan
helsevesenet og samfunnet legger til rette for
amming, sier Solveig Thorp Holmsen.
Det er en kjent sak at kvinner med kort
utdannelse ammer kortere enn de med lang
utdannelse.
– Kvinner med kort utdannelse og lavere
sosioøkonomisk status har ofte en mindre
f leksibel og kanskje mer fysisk belastende
arbeidssituasjon enn kvinner med høyere
utdannelse. Det kan kanskje gjøre det vanskeligere fortsatt å amme når de går tilbake til
jobb, sier Holmsen.

Omfattende pappastudie
En svensk studie som omfattet vel 52 000
spedbarn og deres fedre viste imidlertid at
om far tar permisjon når barnet er sju måneder, er sjansen større for at barnet ammes
ved to, fire og seks måneder.
– Men til gjengjeld ammes de i mindre
utstrekning når de har blitt henholdsvis ni
og tolv måneder. Så om man vil at barn skal
ammes lenge, kan det se ut til at det er bedre
at far ikke tar permisjon. På den andre siden
er det f lere barn som ammes fram til seks
måneder om far tar ut permisjon når barnet
har passert et halvt år, oppsummerer Renée
Flacking. Hun er forsker ved Uppsala universitet og stod bak undersøkelsen.
Hvorfor det hele er slik, har Flacking ingen
klar forklaring på, men hun foreslår:
– Kanskje far engasjerer seg mer når han
vet at han etter hvert skal ha permisjon. Han
vet at hans tid kommer, og støtter bedre opp
om mor de første månedene, noe som underletter ammingen. Eller det kan være at når
mor vet at hun skal være hjemme i seks-sju
måneder før far tar over, holder hun ut eventuelle besværligheter ved ammingen i større
grad de første månedene.

Når anbefalinger blir lov
Og besværligheter finnes. Sommeren 2010
åpnet utstillingen Röster om amning ved Arbetets Museum i Norrköping i Sverige. Siden
har utstillingen vandret til andre deler av

Ammetall
Norge

80%

ammer seks måneder,
45% ammer tolv måneder.
sverige

70%

ammer seks måneder,
18% ammer tolv måneder.
FINLAND

60%

ammer seks måneder,
38% ammer tolv måneder.
danmark

48%

ammer seks måneder,
13% ammer tolv måneder.
ISLAND

66%

ammer seks måneder,
13% ammer tolv måneder.
Tallene fra Island er fra 2002, før
innføring av ny permisjonsordning med
tredeling. Tallene fra Norge, Sverige,
Finland og Danmark er fra 2004-2007.
Kilde: Nasjonalt kompetansesenter
for amming i Norge

landet og generert debatter og kommentarer
der den har vært.
Etnolog Kristina Löfstedt har sittet i referansegruppen til utstillingen, sammen med
jordmødre og helsesøstre. Hun har nemlig
gjort en studie av hvordan jordmødre resonnerer rundt ammeanbefalingene.
– Jeg er kritisk til hvordan ammeanbefal
ingene fra Verdens helseorganisasjon nærmest har blitt til lover og forskrifter her hos
oss. Det er for eksempel forskjell på å si at det
er helt ok kun å gi morsmelk i de første seks
månedene, og å si at det er slik det skal være.
Den norske sosiologiprofessoren Anne
Lise Ellingsæter har også skrevet mye og
kritisk om den norske ammepolitikken. I den
kommende antologien Rødt – hvitt på Unipub
forlag skriver hun blant annet at norsk amme
politikk fører til en forståelse av moderskap
og faderskap som ligger nær en forskjells
feministisk linje, der biologi avgrenser moder
skap og faderskap. Hun påpeker at i spriket
mellom det hun karakteriserer som myn
dighetenes ambisiøse ammeanbefaling og
mødres faktiske ammepraksis oppstår kategorien ”dårlige mødre”. Og hun spør om
kvinner nå, i kjølvannet av stadig bedre
ammerettigheter, har et fritt valg og like
gode rettigheter når det gjelder å velge og
ikke amme?

