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Abstract 

Makt är förmågan att förändra och styra, både för Hobbes och för Dahl, om det så är att styra 

andra eller sin egen tillvaro. Även om deras definitioner i vissa avseenden skiljer sig är den 

grunden klar. För institutionella ansatser inom statsvetenskaper agerar och verkar människor 

inom system av formella och informella regler, dessa regler utgörs delvis av formella lagar 

och normer. Det är i ljuset av detta, institutionernas effekter som kontroll av människor, de 

kommer att studeras i denna uppsats, specifikt det ögonblick då en förändring av institutionen 

sker. De för uppsatsen centrala teorierna historisk institutionalism och institutionell RTC ger i 

viss mån olika bilder och verktyg till analysen. 

I denna uppsats har två lagförändringar som syftat till att påverka invånarnas beteende på 

specifika sätt studerats. Avsikten är att på så vis kunna analysera effektiviteten med vilken de 

genomförts, kunna se vilka krafter som har verkat och vilket utfallet har blivit. Studien har 

genomförts som en textanalys av det material som varit grunden för besluten och även visst 

material från berörda myndigheter, från uppföljning av resultatet. Därutöver har en enkel 

jämförelse gjorts mellan det förväntade resultatet, utifrån regeringens bild, mot faktiska data 

för att på så viss kunna utröna i fall lagändringarna har haft en inverkan på människors 

beteende. 

Resultatet visar att regeringen i båda fallen förändrat rationella incitament. I det ena fallet 

genom att förändra ekonomiska incitament och i det andra genom att ökat risken att åka fast 

för missbruk av systemet. Regeringen har i dessa fall inte förmått förändra aktörernas 

beteende såsom de önskade och förväntade sig.   
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1. Inledning 

Vad är makt? Det är möjligen den centrala frågan för statsvetenskaperna. För all del finns det 

grundläggande förklaringar, Tomas Hobbes förklarade exempelvis begreppet som en mans 

nuvarande förmåga att uppnå, eller få tag i, en framtida nyttighet. Där inkluderade han 

egenskaper som styrka, rikedom och personliga kotakter. Robert Dahl tänker sig makt som en 

persons förmåga att få en annan att göra något som han eller hon annars inte skulle ha gjort. I 

den här uppsatsen kommer makt att behandlas i ett något mer specifikt sammanhang. Hur kan 

en aktör styra andras beteende?1 

Hur ett samhälle rent praktiskt fungerar anses till stor del kontrolleras av statens institutioner. 

Där kan den demokratiskt valda makten, eller auktoritära icke valda makten, styra samhället. 

När Bo Rothstein i ett kapitel om institutionalism ska förklara samhället ser han det som att en 

grupp individer som har gemensamma intressen, är bosatta inom samma territorium eller är 

beroende av samma naturresurs för att komma till rätta med problem som uppstår kommer att 

bilda en form av gemensam struktur för lagar och förordningar. Denna gemensamma struktur 

förhindrar konflikter, det kan också vara så att de upptäcker att de behöver en form av 

organisation för att lösa det kollektiva handlandets dilemma; däribland allmänningarnas 

tragedi. Alternativt skapas de för att tillgodose gemensamma intressen, eller därför att en 

auktoritet söker vinna kontroll, han menar nämligen att skapandet av institutioner som dessa 

är gemensamt för både fria och auktoritära samhällen.2 

Institutionen kan antingen se ut som en rigid och stel företeelse som växer fram genom 

historiens dimmor eller som en samling regler och normer som rationella individer enas om 

för att på ett rationellt sätt lösa gemensamma problem.  

Dessa olika bilder av institutionerna ger också olikartade bilder av det samhälle vi ser idag 

och därmed också olika förklaringar på hur man kan lösa eventuella problem med samhället 

som vi stöter på. Idén är ändå att den demokratiska staten i moderna parlamentariska länder 

formar institutionerna som regerar folket. Men kan man verkligen förändra institutionerna 

godtyckligt efter vad man anser lämpligt för tillfället?  

  

                                                           
1
 Hobbes, Thomas  Leviathan(1658 tillgänglig genom:www.forgottenbooks.org: 2008) s. 57, Dahl, Robert The 

Concept of Power, Behavioural Science, 2:3 (1957: July) s. 202 - 203 
2
 Rothstein, Bo “Political institutions: an overview” A new handbook in political science (Oxford: Oxford 

University Press, 1996) s. 133 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka institutioners funktion, det skede där en institution 

förändras kommer att utgöra fokus för arbetet. På så vis kommer reformens effekter utifrån de 

avsikter som den skapades för bli studieområdet. Genom att studera dessa förändringar skapas 

underlag för en diskussion om institutionell förändring.   

Frågeställningar: 

1. Hur avsåg regeringen förändra institutionerna, och hur väl har de lyckats med att 

förändra aktörernas beteende? 

2. I hur hög grad kan man styra människors beteende genom institutionell förändring? 

I detta arbete kommer statens förmåga att kontrollera medborgares agerande i två fall att 

undersökas, den tillfälliga föräldraförsäkringen för vård av sjukt barn och 

föräldraförsäkringen, båda dessa system har genomgått reformer som syftar till att förändra 

hur medborgarna använder sig av dem. För att påverka detta har staten sökt förändra 

kostnader och vinster för medborgaren inom dem för att driva fram det önskvärda beteendet, 

frågan är hur väl. 

För att undersöka detta kommer två teoriers sätt att se på världen att ställas mot varandra i 

arbetet. Institutionell RTC (Rational Choice) förklarar att man genom att förändra en 

institution kan ändra de olika värden, man kan exempelvisa straffa vissa beteenden med lagar 

eller uppmuntra andra med skattesubventioner eller liknande, som styr rationella individers 

sätt att agera. Den historiska institutionalismen ser snarare institutioner som gamla och stela 

ting som inte alls så lätt kan styras av en medveten aktör. Och dessutom är det normer och 

värderingar snarare än en nyttomaximerande attityd som styr en människas agerande. 
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3. Teori 

När vi behandlar dessa teorier är det klokt att ha i åtanke att, även om de olika formerna av 

institutionalism skiljer sig åt i vissa fundamentala avseenden, ser många forskare inte enögt 

endast till vissa faktorer. Ofta kombineras de ekonomiska och politiska händelser från förr i 

resonemang som i övrigt präglas av en ekonomisk syn, det vill säga en syn där individers 

nyttomaximerande natur gäller som axiom.3  

3.0.1 Vad är en institution? 

Rothstein skriver att det tycks finnas en generell acceptans inom samhällsvetenskaperna av 

institutionens förmåga att påverka individers strategier. De sätter spelreglerna där de råder och 

styr vilka aktörer som berörs av situationen. Inom den ekonomiska synen är individernas 

målrationalitet styrt av jakten på de maximala utfallet för mål som de har oberoende av 

institutionen. Institutionen påverkar endast genom att den existerar som yttre regelverk i vilket 

individen måste agera, men individen är i övrigt oberoende av den. Samtidigt finns det inom 

kulturella och sociologiska ansatser en syn som gör gällande att institutionerna dikterar vad 

individer ska ha för mål i olika situationer. Det innebär att institutionerna inte endast styr hur 

individerna ska uppnå sina mål, i vissa fall skapar de målen.4 

För institutionell RTC(Rational Choice) är institutioner samlingar av regler och incitament 

som påverkar individers agerande. Individer agerar rationellt i förhållande till institutionerna 

därför att det är logiskt att agera inom gränserna för institutioner när att inte göra det leder till 

problem.5  

För den historiska institutionalismen är institutioner formella organisationer, exempelvis 

statliga strukturer och rättsliga system, men de kan även utgöras av mindre formella enheter 

som social klass. Ansatsen kan inte sägas se institutionerna som enhetliga ting eller bara 

resultat för individuellt beteende, som inom beteendevetenskapen. Snarare har ansatsen en 

mer komplex syn som ligger någonstans emellan dessa extremer.6 

3.1 Historisk Institutionalism 

När Guy Peters talar om de moderna grenarna på det institutionella trädet framstår den 

historiska inriktningen som den äldsta och som den som i högre grad än de övriga är trogen 
                                                           
3 Peters, Guy Institutional theory in political science – The New Institutionalism (London: Continuum, 2005) s. 
72 
4
 Rothstein, Bo 1996, s. 145 – 147 

5
 Ostrom, Elinor Governing the Commons – The Evolution of Institutions for Collective Action (Cambridge: 

Cambridge University Press 1990)s. 15, Peters, Guy 2005 s. 48, 51 
6
 Peters, Guy 2005 s. 74 
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rötterna. Innan den behaviouralistiska revolutionen var statsvetenskapen i hög grad baserad på 

tankar som idag återfinns här.7 

3.1.1 Stigberoende 

Den obestridliga grundbulten inom vad som kallas historisk institutionalism är att en 

organisation är beroende av sitt förflutna, detta är vad som utgör axiomet om man så vill som 

analysinriktningen bygger på. Peters uttrycker det som att det finns en tendens att tidigare 

policys består även när beslutsfattarna byts ut. För att åstadkomma en förändring krävs det 

krävs en hel del politisk press, Peters kallar det ”Path Dependency” (stigberoende).8 

Det finns olika sätt att se på detta fenomen. Paul Pierson menar att man kan förklara och 

använda begreppet brett och mena att en generell effekt av det förflutna påverkar nuet, eller 

smalt där man tydligare definierar vad i historien som egentligen har effekt. En otydlighet 

tyder, menar han, på att den breda definitionen av stigberoende har burit med sig en kostnad 

för den analytiska klarheten.9  

Ett exempel på en förklaring av stigberoende är att det som skedde vid en tidigare tidpunkt 

kommer att påverka de möjliga utgångarna i en serie av händelser längre fram i tiden. Detta, 

menar Paul Pierson, förklarar att historien har betydelse, men inte så mycket mer, ett brett 

användande av begreppet. Ett annat exempel är om hur betydelsen av en grupps 

sammansättning kan tolkas om en grupps sammansättning ligger på 40 % i något avseende 

beror betydelsen, eller hur man ska tolka detta faktum på om den tidigare var 100 % eller 10 

%. Tidigare händelser i sekvenser påverkar utgång och riktning men avgör inte nödvändigtvis 

framtida utveckling.10 

För att förklara begreppet stigberoende tar Pierson ett kostnadsexempel till hjälp, kostnaden 

för att byta bort ett alternativ för ett annat ökar konstant med tiden i vissa sociala kontexter. 

Exempelvis QWERTY, placeringsmodellen för de flesta tangentbord och skrivmaskiner, har 

blivit dominerande och människor är vana vid att använda detta upplägg. Att sälja en annan 

modell kräver människor som är beredda att överge det bekanta systemet och lära sig ett nytt. 

”Increasing Returns” som han kallar detta, eller tilltagande skalavkastning kommer 

ursprungligen ur ekonomin, där har man använt sig av begreppet ”Decreasing returns” eller 

                                                           
7
 Peters, Guy 2005 s. 71 

8
 Peters, Guy 2005 s. 71 

9
 Pierson, Paul “Path Dependency, and the Study of Politics” American Political Science Review, (2000) S. 252 

10
 Pierson, Paul,  2000 s. 252 
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avtagande skalavkastning, det kan exemplifieras av att oljan minskar och blir dyrare att få tag 

i, detta leder till att företagen letar efter alternativ.11 

Inom ekonomin har alltså också tanken på tilltagande skalavkastning fått en framstående roll. 

