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Abstract 
The gender-gap in the labour market appears to increase in correlation with women childbearing. The 

reason to that is because the women are the main caretakers of children, which lead to a decreasing 

participation in the labour market amongst women in fertility age. The absence from work has a 

negative effect on opportunities of career and salaries while it at the same time does not affect men. 

Earlier research show that an equal share in child raise and attending in the labour market has positive 

effects in both parents and children. Therefore gender equality and women participation in the labour 

market is of great importance. This study aims to analyze what causes or increase women participation 

in the labour market when childbearing. Both Japan and Sweden are two relatively similar industrial 

countries but the women employment rate is very low in Japan while Sweden has one of the highest 

women employment rates. The reasons behind the difference in women participation through data that 

has been collected based on earlier research in women labour participation. The main explanations are 

policies but also cultural values, which will be the primary factors that will be compared and analyzed 

between the countries. What seems to be of importance is the view of the women, which can be 

affected by both policies and cultural values. 

 

Könsklyftorna på arbetsmarknaden tycks öka mellan könen vid barnafödande, genom att kvinnors 

arbetsmarknadsdeltagande sjunker. Jämställdheten minskar och den främsta anledningen till detta är 

att kvinnor tar det största ansvaret över barnen vid familjebildandet. Tidigare forskning visar att en 

jämnare fördelning av barnuppfostran och arbetsmarknad ger positiva effekter för båda föräldrarna och 

barnet vilket gör jämställdhet och kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande till en samhällsfråga av stor 

vikt. Den här uppsatsen kommer att undersöka vilka de bakomliggande orsakerna är till kvinnors 

arbetsmarknadsdeltagande vid barnafödande i Japan och i Sverige. Valet av länderna grundar sig på att 

det är två relativt lika länder när det kommer till utvecklingsnivå men har stora skillnader i kvinnlig 

sysselsättningsgrad. Japan har avsevärt lågt kvinnligt deltagande och Sverige har ett av de högsta 

kvinnliga deltagande på arbetsmarknaden. Syftet är att hitta förklaringsfaktorerna till varför det skiljer 

sig åt. Materialet i uppsatsen är insamlade dokument och statistik motiverat av teorier om vad som 

påverkar det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet. Vad som motiverar ett högre deltagande är främst 

policys men också normer, vilket resultatet redovisar i en jämförelse mellan länderna. Framförallt 

visar det sig vara en kombination av policys och normer som förklarar kvinnligt 

arbetsmarknadesdeltagande. Vad som verkar vara av stor vikt för den kvinnliga sysselsättningsgraden 

är synen och värderingar kring kvinnans roll, vilket både policys och kulturella värderingar har 

möjlighet att påverka. 

 

Nyckelord: Arbetsmarknadsdeltagande, föräldraledighet, Japan, normer, policys, Sverige 

Totalt antal ord: 12 225 
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1 Inledning 
Kvinnor och män i utvecklade länder tenderar att leva relativt jämställt när det kommer till 

utbildningsnivå, arbetstid och lön fram tills barn kommer in i bilden. Vid familjebildandet 

minskar jämställdheten och skillnaden mellan könen blir större, speciellt för kvinnor vars 

möjligheter för karriär och lön påverkas negativt, medan mäns inte gör det (Hagström, 2014). 

Främsta anledningen till att kvinnor påverkas mer negativt än män vid familjebildandet på 

arbetsmarknaden är att kvinnor tar ett större ansvar över barnen, i form av längre 

föräldraledighet vilket leder till att fler kvinnor är frånvarande från arbetsmarknaden. 

Frånvaro på arbetsplatsen ger effekter som sämre livsinkomst, löneutveckling, pension och 

karriärmöjligheter. Dessutom kan diskriminering mot kvinnor i anställningsprocesser ske, 

eftersom majoriteten av kvinnor försvinner från arbetsplatsen när de blir föräldrar gör att 

kvinnor ses som mindre fördelaktiga att anställa än män. Både i Sverige och internationellt är 

fördelningen mellan obetalt arbete och förvärvsarbete ojämnt fördelat mellan män och 

kvinnor, där kvinnor lägger mer tid på obetalt arbete och män lägger mer tid på betalt arbete 

och effekten av den ojämna fördelningen är negativ för kvinnor på många olika sätt 

(Försäkringskassan, 2013)(Kremer, 2007, 51).  