Ulike familier, ulike fortellinger
Kristina Löfstedt mener at skyld og skam
over mislykket amming er det som følger av
moralske påbud.
– Man hører om alle de som skjuler for
helsesøster hvor lite de ammer. Samtidig skal
man jo ikke overstyre de mødrene som vil
amme lenge. Så selv om jeg er tilhenger av
den islandske tredelingsmodellen, mener jeg
at det må kunne finnes to sider av denne
saken, der begge valg er like respekterte. Man
må se at familier kommer i ulike utgaver. Og
man må bryte opp fortellingen om mamma
identiteten og se at det finnes mange fortellinger om mødre, fedre og foreldreskap.
Siri Lindstad er frilansjournalist med kjønn og
seksualpolitikk som fagfelt.
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Forskningsnyheter
tips sendes til bosse.parbring@nikk.uio.no

norge

sverige

Dålig respons på
jämställdhetssatsning i Norge

Excellenssatsning en
backlash för jämställdheten

Förra året lovade den norska regeringen att betala
300 000 kronor till universitet och högskolor för varje
kvinna som fick fast anställning inom matematik,
naturvetenskap och teknik. Kunskapsdepartementet
hade avsatt 10 miljoner kronor för satsningen.
Responsen blev dock sämre än väntat och
departementet lyckades bara göra av med drygt
hälften pengarna. Lärosätena rapporterade in
17 nyanställda kvinnor under 2010 – ungefär hälften
så många som det fanns pengar för. Universitetet
i Oslo hade anställt flest kvinnor (sex stycken) följt
av Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet
i Trondheim (NTNU) med fem nyanställda kvinnor,
enligt den norska tidningen Universitetsavisa.
Universitetet i Oslo, foto Colorbox

sverige

Portal för jämställd
forskarutbildning
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Finansieringen av forskning
har sedan snart ett decennium dominerats av satsningar
på så kallade excellens. Rapporten Hans excellens visar
att kvinnor, som utgör 20-30
procent av forskarna inom
medicin och naturvetenskap,
endast fått 12,7 procent av
excellensmedlen inom dessa
områden. Endast 15 procent
av de sökande är kvinnor, vil
ket är långt mindre än vid utlysningar inom
samma områden vid Vetenskapsrådet och
andra finansiärer. Om satsningarna istället
fördelats på vanligt sätt skulle kvinnor ha fått
20 procent av medlen. Mellan en halv och en
miljard kronor har omfördelats från kvinnor
till män.
En av författarna till rapporten, Birgitta
Jordansson vid Göteborgs universitet, pekar
på betydelsen av nätverk: informella såväl
som formella.
– Alla forskare bildar sina nätverk, där
vissa blir inneslutna och andra blir uteslutna.
Sedan kan man göra det mer eller mindre
systematiskt. När det rör sig om de här gigantiska pengarna och de här prestigefyllda posi
tionerna får det allvarliga effekter.
Den första excellenssatsningen i Sverige
lanserades 2002 av Stiftelsen för strategisk
forskning, SSF. Inga kvinnor fanns med i det
slutliga förslag som en panel av sju internationella bedömare skickade till SSF:s styrelse.
En tänkbar förklaring till att kvinnor sållats
bort är den vetenskapliga närheten mellan

sökande och bedömare. Det
är en faktor som kan mätas
bibliometriskt genom hur ofta
de citerar samma artiklar.
– Väldigt mycket av det
här sker för att strukturerna
inbjuder till att det ska ske.
Det är ju inte så enkelt som
att det sitter en massa elaka
män där. Problemet för mig
är att vi har en struktur på
akademin som gör att det är
vissa typer av nätverk som premieras mer
än andra. Det påverkar vad det är för typ av
frågeställningar som man lyfter fram som
väsentliga.
Förutom de vetenskapsbaserade krite
rierna har mer eller mindre svårbedömda
egenskaper och meriter efterfrågats. Eftersom dessa är svåra att mäta kan de minska
kvinnors möjligheter att komma ifråga.
– Det man bedömer i ansökningarna är
inte bara vad du publicerat och hur du citerats. Signalord som ”ledarskap” och ”visionära tankar” lämnar större utrymme för
tyckande. Enda gången det stod något i bedömningarna från SSF handlade om att man
ansåg att det var tveksamt om en viss kvinnlig sökande kunde leda en stor verksamhet.
Den svenska rapporten Hans excellens är skriven på
uppdrag av Delegationen för jämställdhet i högskolan.
Läs mer: www.genus.se
JIMMY SAND, NATIONELLA SEKRETARIATET
FÖR GENUSFORSKNING

Foto: Göteborgs universitet

Som del av projektet ”En jämställd forskarutbildning”
lanserar Sveriges förenade studentkårer, SFS, och
Sveriges universitetslärarförbund, SULF, webbplatsen gendr.se. Syftet är att inspirera och utbilda
doktorandernas företrädare inom studentkårer och
fackföreningar för att intensifiera jämställdhetsarbetet vid högskolor och universitet i Sverige.