Inom internationell handel kan man se det som att många länder har nischat sig genom 

stigberoende. Ofta konsoliderar nationen en ledning den har inom något fält. Man kan säga att 

länderna har ett slags föst ut -fördel, den som bygger upp fördelar på ett fält lär fortsätta på 

samma spår för att behålla försprånget. På så viss uppstår en bestående effekt som är beroende 

av tidigare beslut eller handlingar.12  

För sociala rörelser, eller sociala handlingar finns det startkostnader. Organisationer, 

institutioner och individer lär genom att göra och om aktiviteter sammanfaller med metoder 

bland andra aktörer kan de gynnas genom tilltagande skalavkastning. Det handlar ofta om att 

satsa på rätt häst, aktiviteter anpassas efter våra förväntningar på andras handlingar. Så skedde 

exempelvis med tekniska innovationer som operativsystemen, MS DOS kom att bli 

dominerande på marknaden för att det började användas, detta ledde till att nya aktörer kunde 

vinna fördelar genom att satsa på den plattformen för att marknaden blev större, sålunda kom 

bollen i rullning.13  

För att exemplifiera stigberoende tänker sig Paul Pierson en stor urna som innehåller två 

bollar, en röd och en svart. Han tar ut en boll, konstaterar dess färg och lägger sedan åter i den 

men med en likadan till. Han repeterar denna process tills urnan är fylld. Vad kan han då 

konstatera, vilken fördelning har han? Om han gör hundra tester kan han få hundra olika 

utgångar, allt ifrån 99,9 % röd till 0,01 % röd. I varje försök når dragningen ett jämviktsläge 

som sedan i princip består, det vill säga sannolikheten för att fördelningen består blir mycket 

hög. Varje dragning regleras av slumpen, men de tidiga dragen är avgörande för framtida 

resultat. Detta exempel kallas Polyas urna. Exemplet innehåller aspekter av tilltagande 

skalavkastning.  Varje steg längs en väg gör att den vägen blir mer attraktiv längre fram. Detta 

skapar en cirkel av självförverkligande, vilket gör att resultatet är oberäkneligt, ej flexibelt, 

oreparerbart och det kan potentiellt leda till ett ineffektivt vägval.14  

Bo Rothstein beskriver i ”sociala fällor och tillitens problem” orsakerna till att förintelsen 

ägde rum i Tyskland med ett synsätt som präglas av stigberoendet. Den viktigaste faktor till 

                                                           
11

 Pierson, Paul,  2000 s. 251 
12Pierson, Paul, 2000  s. 256 
13 Pierson, Paul, 2000 s. 254 
14 Pierson, Paul, 2000 s. 253 
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att detta ägde rum tillskriver han vad han kallar det ”kollektiva minnet”, idén om ett judiskt 

svek under första världskriget som växte fram under tiden efter kriget. Den kom inte 

ursprungligen från Nazisterna, men de lyckades dra nytta av den för sina syften . Det som 

växte fram var en ”vi och dom” mentalitet som sedermera möjliggjorde den tragiska 

utveckling som ledde fram till folkmordet. Idén om att den judiska befolkningen hade svikit 

blev en sanning i det kollektiva medvetandet.15 

Inom historiska institutionalism har tanken på idéer varit ett sätt att förklara stigberoende, de 

har varit en del i förklaringen av samhället. Exempelvis var de keynesianska idéerna 

avgörande för den ekonomiska politiken i många länder under efterkrigstiden. Denna 

inställning varade i många år och det skulle krävas en drastisk och stark brytning för att det 

skulle förändras. Exempelvis genom Chicagoskolan, Milton Freedman förespråkade en 

nyliberal ekonomisk politik som skarpt kontrasterade mod de välfärdstater som växte fram 

under mellankrigstiden, denna lära kom också att påverka Storbritanniens och USA:s politik 

genom Ronald Reagans och Margaret Thatchers regeringar som båda starkt influerades av 

Friedman .16 

3.1.2 Om institutionerna 

Den definition av institutioner som enligt Peters är vanligast för området antar att 

institutionerna är formella organisationer, som exempelvis statliga strukturer och rättsliga 

system, men de kan även utgöras av mindre formella enheter som till exempel social klass. 

Sammantaget ger det oss en bred definition av vad en institution är.  Ansatsen betraktar 

varken institutionerna som helt enhetliga ting eller som beroende av individers beteende, som 

inom beteendevetenskaperna. I stället har man en syn som ligger där emellan.17 

Att förklara institutioners förändring är givetvis en utmaning för en teori som snarare söker 

förklara frånvaro av förändring. Institutionen ses som oföränderlig och i ett tillstånd av 

jämvikt, den existerar och fungerar som dess skapare avsåg att den skulle vara eller som den 

kom att bli genom en process av tilltagande skalavkastning. Men förändring sker ändå, och ett 

sätt att se på förändringen är att omgivningen förändras så att institutionens jämvikt för 

funktion på så sätt ändras, men man kan också se det som att det finns flera jämviktslägen 

som existerar samtidigt och är lika rimliga. Det förekommer också en förklaring där 

                                                           
15

 Rothstein, Bo Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm: SNS förlag 2003) s. 232 - 234 
16

 Peters, Guy 2005 s 75, Frazer, William “Milton Freidman’s and Thatcher’s Monetarist Experience”  Journal 

of Economic Issues vol. XVI no. 2  s. 525 
17

 Peters, Guy 2005 s. 74 
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förändring kräver stor ansträngning, flera faktorer som äger rum samtidigt kan skapa en 

förändring som ingen av dem ensamt förmår, en kritisk vändpunkt. Vid en sådan påbörjas ett 

stigberoende och det är dels en förklaring till stigberoendets början, men det kan givetvis 

hända även när ett annat stigberoende finns, som när ett jämviktsläge punkteras på grund av 

ett flertal olika faktorer som var för sig inte räcker för att förändra jämviktsläget.18 

Teorin haltar något när den ska förklara hur en institution har uppkommit, man är mycket 

angelägen om att förklara hur institutionens skapande och de incitament man hade då har 

påverkat den även senare, men att hitta det ögonblick där man menar att man kan börja se den 

som skapad är svårare. Ett antagande som använts är att det tillfälle där en idé blir accepterad 

skapas en institution, men samtidigt ser man att idén accepteras genom att en formell 

institution uppstår.19 

3.1.3 Summering 

Detta kapitel målar upp en bild där institutioner är stela ting som långsamt förändras över tid, 

men som oftast är stabila i sin utformning och funktion i enlighet med den idé som var 

rådande då de skapades. Men det finns kritiska vändpunkter, där flera faktorer tillsammans 

driver fram en kursändring som ingen av dem ensamt kunnat förmå. Detta gör att en tillfällig 

regerings makt att förändra institutionen ses som betydelselös i sammanhanget. En institution 

är inte bara formella skapelser utan också lösare sammansättningar som exempelvis social 

klass. 

Om man vill förändra en institution av denna typ hjälper det inte med en enkel lagförändring 

utan det kräver en omfattande insats över tid för att förändra ett system.  För att förmå aktören 

att välja B i stället för A räcker det inte med att ändra enskilda värden, det är historiens 

tidigare val som är mest betydelsefulla för vad aktörer väljer idag. Dessutom förekommer 

kritiska vändpunkter som kräver stor kraft, men som kan orsaka en snabb förändring av 

institutionen. Paul Pierson menar att det kanske främsta bidraget från denna teori är att den 

ifrågasätter det självklara i att en beslutsprocess får en viss utgång.20 

                                                           
18

 Peters, Guy 2005 s 75, 77, 78 
19

 Peters, Guy 2005 s 76 
20 Pierson, Paul (2000) s. 252 
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Figur 1, Stigberoende 

 

Som figur 1 visar är en ny handling beroende av de föregående. Men det finns ingen 

determinism, det kan bli nya vägar, men det kräver mer kraft, man kan se det som att en 

kalkyl får ett större värde på en viss variabel för varje gång den genomförs.  Ofta finns en 

tendens att saker går i samma hjulspår. 

3.2 Institutionell RTC 

Denna institutionella inriktning tar med de nyttomaximerande individerna, men samtidigt är 

institutionerna är avgörande i förklaringen av samhället. På sätt och vis ser de den 

nyttomaximerande människan som en förklaring till institutionerna.21 

3.2.1 Rationella individer? 

En av de uppfattningar som gjorde ett starkt intåg på forskningsfältet var idén om den 

nyttomaximerande människan. En människa väljer vid varje given valsituation det alternativ 

som för med sig den största nyttan. Inom de ekonomiska forskningsfälten använde man denna 

enkla grundtanke för att förklara hur individer agerar.22 

Inom statsvetenskapen har detta lett till teorin om Public Choice. Denna ekonomiska syn på 

samhället uttrycker genom exempelvis Anthony Downs ”An Economic Theory of 

Democracy” att en väljare i ett demokratiskt val, förutsatt att han eller hon har tillgång till 

information, kommer att agera på det sätt som för med sig den största nyttan, Downs menade 

                                                           
21

  Peters, Guy 2005 s. 48 
22

 Pappi, Franz Urban”Political Behavior: Reasoning Voters and Multi-party Systems” A new handbook in 

political science (Oxford: Oxford university press, 1996), s. 223, 255, Downs, Anthony An economic theory of 

democracy (New York: Harper & Row Publishers, 1957)  s. 3 

Handling

Handling

Handling

Handling

Handling
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emellertid att det inte är rimligt att individer går hur långt som helst för att samla information, 

deras målrationalitet inriktar sig i stället på att väga de faktorer som de är medvetna om.23  

3.2.2 Irrationellt beteende? 

Detta visar på den grundläggande inställning till beteende som råder inom området. Det växer 

emellertid fram en del problem för dem som vill se världen i detta ljus. För det första leder 

dessa grundantaganden fram till en något obekväm logisk konsekvens inom exempelvis 

valsituationen. Inom valforskning hade man länge ställt sig frågan varför medborgare väljer 

att inte använda sin röst, men Public Choice med dess nyttomaximerande individer kom att 

vända på frågeställningen, i stället för att fokusera på vilka faktorer som gör att människor 

väljer att inte rösta ställde man sig den betydligt mer grundläggande frågan: Varför röstar 

man?24 

Michael Laver identifierar problemet med påståendet att en röst aldrig har avgjort ett stort val, 

oavsett hur jämnt ett val har varit har det aldrig hänt att en enskild röst har haft en avgörande 

betydelse. Detta resonemang visar att en rationell nyttomaximerande individ borde veta bättre 

än att rösta. Priset finns även om det kanske är lågt, men nyttan förefaller obefintlig.25 

Det som, enligt Downs, driver individer att rösta är intresse för valutgången, vissa är 

intresserade av den, men andra är det inte. För dem som inte är intresserade, det vill säga inte 

föredrar ett alternativ över andra, är det ej rationellt att rösta i den meningen att utgången är 

irrelevant, det förblir också irrationellt för dem att rösta även i fall rösten skulle sakna 

kostnad. Men en röst har ett pris, information kostar, därför skulle endast de som har ett 

konkret intresse av att den ena eller andra sidan vinner rösta. Downs svar på denna 

problematik är att väljare röstar därför att demokratin kräver det. Invånare i en demokrati 

identifierar sig med den demokratiska tanken och har därför ett intresse av att den överlever.26 