 

Även om kvinnor deltar på arbetsmarknaden har kvinnor oftast två jobb, både inom hemmet 

och på arbetsmarknaden. Kvinnor är centrala för den ekonomiska utvecklingen och 

kontrollerar både den formella ekonomin samt den informella ekonomin genom 

hushållsarbete och barnuppfostran (Momsen, 2010, 234). En mer jämställd fördelning av 

barnuppfostran och arbetsmarknad ger inte endast positiva effekter för kvinnor utan även för 

män och barn. Pappor som engagerar sig i barns liv yttrar bättre psykisk och fysisk hälsa och 

upplever sig även mer tillfredsställda med livet än pappor som vårdar och interagerar mindre 

med sina barn. Dessutom utvecklar barn en högre kognitiv och emotionell förmåga samt 

bättre psykisk hälsa när pappor deltar i barns uppväxt. De fäder som engagerar sig tidigt i 

barnens liv tenderar även att engagera sig mer under uppväxten (OECD, 2016d). Jämställdhet 

på arbetsmarknaden och i hemmet är inte en kvinnofråga utan en samhällsfråga av betydelse. 

Dessutom bidrar arbetande kvinnor till välfärdsstaten på många sätt och inte minst 

ekonomiskt, vilket gör det viktigt att studera vilka politiska åtgärder eller andra faktorer som 

kan bidra till och underlätta för kvinnor att kombinera familjeliv och arbetsliv (Kremer, 2007, 

51). 
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Syftet med den här studien är att undersöka vilka orsaker som finns bakom skillnaderna i 

arbetskraftsdeltagandet mellan män och kvinnor. Japan och Sverige är två länder med ungefär 

lika hög sysselsättning, runt 75 procent. Studeras det manliga och kvinnliga 

arbetsmarknadsdeltagande enskilt ser länderna däremot olika åt. Japan har väldigt lågt 

kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden och Sverige har ett av de högsta kvinnliga 

arbetsmarknadsdeltagande i världen. Generellt är kvinnors arbetsmarknadsdeltagande lägre än 

männens under en livstid. En trend som går att utläsa i kvinnors sysselsättningskurva är att 

arbetsmarknadsdeltagandet sjunker mellan 25 till 35 års ålder och könsklyftorna mellan män 

och kvinnor på arbetsmarknaden ökar under den perioden. Anledningen bakom denna 

nedgång i sysselsättningsgrad för kvinnor är just barnafödandet (OECD, 2017a).  

 

Både Japan och Sverige är två utvecklade välfärdsstater och demokratier, men skiljer sig åt 

vid kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande och speciellt vid familjebildandet blir skillnaderna 

som störst. Därför syftar undersökningen till att förstå och undersöka vad som förklarar detta, 

med stöd i två teorier. Den första teorin och förklaringsfaktorn är policys, att stater genom 

policys kan underlätta för kvinnor att kombinera arbetsliv och familjeliv och minska 

nedgången i arbetsmarknadsdeltagande för kvinnor vid familjebildande. Den andra 

förklaringen och teorin är normer och kulturella värderingar som påverkar beslutet inom 

familjen, om vem som ska delta på arbetsmarknaden och vem som ska ta det huvudsakliga 

familjeansvaret vid barnafödande. Med dessa huvudsakliga förklaringsfaktorer till vad som 

påverkar kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande kommer Japan och Sverige att jämföras, 

eftersom skillnaden i arbetsmarknadsdeltagandet mellan länderna är så stort. Frågan lyder: 

Vad är orsaken till skillnader i arbetsmarknadsdeltagande för kvinnor i Sverige och Japan i 

samband med familjebildande?  

 

Dispositionen av uppsatsen kommer vidare bestå av en bakgrund till jämställdhetsbegreppet 

och ländernas arbetsmarknadsdeltagande. Teoridelen består av forskning på vad som driver 

ett jämnare arbetsmarknadsdeltagande och de huvudsakliga förklaringsfaktorerna som 

kommer att användas i den här studien är policys och normer. I metoddelen motiveras val av 

fall och orsaken till vald metod och material. Här kommer även avgränsningar att klargöras. 

Ett resultat av det insamlade materialet kommer att klargöras först separat, för att få alla delar 

på plats innan en sammanvävd analys görs. Avslutningsvis och förhoppningsvis kommer ett 

svar på frågeställningen ges i form av en slutsats.   
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2 Bakgrund 

2.1 Jämställdhet  
Jämställdhet beskriver förhållandet mellan kvinnor och män och förutsätter en jämn 

fördelning mellan män och kvinnor inom alla områden i samhället såsom fritidsområden, 

utbildningar, yrken och maktpositioner. Jämställdhet berör alla samhällsområden och innebär 

att både män och kvinnor ska ha lika villkor och förutsättningar gällande betalt arbete, 

företagande, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet som ger ekonomisk 

självständighet. Det innebär lika tillgång till utbildning och möjligheter till att utveckla 

intressen, ambitioner, och möjlighet till inflytande och forma villkor för beslutsfattanden. 