Bristfälliga bedömningsprocesser har gjort att de tunga
satsningarna på starka forskningsmiljöer fungerat som
en omfördelning av en miljard kronor från kvinnor till män i
Sverige. Rapporten ”Hans excellens” visar att vetenskaplig
närhet haft större betydelse än meriter.

ledare

Solveig Bergman
pol.dr. och direktör för NIKK

Nolltolerans mot
könsrelaterat våld

D

en nordiska välfärdsmodellen –
med jämställdhet som en integrerad del – betraktas ofta, särskilt utanför Norden, som ett
lyckat socialt ”experiment” och en förebild
för resten av världen. Denna syn behöver
nyanseras och modifieras. Trots en starkt
uttalad jämställdhetsideologi med förankring i såväl lagstiftning som i vardagslivet
har vi ingalunda lyckats utplåna det könsrelaterade våldet. Tvärtom kan just den
grundmurade myten om att vår jämställdhet i alla avseenden är ”världsbäst” ha bidragit till att osynliggöra våldet.
Det frivilliga arbete, som den feministiska rörelsen i västvärlden – också i Norden – igångsatte på 1970-talet med kvinnojourer, kriscentra och självhjälpsgrupper,
synliggjorde våldet, som fram till dess varit
tabuiserat och ansetts ”privat”. Mäns våld
mot kvinnor blev ett synligt socialt problem och en jämställdhetspolitisk fråga,
som politik och offentlighet började fokusera på.
Sedan 1990-talet har könsrelaterat våld
lyfts fram på den politiska dagordningen i
FN, Europarådet, EU och det nordiska samarbetet. I det nya nordiska fyraåriga samarbetsprogrammet Jämställdhet skapar ett håll
bart samhälle, fastställs ”nolltolerans mot
könsrelaterat våld” som ett prioriterat och
genomgående tema.
Temat är synnerligen välvalt. Nu behövs
en konkretisering av samarbetssatsningar
och aktiviteter. Det är viktigt att detta sker
i en dialog mellan praktiker och politiker,
men också med forskarvärlden. Vid sidan

av det praktiska arbetet krävs problematisering, teoretisering och begreppsutveckling. Nordiska mötesplatser för forskare
och praktiker kan ge utrymme för nya infallsvinklar och erfarenhetsutbyte.
I internationella sammanhang är Norden ett särskilt intressant objekt för forskning om kön och våld på grund av glappet
mellan den officiella nordiska jämställdhetspolitiken och den våldsamma verkligheten. Innanför vår region kan komparativa studier om förekomsten av våld, de
uttryck våldet tar och samhällets åtgärder
för att minska våldet ge information inte
bara om de gemensamma dragen i Norden utan också om hur länderna skiljer
sig från varandra.

Ett nordiskt forskningsprogram Kön och
våld finansierades av Nordiska minister
rådet under första hälften av 2000-talet.
Programmet bidrog till att bryta väg för nya
perspektiv inom våldsforskningen och visade på ett behov av att säkra kontinuiteten
i forskningssamarbetet. På senare år har
nya frågor lyfts fram, som det också är skäl
att diskutera på ett samnordiskt plan, till
exempel våldets koppling till etnicitet,
social klass, ålder och funktionshämning,
kvinnors våldsutövande och våld i sam
könade relationer. Tiden är mogen för ett
nytt nordiskt forskningsprogram på temat
kön och våld.
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Margot Wallström
– EU:s mäktigaste kvinna

Mangfoldighed betaler

Knirkefritt å finne
kvinner til styrene
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Men against honourrelated oppression

No quota law in
Iceland without crisis

Gender and power in
politics and business

Family – a place of safety
or oppression?

Nordic geNder iNstitute

Tema:
LEDARSKAP

Glastak?
Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem

Focus:
Minority youth and the West Nordic region

Signs & practices
When “immigrant girls” become a political symbol

Kalender
2011
09.05
Arabiske kvinder online og i front
Konference om cyberaktivisme i
Mellemøsten og Nordafrika, København.
www.cyberkonference.dk
19–21.05
Community, Work and Family Conference
Tampere, Finland
www.uta.fi/english
02–03.06
Crisis and Renewal: Welfare States,
Democracy and Equality in Hard Times
Reykjavik, Iceland
http://vefir.hi.is/edda/?p=1154#more-1154
21–25.06
Religion, Gender and Human Rights: Challenges
for Multicultural and Democratic Societies
Linköping, Sweden
www.esf.org
13–14.09
Challenging Gender: Normalisation and beyond
International conference, Sundsvall, Sweden.
www.miun.se

2012
31.05–01.06
Masculinities in Motion - Men and (E)Quality
of Life
Nordic conference on research on men
and masculinities, Oslo, Norway.
www.stk.uio.no/English/masculinities.html
PB 1156 Blindern,
NO-0318, Oslo, Norway
Telephone +47 22 85 89 21
Telefax: +47 22 85 89 50
nikk@nikk.uio.no
www.nikk.no

Fler arrangemang finns på
www.nikk.no