3.2.3 institutionell RTC 

Institutionell RTC medger i viss mån att människor är nyttomaximerande, men genom 

inrättandet av ett institutionellt system kommer de tillrätta med gemensamma problem som 

allmänningens tragedi. Institutionerna kanaliserar, eller styr de målrationella handlingarna 

                                                           
23 Downs, Anthony 1957 s. 36 - 38 
24

 Laver, Michael, Private Desires, Political Action (London: Sage Publications, 1997), s. 91, 92 
25 Laver, Michael 1997, s. 91, 92 
26 Downs, Anthony 1957, s. 260 - 263 
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genom att reglera beteende. Individens målrationalitet är beroende av den kontext den verkar 

inom.27 

Figur 2, Nyttokalkyl 

 

En aktörs beteende styrs av målrationalitet, för att uppnå sina mål värderar aktören för och 

nackdelar, både ur ett nyttoperspektiv och ur ett normativt perspektiv, handlingen styrs alltså 

av hur individen ska uppnå sina mål och av en önskan att agera på ett moraliskt sätt, detta 

illustreras genom figur 2.28   

Institutionerna blir till därför att individer är målrationella, Den teoretiska förklaringen finns 

enligt Ostrom i att aktörerna måste samarbeta med varandra vid flera tillfällen över tid. Att 

nyttomaximerande individer går samman då tillitsproblem riskerar att uppstå kan förklara hur 

staten bildas eller hur en fackförening växer fram. Att institutioner växer fram är emellertid 

avhängigt att individerna möts flera gånger. När man möts vid upprepade tillfällen, som när 

man jobbar på samma arbetsplats, bor i samma område eller är beroende av samma 

naturresurs uppstår behovet av att visa sig vara trovärdig och villig till samarbete, på så sätt är 

de rimligare att vara samarbetsvillig för att uppnå nytta.29 

Elinor Ostrom definierar institutioner som samlingar av regler och normer som styr 

människors handlande.  Individer agerar för all del rationellt, men som rationella individer är 

de beroende av det institutionella system som de verkar inom. Människor är medvetna om att 

de är beroende av varandra, därför är det logiskt att agera inom gränserna för institutionens 

system. För att maximera nyttan är de nödvändigt att ta hänsyn till regler och normer, dessa 

regler och normer gäller därför att de accepteras av individerna. På så sätt kan de kanalisera 

individernas handlande.30 

För att en individ ska kunna bli framgångsrik inom en institution måste han eller hon lära sig 

vilka regler och normer som gäller inom den och ta hänsyn till dem i sitt agerande. 
                                                           
27 Peters, Guy 2005 s. 49 
28

 Rothstein, Bo, 2003 s.57 
29

 Ostrom, Elinor 1990 s. 42, 43 
30 Peters, Guy 2005 s. 48, 49, 51 Ostrom, Elinor 1990 s. 15, 51 

Aktör Norm och nyttokalkyl Handling
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Exempelvis den fria marknaden präglas av vissa regler för hur man ska nå framgång, den 

individ som lär sig detta och kan agera på rätt sätt kommer att kunna uppnå vinster inom 

systemet. 31 

En institution fungerar bara om människor är beredda att acceptera de regler och normer som 

gäller inom den. Anledningen till att individer bedömer det som rationellt att följa 

institutionens förordningar är att de gynnar de inblandade, de ger en stabilitet och möjliggör 

förståelse av ”tävlingen”. Förmågan finns för människor att skapa institutioner som ger denna 

stabilitet och bringar ordning i vad som skulle kunna vara en kollektiv irrationalitet.32  

3.2.4 Fripassagerare 

Fripassagerare är ett stort problem för förklaringar av gemensam problemlösning. När en 

individs vinst inte kan skiljas från de övrigas vinner individen på att åka snålskjuts på de 

andras arbete. Men om alla söker åka snålskjuts kommer ingen gemensam vinst uppnås och 

det uppstår en social fälla.33  

Men enligt Ostrom kan Fripassagerarproblemet hanteras genom institutionernas regler och 

normer, de berörda skapar regler som säger att vissa saker ska göras på vissa sätt och att vissa 

saker inte ska göras, normerna är mer informella och reglerar beteende på ett socialt plan, 

vissa saker förväntas av medlemmarna av institutionen, på så sätt kommer de som utnyttjar 

systemet att straffas.34 De regler som skapas genom en institutions uppkomst i sådana 

situationer kan jämföras med den parlamentariska demokratins regler, de berörda accepterar 

att man vinner makten genom att få flest röster i ett val. 

Institutionen har intresse av att aktörer inom den följer de förordningar den för med sig, på så 

sätt kan den straffa beteenden som för individen kan vara rationella, men som för gruppen ger 

en ofördelaktig effekt. Utan dessa regler skulle institutionen falla samman på grund av 

fripassagerare och övergivanden. Det vill säga att ett system som bygger på ömsesidig tillit 

faller samman.35 

3.2.5 Sociala fällor 

Gemensamma resurser, som de flesta beslut i en demokrati rör, har en tendens att bli 

utnyttjade. Dessa gemensamma resurser, eller allmänningar, betecknas av att många kan 
                                                           
31 Peters, Guy 2005 s. 49 Ostrom, Elinor 1990 s. 51 
32 Peters, Guy 2005 s. 49 Ostrom, Elinor 1990 s. 51 
33

 Olson, Mancur The logic of colective action – public goods and the theory of groups (Cambridge: Harvard 
university press, 1965)  s. 2 
34 Ostrom, Elinor 1990 s. 15, 16 
35 Peters, Guy 2005 s. 50, Ostrom, Elinor 1990 s. 194 
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utnyttja dem och att de är ändliga. Problemet är att en tillgång som ingen ensam äger riskerar 

att bli missbrukad, som vid utfiskning och andra typer av exploatering. Anledningen till att 

denna problematik uppstår är att det kortsiktigt är mer rationellt än samarbete, det innebär att 

alla långsiktigt blir förlorare. Alla kommer att utnyttja resursen maximalt och den kommer så 

småningom att ta slut.36  

För att samarbete ska förekomma krävs spelregler, för att spelreglerna ska existera krävs det 

samarbete. Detta leder i vissa fall till att en social fälla uppstår. I utvecklingsländer 

förekommer det att fattigdomen består länge och de institutionella spelreglerna, som är en 

förutsättning för tillväxten, hindras från att uppkomma på grund av en social fälla. Bo 

Rothstein tänker sig att institutionerna som skapar ett fungerande samhälle är dyra, fällan 

uppstår därför att en individ låter bli att betala skatt på grund av att det är allmän kännedom 

att ingen annan gör det, individen skulle inte få något tillbaka något för sina pengar. Även om 

individen är övertygad om att det är negativt för samhället att inte betala skatt gör fällans 

mekanism, dvs. övertygelsen om att alla andra fuskar, att den rationella individen väljer att 

inte betala. Det är inte rationellt att vara den ende som inte fuskar. På detta sätt växer inget 

institutionellt system fram och alla blir förlorare.37 

Man kan således lätt ledas att tro att lösningen på problemet därmed är att skapa trovärdiga 

institutioner, men problematiken är att det inte är just utformningen som är viktigast, att en 

institution, eller myndighet har fina regler hjälper föga om ingen följer dem. I stället beror 

förtroendet på att man förlitar sig på att myndighetspersoner och tjänstemän agerar enligt en 

moralisk kod, det handlar alltså inte om att man förväntar sig att de ska åka fast och straffas 

hårt utan om en uppfattning om att deras agerande är styrt av en moralisk kod.38 

3.2.6 Summering 

Kontentan av denna syn blir att en aktör styrs av de institutioner som den är verksam inom, 

om en lag ger vissa risker med ett sätt att handla förändrar det aktörens nyttokalkyl, eller 

normkalkyl så att den i slutändan förändrar sitt beteende. 

                                                           
36

 Rothstein, 2003 s. 82 
37 Rothstein, 2003 s. 34, 35 
38

 Rothstein, 2003 s. 197 - 200 



 

Genom institutionen förändras nyttokalkylen för de båda alternativen, vilket illustreras genom 

figur 3. Det kan vara något så enkelt som inträdet på ett museum. Om man slopar inträdet är 

kalkylen för att gå på museum mer gynnsam. I fall det s

lägre priset göra alternativet mer fördelaktigt trots att aktören inte

Aktören befinner sig hela tiden inom det institutionella systemet och kostnader och vinster 

som påverkas av institutionen är en vital del av individens agerande även om de inte 

nödvändigtvis förändrar individens preferenser.

fripassagerare, sociala fällor och allmänningens tragedi som riskerar att förstöra den 

gemensamma vinsten av ett institutionellt system.

4. Metod: 

Denna undersökning kommer att utföras genom en fåfallstudie

är typiskt för kvalitativa studier

institutionens utformande och sedan fö

framkommer underlag för en analytisk diskussion om förändringen och dess effekter där de 

båda teoriernas begrepp kommer att bli bärande för analysens förklaringar.

4.1 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på två svenska lag

förändring av den tillfälliga föräldraförsäkringen för vård av sjukt barn. D

förändringar är valda enligt mest

institutioner som förändrar det institutionella ramverket.

                                                           
39

 Giljam, Mikael m.fl. Metodpraktikan 
40

 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 113, 114
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De båda lagförslagen ligger nära i tid och rör samma målgrupp, vilket bör garantera att 

normsystemen är desamma. Dessutom innefattas båda i samma politikområde, på så sätt 

elimineras många övriga förklaringar och man kommer trots ett mindre antal fall närmare det 

fenomen som ska studeras, nämligen effekterna av förändrandet av institutionerna.41  

4.2 Tillvägagångssätt 

Studien kommer till stor del att bäras av en kvalitativ textanalys av de dokument som var 

avgörande för reformernas tillkomst och införande, metoden kommer till viss del även att 

användas för att ta fram utvärderingar av reformernas effekt. 

Kvalitativ textanalys innebär ett noggrant läsande av en text där man anser att vissa delar av 

texten är mer centrala för budskapet än andra. Man kan kortfattat säga att det finns två grenar 

inom den kvalitativa textanalysen, dels finns den systematiserande, där man klargör 

tankestrukturer och klassificerar innehållet i texten. Och dels finns den kritisk granskande 

textanalysen där det finns utrymmer för diskursanalys och idékritik. I detta arbete är det den 

systematiserande textanalysen som kommer att användas.42 

Målet är att med de texter som förkommer som material i detta arbete klargöra 

tankestrukturen.  På så sätt bör man härleda vilken anledningen till förändringen var samt 

vilket resultat man hoppades uppnå.43 

Uppsatsens andra del består i att kontrollera huruvida förändringen skett såsom aktören 

hoppades. Lyckades man förändra människors rationella val genom att förändra institutionen? 

Detta kommer att utgöra grunden för diskussionen som bygger på de båda institutionalsitiskt 

inriktade teorierna. Det första momentet ska utgöra den oberoende variabeln som antas 

påverka utfallet, eller, om man så vill, den andra delen av den empiriska undersökningen. 

Den andra delen av den empiriska undersökningen kommer att utgöras av en liknande 

systematiserande textanalys för att klargöra tankestrukturer i officiella dokument från berörda 

myndigheter som undersökt resultatet av institutionens förändring samt genom en enkel 

granskning av officiell statistik för att se om den överensstämmer med vad man kan förvänta 

sig efter förändringen.44 

                                                           
41 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 113, 114 
42 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 237 - 238 
43 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 238 
44 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 238 



15 

 

Den effektutvärderande granskningen kommer att genomföras genom att man tar upp de data 

som den förändrande aktören pressenterat som viktiga och ser om den förändring som ansågs 

skulle komma verkligen har gjort det. Det innebär att man får ett tidsperspektiv på diagram 

som presenterar siffror från innan reformen ägde rum och efter att den trätt i kraft. På så sätt 

bör man kunna ta reda på om reformen har haft effekt. 

Innehållet i texterna kommer som rekommenderas av Metodpraktikan att delas upp under 

olika rubriker, det kan också ses som att man ställer frågor till texten.45 Den första rubriken 

behandlar vilket problem beslutsfattarna velat lösa. Den andra hur de går till väga och den 

tredje vilket resultat de förväntar sig. Således blir rubrikerna i följande struktur: 

• Vad är problemet? 

• Vilken är lösningen? 

• Vad förväntar de sig för reslutat? 

Metopraktikan listar fyra viktiga faktorer för tolkandet som kommer att vara vägledande för 

hur arbetet utförs i denna uppsats:46 

1. Frågans karaktär  

2. tankens klarhet 

3. valet av tolkningsperspektiv  

4. avståndet mellan texten och den uttolkande forskaren 

I denna undersökning kommer de två senare faktorerna att bli obetydliga eftersom att alla 

texterna är aktuella i tid och inte lär vara obegripliga i form av tidmässiga skillnader, eller 

kulturellt eller socialt avstånd. Eventuellt kan det sägas att texterna tillhör en något speciell 

genre av texter som är officiella dokument och som ofta är skrivna för att undvika 

tvetydligheter med ett ibland stelt och högtravande språk.47  

Det budskap som författaren förväntar sig finna i texterna är till följd av texternas lagstiftande 

syfte manifest uttryckt i texterna, dessutom kan man klart förvänta sig att tankarna är klart 

uttryckta och att just de frågor som jag ställer till texten blir besvarade, eftersom att det är 

med detta syfte som texterna blivit författade, för all del skulle det kunna finnas dolda motiv, 

men det ligger inte i detta arbetes intresseområde att undersöka detta. Båda lagändringarna har 

                                                           
45Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 242 - 243 
46 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 250 
47Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 252 
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ägt rum inom rimligt nära tid till uppsatsens tillkomst och på så sätt riskerar det inte att vara 

konstruerade i alltför obekant miljö och kultur. 

4.3 Material 

För att analysera aktörers incitament och mål angående styrandet av individers rationella 

strategier är det lämpligt att använda officiella dokument från de berörda aktörerna. De bästa 

dokumenten torde vara de handlingar som varit underlag för beslutsprocessen därför att de 

rimligtvis måste uttrycka vad som förväntades i form av positiva effekter. Dessutom 

undersöks de resultat som dessa förändringar har fått genom officiell statistik och officiella 

dokument från aktörerna förutsatt att sådana finns och bedöms som tillräckligt trovärdiga.48 

Det är som bekant de som förändrar institutionerna som är de relevanta aktörerna vilkas texter 

ska analyseras, därför är det lämpligt med ett mindre urval av analysenheter, det är deras 

motiv och förväntningar som är intressanta. Om man hittar en text som författats av aktören 

som uttrycker aktörens avsikt med förändringen av institutionen finns det få skäl att bedöma 

att andra källor skulle ha relevanta uppgifter som skiljer sig från dessa.49  

Materialet utgörs av de propositioner och av de undersökningar som utgjorde basen för 

besluten samt av rapporter som undersökt hur väl förändringarna har fallit ut. Departementets, 

regeringens och utskottets ord kommer att stå till grund. Det tillkommer emellertid andra 

dokument som exempelvis de undersökningar som varit till stöd för propositionerna, som 

IFAU:s rapport om fusket med den tillfälliga föräldraförsäkringen.  Anledningen till att dessa texter 

valts är att det är just aktörens, möjlighet att förändra andra människors rationella val, eller 

åtminstone deras beteende, som är studiens område. Alltså görs ett val i och med att välja få 

aktörer och även igenom att man väljer att se till preciserade källor. Det innebär i 

Metodpraktikans syn ett snävt urval både vad gäller aktörer och material. Men eftersom att 

studieområdet kretsar kring aktörers förmåga att förändra människors beteende genom 

institutionella förändringar är det materialet som utgjort basen för deras beslut som är 

intressant. Även officiell statistisk från Försäkringskassan kommer att användas för att 

undersöka om de förändringar som utifrån förändringen är troliga, eller åtminstone förväntats 

av reformisten, också inträffat.50 

                                                           
48 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 248 - 249 
49 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 246 
50 Giljam, Mikael m.fl. 2007 s. 247 
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5. Lagförslagen: 

Dessa kapitel utgör den kvalitativa textanalysen av offentliga dokument från berörda 

myndigheter och syftar till att besvara de frågor som utgör kapitelnamnen, detta kommer att 

utgöra ena delen av underlaget för analysen. Kapitlen kommer att avslutas med den 

effektutvärderande delen för varje reform. 

För båda lagförslagen författades ett antal motioner, och ett antal remissinstanser uttalade sig 

men regeringens och departementens linje blev gällande, därför nämns endast 

remissinstansernas uttalanden då dessa är av särskilt intresse. 

5.1 Jämställdhetsreformen av föräldraförsäkringen 

Föräldraförsäkringen utgör ett ekonomiskt stöd för familjer som syftar till att de ska kunna ta 

hand om barnen under de tidigaste åren.51 

År 2007 stiftades den lag som skulle reformera föräldraförsäkringen och införa en bonus för 

att stimulera ett jämställt, och jämnt fördelat uttag föräldrapenning. De dokument som 

används i denna del är de som regeringen själv har arbetat med som underlag och slutgiltig 

produkt för lagförändringen. Som kommer att framgå i texten överensstämde regeringens 

proposition i huvudsak med Socialdepartementets DS 2007:50 som utredde förslaget, det var 

också regeringens förslag som blev antaget emedan övriga motioner avslogs.52 

Utvecklingen har under en längre period varit att män i högre grad tar del av 

föräldraförsäkringen, även tidigare har regeringar försökt lösa problemet, bl.a. genom en 

reform i början av 2000-talet som gjorde att män och kvinnor tilldelas 60 dagar som inte kan 

flyttas över på den andra föräldern. Denna reform har också ha gett resultat, vilket också 

illustreras i figur 4, som visar andelen dagar föräldrapenning uttagna av män respektive 

kvinnor.53 

                                                           
51

 Regeringens proposition 2007/08:93Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform s. 13 
52 Regeringens proposition 2007/08:93Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform s. 15 
53 Regeringens proposition 2007/08:93Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform 13; Försäkringskassan: 
Jämställdhetsbonusen - en effektutvärdering (2010) s. 8 
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Figur 4
54

, Andel dagar uttagna av föräldrapenning efter kön. 

 

Vad gäller antal uttagna dagar är skillnaden också övertygande, även om antalet varierar 

kraftigt på grund av att det påverkas av antalet barn Dessutom har antalet dagar utökats under 

åren, från 180 st. år 1974 till dagens 480. Men skillnaden mellan uttagna dagar för män och 

kvinnor är tydlig även där, vilket ses i figur 5, som beskriver fördelningen av antalet 

nettodagar för män respektive kvinnor från år 1974 till år 2009.55 

Figur 5
56

, Procentuellt uttag av föräldraförsäkringen efter kön 

 

Källa: Försäkringskassan 

                                                           
54 Regeringens proposition 2007/08:93Jämställdhetsbonus – familjepolitisk reform s. 13 
55 Försäkringskassan: Jämställdhetsbonusen - en effektutvärdering (2010) s. 8 
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Sammantaget har vi ett problemområde där kvinnor tar ut fler dagar av föräldraförsäkringen 

än vad män gör, det är en betydande skillnaden i andelen, vilken betydelse regeringen 

tillskriver detta framkommer genom textanalysen nedan. 

5.1.1 Vad är problemet? 

Problemet som det förklaras genom den promemoria som socialdepartementet tog fram som 

underlag för en jämställdhetsreform år 2007 är det snedvridna användandet av 

föräldraförsäkringen, där det främst är kvinnor som tar ut föräldrapenning för att ta hand om 

barnen under de tidiga åren. Rapporten definierar närmare problemen som att kvinnor får ta 

ett större ansvar för barnens uppväxt, och att kvinnor också har en lägre förvärvsandel samt 

att kvinnor i allmänhet har lägre löner än vad män har.57 I texten görs också en tydlig 

koppling mellan kvinnors högre uttag av föräldrapenning med andra svårigheter som kvinnor 

har i samhället: 

”Genom att öka familjernas ekonomiska möjligheter att fördela föräldraledigheten mer jämlikt 

förbättras förutsättningarna för jämställdhet och en stärkt relation mellan barnet och båda 

föräldrarna. Genom att förstärka incitamenten att återgå till arbete och därmed få en starkare 

förankring på arbetsmarknaden motverkas osakliga löneskillnader.”
58

 

I det underlag man tagit fram visar rapporten också på att det faktiskt skett en successiv 

utjämning av uttagen av föräldrapenningen sedan den infördes år 1974, men att det alltjämnt 

är en betydande skillnad, exempelvis år 2006 tog männen ut endast 20,6 % av 

föräldrapenningen, snedvridningen finns och detta är det huvudsakliga problemet.59 

Att kvinnor i högre grad tar ut föräldrapenningen, samt de andra jämställdhetsproblem som 

man tar upp, innebär ett problem dels för barnet som bör uppfostras av båda föräldrarna samt 

för kvinnor som i lägre grad har förvärvsarbete då de har små barn. Bortsett från det faktum 

att män i högre grad än kvinnor arbetar när de har små barn tjänar kvinnor i allmänhet mindre 

än män, år 2006 tjänade kvinnor, med hänsyn taget till ålder, utbildning, arbetstid samt sektor 

92 % av männens lön.60  

                                                           
57 Ds 2007:50 s. 7 
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59 Ds 2007:50 s.19 
60 Ds 2007:50 s.22 
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Den utmaning som regeringen har tagit sig är enligt dom själva att: ”… förbättra 

förutsättningarna för både män och kvinnor att ta ett aktivt och jämlikt ansvar för 

föräldraskapet, utan att för den skull frånta familjerna sitt självbestämmande.”
61

  

Det fanns redan innan denna process tog sin början lagar som syftade till att män och kvinnor 

skulle dela föräldraledigheten jämnare, dels är 60 av de dagar som tillfaller varje förälder 

omöjliga att flytta över på den andra föräldern, dessutom kommer inte båda föräldrarna att få 

ut något jobbskatteavdrag om den ena av dem tagit ut föräldrapenning under hela 

kalenderåret, till skillnad från hur det skulle ha varit om de båda hade jobbat under delar av 

året.62 Trots allt detta är problemet alltså fortfarande av betydande dignitet. 

Anledningen till att kvinnor är hemma mer med barnen förefaller vara att det är ekonomiskt 

rationellt för familjerna att göra så eftersom att män i allmänhet har högre löner och oftare är 

sysselsatta än kvinnor.63 

5.1.2 Vilken är lösningen? 

Det regeringen ville göra var att stimulera en utveckling där män och kvinnor tar ett  lika 

ansvar för barnets uppfostran utan att ta ifrån dem någon frihet. Detta skulle göras genom att 

man införde en bonus för att ta ut en jämnare andel av föräldraförsäkringen.64 I propositionen 

uttrycks regeringens förslag som följer:  

”Det ska införas en jämställdhetsbonus som lämnas till den förälder som tagit ut 

föräldrapenning under flest dagar och som arbetar när den andra föräldern tar ut 

föräldrapenning.”
65

  

 

Regeringens förslag innebär alltså att man inför en ekonomisk stimulans för att familjerna ska 

välja att dela lika på föräldrapenningen när förutsättningarna för valsituationen förändras. Om 

omständigheterna för valet är sådana att det ena alternativet är mer rationellt ur en ekonomisk 

synpunkt är tanken att de berörda aktörerna ska välja det alternativ som är mer rationellt. 

”Med dagens uttagsmönster innebär detta att bonusen främst kommer kvinnor till godo. Fler 

familjer kommer således att tjäna på att kvinnan återgår i arbete medan mannen tar ut 

föräldrapenning.”
66
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Syftet är alltså tydligt riktat mot att gynna kvinnornas eftersatta situation i samhället, både 

inom familjen men även på arbetsmarknaden. Som vi kom in på tidigare kopplar regeringen 

samman problemet med att föräldraförsäkringens sneda användning, där kvinnor tar ett större 

ansvar för barnens uppfostran, med andra problem på arbetsmarknaden. Det faktum att 

kvinnor är hemma mer gör att arbetsmarknaden blir mindre jämställd: 

”Syftet med förslagets utformning är att jämställdhetsbonusen, utöver att vara en 

jämställdhetsåtgärd vid uttag av föräldraledighet, även ska öka jämställdheten på 

arbetsmarknaden.”
67

 

 

Denna reform ska alltså även lösa, eller i alla fall motverka, dessa strukturella problem som 

finns på arbetsmarknaden och som förfördelar kvinnor: 

”Genom att stärka incitamenten att återgå till arbete och därmed skapa en starkare förankring 

för individen på arbetsmarknaden motverkas osakliga löneskillnader.”
68

 

För att uppnå en jämnare fördelning är tanken att bonusen ska utformas på ett sådant sätt att 

den ger maximal utdelning när föräldrarna tar ett lika ansvar för barnets uppfostran samt att de 

faktiskt jobbar när den andre föräldern tar ut sin del av föräldrapennigen. De menar 

bokstavligen att uttaget av föräldrapenningen visar hur stort ansvar föräldern tar för barnets 

uppfostran och att de utöver att påverka kvinnans situation i samhället och på 

arbetsmarknaden också har en viktig betydelse för barnet.69 

5.1.3 Vad förväntar de sig för resultat? 

Det är tydligt att lagförslaget syftade till att utjämna antalet dagar föräldrarna tog ut av 

föräldraförsäkringen. Tanken är att jämställdhetsbonusen förändrar föräldrarnas rationella 

valsituation genom att den gör att familjen kompenseras så att den förälder som tjänar minst 

likväl kan arbeta medan den förälder som tjänar mer är hemma med barnet, som de ser ut i 

samhället i dag innebär det generellt att bonusen gynnar kvinnor. Familjen ska alltså tjäna på 

att kvinnan återgår i arbete samtidigt som pappan tar ut föräldrapenning.70 
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De förväntar sig också att barnens uppfostran ska påverkas till det bättre när båda föräldrarna 

tar ansvar för uppfostran. Därför syftar förslaget till barnens väl såväl som till att kvinnors 

situation på arbetsmarknaden ska förbättras: 

”Barnets rätt till båda sina föräldrar ligger till grund för hur samhället väljer att organisera 

och stimulera föräldrarna att i början av barnens liv ta hand om barnet. Det är av avgörande 

betydelse för barnet att båda föräldrarna erbjuds verkliga möjligheter att vara 

föräldralediga.”
71

 

Regeringen förväntar sig alltså att kvinnors situation på arbetsmarknaden kommer att 

förbättras genom reformen i och med att de får möjlighet att förankra sig bättre på 

arbetsmarknaden, detta antas leda till att obefogade löneskillnader motverkas.72  

”Kvinnors lägre arbetskraftsdeltagande under åren med små barn försämrar deras möjligheter 

till anknytning och utveckling på arbetsmarknaden och leder till osakliga löneskillnader.”
73

 

 

Regeringen förväntar sig att familjer som fördelningen ser ut i dag, kommer att tjäna på att 

låta mamman återgå i arbete i stället för fadern. Bonusens utformning gör att den stimulerar 

den förälder som varit hemma längst att gå i arbete. Familjen kommer således att tjäna på att 

mamman återgår i arbete. Med en bonus på tre tusen kronor per månad kommer de flesta 

familjer att tjäna ekonomiskt på att dela på föräldrapenningen. Familjen tjänar på att den med 

mest inkomst är hemma med barnet om löneskillnaden mellan föräldrarna inte övergår femton 

tusen kronor i månaden.74 

Så effekten av reformen förväntas bli att: 

1. Fler män tar ut föräldrapenning. 

Och genom att fler män tar ansvar för barnens uppfostran samtidigt som kvinnorna får 

möjlighet att återgå i arbete följer mer eller mindre de positiva effekter som man vill se 

angående de andra problem som finns. 

2. Kvinnors situation på arbetsmarknaden förbättras genom detta. 

3. Samt att barnen får en bättre situation. 
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När det gäller det konkreta resultat som man kan förvänta sig av reformen garderar sig 

regeringen något, men de är likväl tydliga med att de förväntar sig tydligt positiva effekter på 

jämställdheten i och med att fler män tar ut föräldrapenning. 

”Kvantitativt är det svårt att uppskatta hur stor påverkan förslaget har eftersom denna typ av ekonomiska 

drivkrafter inte tidigare prövats och forskningen inom området är begränsad. Förslaget kommer dock med 

all sannolikhet att ha en tilltagande inverkan på jämställdheten eftersom det blir mer ekonomiskt lönsamt att 

dela på föräldrapenningen än före reformens införande.”
75

 

5.1.4 Vad blev resultatet? 

Reformen som avsåg utjämna uttagen av dagar för föräldraledighet började gälla den första 

juli år 2008, detta skulle kunna vara en väl kort tid för att kunna vara säker på huruvida den 

har haft önskad effekt eller inte, men försäkringskassan hävdar i ”Jämställdhetsbonusen - en 

effektutvärdering” att man borde kunna se en effekt på uttagsmönstret efter 18 månader(dvs. i 

det skede de skrev rapporten).76 

 

Vad Försäkringskassan såg när den genomförde sin reform var att uttaget av föräldraledighet i 

två grupper, en som omfattades av de nya reglerna och en som inte gjorde det, de båda 

grupperna har emellertid använt föräldraförsäkringen enligt ungefär samma fördelning mellan 

män och kvinnor.77 

 

Utvecklingen har varit en successiv utjämning under lång tid och takten har ökat under 

tjugohundratalet, försäkringskassan menar att det skulle kunna bero på att det skett en 

förändring i attityd. Men en av orsakerna är införandet av de 60 dagarna som inte går att flytta 

över på den andra föräldern. 78 

 

Föräldrar med barn födda före den första juli 2008 kvalificerar sig inte för reformen emedan 

de med barn födda senare gör det. Vilket innebär att två grupper barn födda med bara dagars 

mellanrum hade olika förutsättningar i detta avseende. Detta använde sig försäkringskassan av 

för att ta fram två grupper, en som påverkades av beslutet och en som inte gjorde det, i övrigt 

liknar grupperna varandra. Eftersom att grupperna är slumpvist utvalda bör man eliminera 

andra faktorer. Man jämförde de båda grupperna genom att mäta signifikansen av avvikelse 
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med ett chi2 test, förväntningarna är att skillnaden mellan de båda grupperna är signifikant. 

Figur 6 visar antalet uttagna dagar för föräldrapenning efter 18 månader.79  

 

Figur 6
80

, Antal uttagna dagar, för olika grupper som berörs, eller inte berörs av reformen  

 

Källa: Försäkringskassan. 

Resultatet visar ingen effekt av reformen, man hade alltså förväntat sig att se en utjämning där 

män tar ut en större andel dagar på grund av de rationella incitament som reformen skapar, så 

långt har detta alltså inte skett.81 

 

Rapportens författare tar upp eventuell problematik som skulle kunna ha snedvridit resultatet 

av studien, men de konstaterar att sammansättningen av grupperna inte har haft avgörande 

betydelse. De konstaterar att kunskapen om reformen är viktig samt att kontrollgruppens 

uppfattning kan ha förändrats genom att även de känt till reformen och blivit medvetna om 

problematiken.  Men trots allt konstaterar de att resultaten generellt inte stöder att reformen 

har haft effekt, och inte i heller i någon delgrupp har den det.82 

5.2 Missbruk av tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn 

Den tillfälliga föräldraförsäkringen ger föräldrar ekonomisk kompensation för de dagar då de 

får stanna hemma för att ta hand om barnen, oftast p.g.a. sjukdom. Det innebär alltså att 
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föräldern erhåller ekonomisk ersättning då barnet är hemma från förskola/skola. Den infördes 

år 1974 då föräldraförsäkringen infördes.83  

”Den tillfälliga föräldrapenningen ger möjlighet för föräldrar att få ersättning när de behöver 

avstå från förvärvsarbete för att vårda barnet, i huvudsak vid barns sjukdom.”
84

 

På grund av misstänkt fusk har regeringen föreslagit skärpt kontroll av ärenden. Regeringens 

lagförslag trädde i kraft den 1:a juli 2008.85 

De dokument som används för kapitlet utgörs av de centrala dokumenten från 

beslutsprocessen, samt ett antal undersökningar som genomförts av och med 

försäkringskassan. Angående de dokument som rör beslutsprocessen bör kommenteras att 

regeringens förslag i propositionen överensstämmer i huvudsak med Socialdepartementets 

utredning och det accepterades till fullo som det var; motionerna avslogs.86 

Försäkringskassan har genomfört undersökningar där man konstaterat att det förekommer 

fusk med den tillfälliga föräldraförsäkringen. De har genomfört en intervjustudie där det 

framgått att den tillfälliga föräldraförsäkringen varit det bidragssysten som det ansågs lättast 

att fuska med. I undersökningen framkommer att det bland studiens deltagare finns en 

acceptans i attityden till fusk med systemen.87 

Den studie som senare kommer att hänvisas till av regeringen som underlag för beslutet, 

”Överutnyttjande i tillfällig föräldrapenning för vård av barn” Använder sig enligt egen 

utsago av en relativt ny och obeprövad metod. Metoden bygger på en experimentell design 

som med hjälp av slumpvist valda grupper av den större grupp som är berättigad till tillfällig 

föräldraförsäkring. De indelas i grupper som får information om att de kommer att granskas 

noggrannare framöver. Ett par grupper får utförlig information och någon får bara veta att de 

kommer att granskas. Den större gruppen som inte meddelas något kommer att utgöra 

kontrollgrupp. De utvaldas ärenden granskades mot arbetsgivare och barnomsorg. Tanken är 

att bara det faktum att de berörda vet om att de kommer att granskas mer noggrant kommer att 

göra att man ser en skillnad mellan användandet av systemet mellan de grupper som berörs av 

kontrollerna och den större kontrollgruppen. Genom att slumpen avgjort urvalet kommer de 

                                                           
83 Regeringens proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, s. 11  
84 Regeringens proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, s. 11 
85Riksdagens hemsida: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3120&doktyp=betankande&bet=2007%2f08%3aSfU11  
86 Regeringens proposition 2007/08:94 Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning, s. 9 
87

 Försäkringskassan: Attityder till misstänkt bidragsbrott inom tillfällig föräldrapenning (2007)  s. 10 -11 



26 

 

sedan att kunna uppskatta överutnyttjandets omfattning. Dessutom använder de sig av de 

faktiska resultaten från de kontroller som utfördes.88 

Resultatet visar att överutnyttjandet ligger på 22,1 %, en femtedel av de dagar som togs ut var 

alltså onödiga, det samma gäller antalet kronor, samt att de uppskattar kostnaden av fusket till 

650 miljoner kronor årligen. 

5.2.1 Vad är problemet? 

Att fusk har förkommit inom vård av sjukt barn är inte en alldeles ny uppfattning, 

försäkringskassan har bedrivit ett arbete för att komma tillrätta med problemet redan tidigare. 

I Socialdepartementets text tar man upp det arbete som utförs för ändamålet innan denna 

reform kom på tal. Systemet har enligt försäkringskassan varit utsatt för missbruk som 

resulterat i att ersättning utbetalats även då barnet inte varit sjukt. 

 

”Kontrollerna har entydigt visat att det i ett stort antal ärenden har lämnats felaktiga uppgifter 

som resulterat i för mycket utbetald ersättning.”
89

 

Regeringens arbete mot bedrägligt förfarande av denna typ hade, enligt propositionen, redan 

intensifierats innan reformen kom på tal. Enligt propositionen och departementets utredning 

har regeringen tilldelat försäkringskassan 300 miljoner kronor under åren 2005 – 2006 för att 

åtgärda problemet med missbruk av systemet. Denna nya förändring framstår som en del av 

denna generella satsning.90 

Rapporten tar upp en undersökning som försäkringskassan genomförde hösten år 2005 enligt 

undersökningen uppgick problemets omfattning mellan den 14 maj 2004 och den 15 april 

2005 till att 16,5 % av dem som tagit del av den tillfälliga försäkringen någon gång mottagit 

en felaktig betalning under perioden. Försäkringskassan uppskattade att felen hade kostat 216 

miljoner kronor i felaktiga utbetalningar under år 2005.91  

Även en annan studie beställdes år 2006 (Rapport 2006:9) undersökningen författades av 

institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) om vilken arbetsgruppen har följande 

att säga; den… 
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 ”…visar att missbruk med vård av sjukt barn är större än vad Försäkringskassans tidigare 

kontroller visat.”
92 

 Departementets arbetsgrupp förefaller anamma den mer oroväckande förklaringen, det som 

utmärker den i förhållande till de andra är, förutom att resultatet visar på ett mer omfattande 

problem, att man även tagit hänsyn till barns frånvaro i förskola och skola. Resultatet av den 

andra studien är att 22,5 % av föräldrar till barn som, med rapportens ord fyllt 1 år men inte 

12, tagit emot felaktiga utbetalningar och att kostnaden för detta uppgått till hela 650 miljoner 

kronor under året 2006.93 

Regeringen och de andra instanserna betonar tydligt de ekonomiska aspekterna av detta fusk. 

Men att fusk förekommer, menar de, är också ett hot mot socialförsäkringens legitimitet. Den 

måste vara trygg rättvis och effektiv. 

”För att socialförsäkringen ska ha en legitimitet i samhället är det därför viktigt att missbruk 

eller överutnyttjande av den tillfälliga föräldrapenningen förhindras.”
94 

Detta är alltså den problematik man har definierat; det förekommer omfattande fusk och 

oegentligheter i systemet och detta kostar samhället pengar samt att det är ett hot mot 

socialförsäkringens legitimitet i samhället. 

5.2.2 Vilken är lösningen? 

På den förra regeringens, det vill säga den som regerade innan alliansen tog makten i valet 

2006, uppdrag framtog försäkringskassan förslag på hur man skulle komma till rätta med 

fuskandet. I denna rapport (Rapport till regeringen – åtgärder mot fusk med tillfällig 

föräldrapenning) listades två förslag:95 

1. Att göra arbetsgivare skyldiga att rapportera personalens frånvaro för vård av sjukt 

barn, samt att ge försäkringskassan i uppdrag att kontrollera att barnen inte varit på 

skola eller förskola under samma tid. 

2. Att ge föräldern ansvar för att visa att han eller hon varit hemma från jobbet samt att 

barnet i fråga varit hemma från skola eller förskola. 

Det förslag som arbetsgruppen kom fram till och som regeringen föreslog bygger på den 

andra linjen i försäkringskassans förslag och är att:  
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”En förälder ska, för rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn som inte har fyllt tolv 

år, med intyg eller på annat sätt styrka barnets frånvaro från förskola, familjedaghem, 

fritidshem eller skola där barnet normalt vistas. Denna skyldighet ska dock inte gälla för tid 

under vilken barnet ändå skulle ha varit frånvarande på grund av ferier eller om det finns 

särskilda skäl för att förmånen ändå bör betalas ut.”
96

  

 

Utöver detta att föräldern ska ha intyg på barnets frånvaro ska förskolor och skolor, samt 

övriga liknande vistelseplatser för barn under 12 år, se till att föräldrar snabbt kan få intyg på 

barnens frånvaro.97 

Ett av argumenten för att välja den linje som sedermera blev var att regeringen inte ansåg det 

lämpligt att öka företagens administrativa kostnader.”Därvid har även hänsyn tagits till 

regeringens mål om att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till 

2010”.
98

 

I propositionen framgår att regeringen anser att socialförsäkringen är viktig för samhället och 

dess fortsatta existens är viktigt för landets medborgare därför är problemet så allvarligt. De 

gör en tydlig koppling mellan fusket och socialförsäkringens legitimitet: 

”För att socialförsäkringen ska ha en legitimitet i samhället är det därför viktigt att missbruk 

eller överutnyttjande av den tillfälliga föräldrapenningen förhindras.”99 

Förslaget ger alltså i resultat att föräldrar blir förpliktade att intyga att barnet varit borta, detta 

ska de göra i samarbete med förskolan, skolan, eller någon annan vistelseplats för barnet, 

”Frånvaron bör styrkas i samband med ansökan om tillfällig föräldrapenning t.ex. på en 

särskild blankett som Försäkringskassan tillhandahåller.”.
100

  

Det kan emellertid vara av intresse att försäkringskassan var kritiska till förslaget, det främsta 

argumentet var att den ökade administrationen skulle kosta nästan lika mycket som man 

skulle spara. Kostnaderna, menade de skulle också öka för kommunerna. Även lärarförbundet 

var negativa, de ansåg att relationen mellan lärare och barn riskerade att störas.101 

De föredrog i stället de andra alternativ som försäkringskassan föreslog i ”Rapport till 

regeringen – åtgärder mot fusk med tillfällig föräldrapenning”(dnr 040215/2006) som i stället 
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gick ut på en kontroll på en arbetsgivarkontroll, de ansåg att detta var mer 

kostnadseffektivt.102  

5.2.3 Vad förväntar de sig för resultat? 

Regeringen förväntar sig dels att fusket kommer att minska, men också, som framgått av det 

föregående kapitlet, att socialförsäkringens legitimitet hotas om fusket får pågå. De striktare 

kontrollerna tror de kommer att: 

”Oavsett vilken modell som väljs utgår regeringen från att missbruket av den tillfälliga 

föräldrapenningen kommer att minska. Redan vetskapen om att det införs nya kontroller bör ha 

en dämpande effekt på missbruket av denna förmån.”
103

 

Regeringen förväntar sig alltså att fusket med uttaget av dagar för vård av sjukt barn kommer 

att minska bara genom att kontrollerna införs ”Redan vetskapen om att det införs nya 

kontroller bör ha en dämpande effekt på missbruket av denna förmån”.
104

 

Som framgick i tidigare kapitel anser regeringen att missbruket är problematiskt för samhället 

i och med att det ifrågasätter hela socialförsäkringens legitimitet. Därav följer att de förväntar 

sig att socialförsäkringens legitimitet kommer att öka när fuskandet upphör. 

”För att förhindra detta (Att legitimiteten hotas f. anm.) och uppnå en ökad 

försäkringsmässighet anser regeringen att det är nödvändigt att åtgärder vidtas som innebär att 

Försäkringskassans underlag för beslut om rätt till tillfällig föräldrapenning förstärks 

avsevärt.”
105

 

Det konkreta resultat som regeringen förväntar sig är alltså att fusket kommer att minska, och 

därav följer att det totala uttaget av dagar för vård av sjukt barn kommer att minska. De menar 

också att detta kommer att leda till minskade kostnader för samhället, de är medvetna om att 

remissinstanser som försäkringskassan och skolverket anser att kostnaderna kommer att äta 

upp eventuellt sparade pengar, men de tror emellertid inte att så blir fallet. Dessutom 

förväntar sig regeringen att socialförsäkringens legitimitet kommer att försvaras. 

5.2.4 Vad blev resultatet? 

Eftersom att det saknas en sammanhängande undersökning som undersökt resultatet kommer 

denna studie att förlita sig på statistiska jämförelser mellan de faktorer som regeringen 

förväntade sig se förändras före och efter det att lagen trädde i kraft. 
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Som framgick av det föregående kapitlet förväntade sig regeringen att uttaget av dagar för 

tillfällig föräldraförsäkring skulle minska. Det totala uttaget beror av antalet barn och 

förmodligen också vad slags sjukdomar som dominerat. Enligt huvudregeln kan 120 dagar per 

år och barn användas.106  

Siffrorna har enligt försäkringskassan ”VAB - Vård Av Barn Tillfällig föräldrapenning 1974 - 

2006” legat relativt stabilt under 2000-talet fram till 2006, och vad det verkar har detta fortsatt 

även fram till 2009. Som tidigare konstaterats trädde den lag vi försöker hitta effekter av i 

kraft den 1 juli 2008 och effekterna borde synas under det året men i ännu högre grad under år 

2009. Om, vilket regeringens proposition hävdar, fusket uppgår till att en femtedel av alla 

dagar som tagits ut varit felaktiga borde resultatet visa på en avgörande skillnad i statistiken. 

Dessutom borde man spara 650 miljoner kronor per år. Det ska emellertid medges att det kan 

vara svårt att undersöka utan att ha fler år att jämföra med eftersom att storleken på barnkullar 

och dylika faktorer påverkar de totala utgifterna, men som Figur 7 visar förefaller de totala 

utgifterna inte att ha minskat.  

Figur 7, Utbetalat för tillfällig föräldraförsäkring för vård av sjukt barn i tusentals kronor 

 

Men detta kan som beskrivits i stycket ovan ha berott på att antalet dagar som tagits ut 

påverkats till ett högre totalt antal beroende på kullarnas storlek och liknande, men som 

framgår av Figur 8 har även tusentals kronor per försäkrad ökat.  
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Figur 8, Utbetalat för tillfällig föräldraförsäkring per försäkrad i tusentals kronor 

 

Dessutom har, som vi ser i Figur 9 antalet dagar netto minskat, vilket förefaller oväntat utifrån 

den bild regeringen hade, om fusket var så pass omfattande att en femtedel av de uttagna 

dagarna var felaktiga torde man se en minskning då kontrollerna skärpts. 

Figur 9, Antal dagar totalt för tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn 

  

I båda dessa diagram förefaller år 2006 ha exceptionellt höga värden, detta beror på att 

prisbasbeloppet för inkomsttaket höjdes från 7,5 till 10 så att fler blev berättigade till tillfällig 

föräldraförsäkring, men det sänkte återigen 2007 till 7,5 prisbasbelopp. Det är förmodligen 

därför som den förändringen syns i siffrorna.107 

Om någon förändring ska vara säker som faktor på att denna reform har haft effekt så borde 

antalet dagar per försäkrad att ha minskat, regeringen menade trots allt att själva vetskapen 

om kontrollerna borde ha effekt. Men som framgår av Figur 10 har detta inte skett. 
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Figur 10, Antal dagar uttagna av tillfällig föräldraförsäkring för vård av sjukt barn per försäkrad 

 

Antal dagar per försäkrad har faktiskt ökat under år 2008 och 2009, om än mycket marginellt. 

Om någon siffra har legat stabilt så är det denna. Men liksom de flesta andra av våra mått 

visar detta snarare att föräldrar i högre grad varit hemma med sina barn om än det har varit 

färre föräldrar. 

Det finns alltså ingenting i dessa siffror som styrker tanken på att denna institutionella 

förändring har haft effekt, det tycks som att utnyttjandet av den tillfälliga föräldraförsäkringen 

för vård av sjukt barn har legat relativt stabilt under en längre period. 

6. Diskussion 

Det kan först vara på sin plats med ett påpekande; även om de undersökningar som gjordes i 

denna studie inte visat på någon effekt av reformerna utfördes också dessa undersökningar 

relativt tidigt efter reformernas införande. Detta kan innebära att effekter kommer att komma 

senare och att det är för tidigt att säga något generellt, men likväl har vi i detta nu denna 

situation och det förefaller inte som om någon av reformerna har haft effekt. Av allt att döma 

borde man ha sett resultat redan nu, både utifrån vad regeringen själv förväntade sig, som i 

fallet med den tillfälliga föräldraförsäkringen: ”Redan vetskapen om att det införs nya 

kontroller bör ha en dämpande effekt på missbruket av denna förmån”
108 

Frågorna som ställdes var hur regeringen avsåg förändra institutionerna och hur väl har de 

lyckats med att förändra aktörernas beteende. Dessutom hur väl man kan påverka andra 

människors beteende. 
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6.1 Föräldraförsäkringen 

Uppenbarligen avsåg regeringen att det som skulle göra att familjerna i högre grad lät fäderna 

vara hemma under barnets tidiga år var ekonomiska incitament. Genom att förändra lagen 

skulle löneskillnaderna överbryggas och göra att män frivilligt skulle stanna hemma mer med 

barnen och låta kvinnorna arbeta. Detta, trodde regeringen, skulle få flera positiva aspekter för 

barnen och deras förhållanden i uppväxten. Men även för kvinnor som har varit drabbade på 

arbetsmarknaden delvis på grund av att de i högre grad varit tvungna att ta hand om barnen i 

deras tidigas uppväxt. Nu kom emellertid inte förändrandet av dessa ekonomiska incitament 

att gör att fäderna i högre grad stannade hemma med barnen. Idag är ännu takten, i vilken 

utvecklingen redan innan ökade andelen dagar fäderna tog ut, den samma.  

6.1.1 Institutionell RTC 

Enligt institutionell RTC borde man genom en förändring av institutionen, som förändrar de 

ekonomiska incitamenten som rör de berördas nytta, kunna styra, eller påverka, hur 

människor agerar. Människor gör ett medvetet val med syfte att maximera sin nytta, enligt 

teorin borde detta göra att en förändring av incitamenten för ett val, som illustreras genom 

figur 3, påverka de val människor sedermera gör.  

Även om vi inte säkert kan säga att alla berörda individer skulle tjäna på att agera så som 

reformatorerna önskade så vet vi dock att regeringen beräknade att effekterna skulle bli 

markanta, de var övertygade om att denna reform skulle leda till att fler män tog ut fler dagar 

eftersom att de flesta skulle tjäna ekonomiskt på att låta fadern vara hemma. 

Inom teorin finns emellertid vissa faktorer som kan förklara avvikelser. Även om de rationella 

incitamenten för ekonomiska vinster förändrades, finns det också ett normativt 

ställningstagande som påverkar hur individen längre fram agerar. Vad normerna i detta fall 

säger om huruvida mannen eller kvinnan ska stanna hemma med barnen är omöjligt att säga 

utifrån denna uppsats, men exempelvis tvåsystemteorin menar att kvinnor exploateras och 

tvingas till obetalt arbete genom familjerelationerna.109 För all del säger teorin inget om vilka 

värden som i detta fall skulle krävas för att regeringen ska lyckas förändra de kalkyler som 

styr människornas handlingar, kanske kan de i viss mån påverka normer genom sitt sätt att 

agera, men i detta fall förefaller detta inte ha varit målet. Det verkar som om regeringen 

endast ser till de ekonomiska effekterna av lagens utformning och på så sätt kanske de missar 

en annan del av fenomenet som är en nödvändig del av förklaringen.  
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Det har som framgår av empirikapitlet länge varit kvinnorna som har tagit hand om barnen 

och detta faktum har först relativt nyligen börjat förändras, familjernas normer avgör vad som 

familjerna bedömer vara rätt och riktigt i detta fall. Men man kan likväl se tecken på att det 

har börjat förändras. Utvecklingen tycks ha tagit fart då 60 dagar infördes som ej gick att 

flytta över på den andra föräldern, detta är en förändring som inte tar hänsyn till föräldrarnas 

frihet på samma sätt som regeringen betonade inför det för studien aktuella lagförslaget. 

Månne är det också den typen av regler som är viktiga i början, om man vill skapa en 

långsiktig förändring av samhällets normativa uppbyggnad. Den borgerliga regeringen var 

noggrann med att inte inskränka medborgarnas valfrihet när de stiftade denna lag men kanske 

kan inte de ekonomiska incitamenten ensamma avgöra hur en människa agerar.  

6.1.2Historisk  Institutionalism 

Enligt den historiska institutionalismen är varje nytt beslut beroende av de föregående. Teorin 

ger utrymme för att betrakta grupper som aktörer, i detta fall får de svenska försäkrade 

föräldrarna ses som en grupp, alternativt flera grupper som likväl liknar varandra i den mån de 

alla berörs av denna institution. Tidigare har kvinnor tagit hand om barnen och regeringen 

hoppades kunna göra uttaget jämställt genom att förändra de ekonomiska incitamenten. Detta 

är en åtgärd som enligt denna teori svårligen kan ha en direkt effekt, i stället har det rådande 

bruket kommit att bli dominerande i hur folk agerar och även i fall man beskriver aktörers 

handlande utifrån kalkyler så får man se det som att det rådande bruket blir starkare i och med 

att det fortlever, stigberoende. Att kvinnor tagit hand om barnen under så lång period skulle 

alltså innebära att människor betraktar det som det naturliga sättet och det skulle krävas en 

mycket mer omfattande förändring för att frammana en sådan förändring i människors 

agerande. 

Möjligen kan resultatet av jämvikten inom detta förhållande rättas till genom att förändra 

andra incitament, men vilka värden som den normativa delen har är svårberäkneliga och detta 

leder oss fram till att förändringen kräver mer kraft än vad regeringen kanske förutsåg. Bruket 

att låta mödrarna ta hand om barnen under den tid de måste omhändertas på sådant vis har 

kommit att bli vanligast och samhällets övriga funktion har kommit att passa in i denna värld.  

I denna mån liknar de båda bilder som våra teorier målar upp varandra, men vi skall icke låta 

oss förledas att tro att de därmed är samma bild för om än de båda visar oss en osäkerhet inom 

den normativa aspekten så ska vi minas att inom den historiska institutionalismen är även den 

ekonomiska kalkylen mer osäker eftersom att vi inte säkert kan säga vilket värde som har 
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uppkommit genom årtiondena, eftersom att kvinnor länge haft större ansvar för barnens 

uppväxt har det även kommit att bli samhällets sätt och varje gång en ny familj ska välja finns 

värdet av de övriga människornas handlingar och det bruk som en gång kom att bli rådande 

för en allmänhet. De andras handlingar blir betydelsefulla om samhällets funktion kommer att 

bli anpassat därefter, både inofficiellt och officiellt. Allmänna handlingsmönster förstärks 

genom stigberoende och av tilltagande skalavkastning därför blir beteendet upphöjt till norm. 

Lagen blir anpassad efter det bruk som redan råder och stigberoende stärker fenomenet. 

En normativ kostnad kan vara i fall det finns sociala kostnader med att sticka ut och göra på 

sätt som uppfattats som felaktiga, kanske blir en kvinna betraktad som en dålig mamma om 

hon inte sätter barnet före. Samhällets utformning kan innebära att lagstiftningen varit riktad 

mot det sätt som folk i gemen har levt och således ännu inte blivit uppdaterat efter de moderna 

egalitära önskemål som uppkommit i vårt fall. 

Huruvida den moderna lagstiftningen i Sverige ännu är riktad på ett sådant sätt som gör att 

barnauppfostran uppmanas skötas av kvinnor kan inte detta arbete svara på. Men tendensen 

att stifta lagar som syftar till att utjämna uttaget tyder på att så inte är fallet eller att det 

åtminstone förefaller vara lagstiftarnas, regeringens och även tidigare regeringars, önskan att 

åtgärda detta. Inte minst pekar denna reform på detta, samt tidigare reformer med samma 

syfte som även de framgår av empiridelen av denna uppsats. I så fall förefaller det likväl 

troligt att de incitament som idag är avgörande för hur familjerna agerar främst ligger inom de 

normer, eller inofficiella regler för vilket beteende som anses korrekt, som råder bland de 

grupper som tar del av föräldraförsäkringen. Något som regeringen inte tycks ha tagit hänsyn 

till då de genomförde denna reform. 

6.2 Åtgärden mot fusk med tillfällig föräldrapenning  

Reformen syftade till att minska fusket, ännu har emellertid inte någon effekt kunnat 

upptäckas och det förefaller som om utgifterna ligger på samma nivåer som innan, för all del 

har inte själva fusket mätts i denna undersökning, men att alla utgifter ligger på ungefär 

samma nivåer före och efter reformen när underlaget för beslutet spekulerade i att väldiga 

summor varje år gick till spillo den vägen. För all del skulle det kunna bero av någon slump 

eller på ökad verklig sjukdom under samma tid som effektivt ätit upp förändringen som 

reformen skapat, detta får tiden utvisa, för i denna uppsats får problematiken inte utrymme.  
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Att reformen inte har effekt kan också bero på att man kraftigt överskattade fusket, men i 

detta arbete utgår vi ifrån att fusket uppgick till de summor som regeringen presenterade 

genom propositionen.  

6.2.1 Institutionell RTC 

För Institutionell RTC förefaller det troligt att en förändring av incitamenten borde påverka 

hur individer agerar, men i detta fall har alltså inte detta skett, det kan bero på att incitamenten 

varit oklara när förändringen av lagstiftningen skedde, regeringen spekulerar i att blotta 

vetskapen om stärkt kontroll kommer att minska fusket, då anser man tydligen att individerna, 

eller föräldrarna, gör en ekonomisk kalkyl där riskmomentet, och kostnaden för att åka fast, 

utgör den negativa sidan och monetära vinster som man kan få ut av fusket den positiva.  

En ekvation av det slag som förekommer som exempel ovan förefaller vara relativt 

komplicerad. Även på ett allmänt plan kan man svårligen säga vilka värden de ekonomiska 

eller normativa kalkylerna skulle få eftersom att ingen vet exakt hur stort det egentliga fusket 

är, man har inte sett alla enskilda fall, även om man kan utgå ifrån att andelar i mindre 

grupper också gäller för större delar av befolkningen.  

Om det stämmer i allt så finns likväl den normativa delen av aktörernas kalkyl, de vill göra 

det moraliskt rätta, i detta fall förefaller det emellertid endast innebära att människor har en 

naturig vilja att inte fuska, i så fall torde de emellertid ha passerat detta stadium och bestämt 

sig för att fuska och värdet på den normativa kalkylen får ställas emot den ekonomiska. Det 

borde innebära att kalkylerna blir mer osäkra och beroende på varje individ.  

Man kan föreställa sig att vissa individer har en moralisk känsla som säger att det är rätt att 

bedra staten, om de exempelvis ser sig som fiender till staten av något skäl, eller om fusket är 

allmänt och de på så sätt blir förlorare enligt tanken på sociala fällor och övergivande av 

systemet. Vi har emellertid ingen uppfattning om vad slags uppfattning individer har i detta 

avseende utan får lita till att regeringen förväntade sig en förändring som inte blev av, detta 

kan bero på att mätningarna är felaktiga, antingen uppskattningen av fusket, eller kontrollen 

av effekterna. Det kan också bero på att regeringen inte rätt uppskattat vilka värden som 

egentligen skulle ha effekt på fusket så att det alltjämnt är lika rationellt att fuska för de 

personer som gör det. En sista förklaring är att teorin saknar något element som krävs för att 

förstå detta fenomen.  
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6.2.2 Historisk  institutionalism 

Det fusk som växt fram bygger enligt denna teori också på att man ansett sig kunna vinna på 

fusket, och det har också på något sätt stärkts genom åren så att de som fuskade fortsätter att 

göra det, kanske genom tilltagande skalavkastning om fuskaren lärt sig något om systemet 

som gör att fusket ger mer fördel om det fortgår över tid. I vilket fall som helst förefaller 

regeringens förändring av incitamenten ha varit något oklart i sin funktion och de tycks ha 

förlitat sig på aktörernas rädsla för att åka fast. Samtidigt ser vi att resultatet har varit 

nedslående för avsikterna att åtgärda problemet. 

Enligt den historiska institutionalismen blir beräkningar av olika variablers värden för en 

nyttokalkyl försvårade genom att positiva värden kan växa genom att dels stigberoende, 

oavsett om det tolkas som en enkel idé om att det förflutna påverkar det som händer sen eller 

en utveckling av tilltagande skalavkastning. Kanske kan man hitta specifika vinster som 

uppkommer genom t.ex. tilltagande skalavkastning, i detta fall är det svårt att spekulera i hur 

individerna har agerat, vi ser blott att de inte tycks ha påverkats av reformen. 

Men kanske fuskets förekomst styrks av negativa känslor för staten som okänslig som snarare 

växer när staten tydligt visar att de betraktar invånarna som fuskare? Nog för att den 

undersökning som utfördes, se s. 25, visade på ett minskat fusk för dem som deltog i studien 

som omnämns i empirikapitlet, men möjligen berodde detta på att de personligen kände sig 

övervakade och att hotet för en allmän lag inte känns lika trängande. 

7. Slutsatser 

Regeringen avsåg med ekonomiska incitament kunna påverka människors agerande genom att 

de som rationella varelser agerar på ett sätt som ger den största vinsten. Det verkar som om 

det i båda dessa fall har visat sig att regeringen fått problem då de velat förändra 

medborgarnas beteende. I båda fallen har regeringen av allt att döma inte lyckats förändra 

aktörernas beteende så som de önskade. 

Institutionell RTC beskriver en värld där det definitivt är möjligt att påverka människor 

genom att förändra kostnader och vinster genom att förändra institutionen.  Regeringen 

förändrade de ekonomiska incitamenten för föräldraförsäkringen så att familjer tjänar på att 

låta fadern stanna hemma. Dessutom avsåg man förändra incitamenten för felaktigt 

utnyttjande av den tillfälliga föräldraförsäkringen. Enligt teorin bör sådana förändringar ha 

effekt på hur människor sedermera också agerar, trots detta har så inte skett. 
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Problemen kan också bero på att regeringen överskattat fusket med vård av sjukt barn, eller 

att normerna har varit mer avgörande än vad de har beräknat. 

Historisk institutionalism målar upp en bild där nyttokalkylen påverkas över tid genom att en 

inslagen väg blir bredare genom att samhället mer och mer anpassas efter den vanligaste 

vägen, på så sätt blir ett sätt att agera mer dominerande på grund av att beteendet upphöjs till 

norm och/eller lag. I båda dessa fall tycks denna förklaring kunna visa att de beräkningar 

regeringen hade på de ekonomiska incitamenten, tydligare i föräldraförsäkringen än i fallet 

vård av sjukt barn, inte haft den effekt de förväntade sig. Man kan emellertid också tänka sig 

andra anledningar, regeringen såg som sagt inte så mycket till betydelsen av normer, och de 

kan ha påverkat resultatet av deras reformer.  

Regeringen misslyckades med att förändra uttaget av föräldraförsäkringen, antagligen därför 

att det krävdes en mer omfattande reform för att påverka användandet. Kvinnor har historiskt 

sätt tagit ett större ansvar för barnens uppfostran och denna sedvänja lever vidare i våra 

normer. Detta normsystem har, förmodligen, vuxit fram under tid genom stigberoende, vilket 

har lett till att fördelar har ökat genom tilltagande skalavkastning. Av detta följer att 

aktörernas val har styrts av en nyttokalkyl som även påverkas av dessa fördelar, dessutom gör 

individerna normkalkyler som, förmodligen, lever vidare med det gamla sättet att luppfostra 

barnen. Därför kommer inte ekonomiska incitament att hjälpa om de inte är tillräckligt 

kraftiga. Generellt sätt tycks det som att regeringen i detta avseende enögt sett till de 

ekonomiska faktorerna och på vis missat viktiga faktorer för människors beteende. 

Regeringen kunde inte minska användandet av den tillfälliga föräldraförsäkringen, om vi 

antar att fusket förkommer i den omfattning de beräknade beror misslyckandet förmodligen 

på att regeringen överskattat effekten av kontrollerna, de ansåg att blotta vetskapen om 

kontrollerna skulle minska fuskandet, att så inte skedde beror möjligen på att aktörerna inte 

förändrade sin nyttokalkyl på grund av detta, kanske drivs de av en normkalkyl som 

kompenserar för risken eller så var risken och straffet inte tillräckligt stort för att väga över 

vinsterna. 

Den andra frågan löd: Hur väl kan man styra andra människor? 

Det verkar som om regeringen i dessa fall har haft svårt att förändra människors beteende, 

men vi ska komma ihåg att de betonade valfrihetens betydelse. Regeringen förväntade sig att 

de genom att förändra ekonomiska incitament och riskfaktorn kunde beivra ett visst beteende 
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och förorda ett annat. I båda dessa fall har man misslyckats och det tycks antingen tyda på en 

felaktig syn på hur människor agerar eller missräkning och för svagt tilltagna förändringar. 

Det är svårt att veta om de med större övervakning av den tillfälliga föräldraförsäkringen 

skulle minska kostnaderna, redan denna förändring bar med sig en kostnad som gjorde att 

man enligt de blygsammare beräkningarna av fusket inte skulle tjäna mycket, men å andra 

sidan betonade de betydelsen av försäkringssystemets integritet, och i det avseendet har man 

antingen överskattat fusket eller misslyckats med att ta itu med det. 

Kanske skadas ansatserna av en överdrivet ekonomisk syn på mänskligt beteende och kanske 

skulle man vinna på att fundera i banor av stigberoende och tilltagande skalavkastning för det 

verkar som om man just nu inte förmått vända utvecklingen. Rothstein och Ostrom talar om 

betydelsen av att de berörda aktörerna respekterar institutionen och vill följa den. Som 

Rothstein påpekade beror framgången av institutionen på hur individerna förlitar sig på 

myndigheternas hantering, om de tror att myndigheterna betraktar dem som giriga eller som 

fuskare skadas kanske den anda av förtroende som är nödvändig för att institutionen ska 

fungera.   

Det verkar emellertid som att man kan förändra människors beteende, som de 60 dagar av 

föräldraförsäkringen som ej går att flytta över på den andra föräldern tycks ha gjort. I våra två 

reformer har man dock inte uppnått någon förändring, men man hade förmodligen kunnat 

göra det om man hade tagit hänsyn till faktorer som stigberoende och normsystem. Det verkar 

emellertid som om fusket med den tillfälliga föräldraförsäkringen är en mer oklar fråga, på 

grund av att man inte säkert kan säga att regeringens uppfattning av problemet är korrekt, de 

hänvisar till ett mörkertal. Men man kan givetvis förändra beteendet även här, dock har 

kontroll av fusk kostnader och det tycks vara en prekär väg att ta. Måhända finns det andra 

sätt att ta itu med detta problem än att endast investera i övervakning, man skulle kunna se till 

vilka normer som styr människors agerande i detta avseende kanske är det möjligt att stärka 

människors vilja att göra rätt. Detta fusk skulle kunna vara en sådan allmänningens tragedi 

som Ostrom och Rothstein talar om, i så fall skulle den kunna lösas med stabila institutioner 

som är utformade på rätt sätt och att medborgarna är övertygade om att det går till på rätt sätt, 

för all del skadas institutionen också av det faktum att fusk förekommer, vilket gör att vi får 

en svår balansgång i hur man bäst bör ta itu med problemet. I slutändan beror det kanske på 

Regeringens uppfattning om den mänskliga naturen. 
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Hurdan den mänskliga naturen är finns det förstås otaliga förklaringar på. En fråga är om 

människor är moraliska ur ett långsiktigt nyttomaximerande perspektiv, Ostrom talar om hur 

upprepade spel ger andra resultat, men kanske är också en omedveten och ärlig moraliskhet 

rationalitet given av evolutionen eller samhällets normer? För all del blir resonemanget lätt 

filosofiskt om man tar dessa frågor i beaktande, men det verkar som om det för 

samhällsvetenskaperna är nödvändigt att förr eller senare ha en konkret modell för mänskligt 

beteende, frågan är om en sådan är möjlig. 

Man kan kanske också se regeringen som en del av den större samhällsdel som påverkas av 

sociala normer, i så fall skulle även de påverkas av normerna och på så sätt påverkas deras 

förmåga att förändra samhället. 
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