Frihet från könsrelaterat våld, en kroppslig integritet samt delat ansvar för hem och barn, att 

män och kvinnor ska ta samma ansvar för hemarbetet och kunna ge och få omsorg 

(Nationalencyklopedin, 2017). För att kunna uppnå jämställdhet och lika villkor mellan könen 

behöver män och kvinnor synliggöras och uppdelas i statistik och forskning. I den här 

uppsatsen när kön används syftar det till den biologiska könstillhörigheten som i Sverige och i 

de flesta länder internationellt delar upp i två kategorier juridiskt, kvinnor och män (Genus, 

2016). 

 

2.2 Könsklyftor på arbetsmarknaden 
Det finns två olika varianter av könsklyftor på arbetsmarknaden, den första aspekten gäller 

deltagandet på arbetsmarknaden och den andra gäller skillnader i val av yrke och område på 

arbetsmarknaden, så kallad segregerad arbetsmarknad. Den förstnämna är var fokus kommer 

att ligga i den här uppsatsen, mer specifikt skillnader mellan män och kvinnors 

sysselsättningsgrad. Enligt OECD mäts könsklyftorna, genom andel män i sysselsättning 

minus andel kvinnor i sysselsättning. Könsklyftorna på arbetsmarknaden mäts främst på tre 

olika sätt, först genom den totala arbetsför befolkning i sysselsättning, sedan uppdelat i två 

olika mätningar; heltidsarbetande och deltidsarbetande eftersom just könsklyftorna tenderar 

att bli synligare där (OECD, 2016b). 

 

Sysselsättningsgraden på arbetsmarknaden varierar genom en livstid, deltagandet ökar tills det 

toppar och går neråt igen, av rimliga ålderdomsskäl, i en ganska jämn kurva som kan likna ett 

omvänt U. Mellan män och kvinnor kan mönstret av in och utgång på arbetsmarknaden skilja 

sig åt. Vissa länder har lyckats hålla in och utgången på arbetsmarknaden lika mellan könen, 
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där Sverige är ett av dem, medan andra länder har två skilda kurvor för män och kvinnor, en 

omvänd U-kurva och en M-kurva (OECD, 2016a).  

 

Under en livstid ser kurvan i många fall ut som så att ingången på arbetsmarknaden utvecklas 

i samma riktning för män och kvinnor fram tills åldersintervallet 25 till 35 år, då kvinnors 

deltagande sjunker, och sedan eventuellt tar fart en aning igen för att senare minska 

tillsammans med kurvan för män med anledning av naturligt åldrande. Förklaringen till 

dippen bland kvinnor är barnafödandet, och i somliga länder sjunker deltagandet ännu tidigare 

eller stannar av helt efter barnafödandet. Något som kan påverka ökandet och minskandet av 

deltagande på arbetsmarknaden är föräldraledigheten och de olika möjligheter mammor och 

pappor får till tjänstledighet. I princip bör personer i länder som har lagstadgad 

föräldraledighet räknas som anställda och endast frånvarande, alltså därmed fortfarande i 

sysselsättning i statistiken (OECD, 2016a).  

 

Sverige har en klassisk omvänd U-kurva för båda könen och Japan visar på två kurvor, en för 

män och en för kvinnor där M-kurvan representerar kvinnornas sysselsättningsgrad. I både 

Japan och Sverige är manliga sysselsättningsgraden högre än kvinnornas år 2014. Och för 

kvinnor mellan åldern 25 och 29 år är sysselsättningsgraden nästan lika hög i länderna med 

75,68 procent i Japan och 75,17 procent i Sverige. En påtaglig skillnad uppstår dock vid 

åldern 30 till 34 när Japans kvinnliga sysselsättningsgrad minskar drastiskt, och 

sysselsättningsgraden för kvinnor i Sverige fortsätter att öka och ligga strax under männens 

sysselsättningskurva. Därefter fortsätter könsklyftan på arbetsmarknaden att öka i Japan 

medan Sverige endast har små skillnader ända in i pensionsåldern, 60 till 64 år. I Sverige var 

siffrorna 63,51 procent för kvinnor vilket inte är långt ifrån männen på 69,12 procent, jämfört 

med Japan där sysselsättningsgraden för kvinnor i samma åldersintervall var nere på 47,63 

procent och männens på 74,27 procent (OECD, 2016a)(OECD, 2016b). Nedan presenteras två 

diagram över sysselsättningsgraden mätt i procent, uppdelat i åldersintervall om fem år 

redovisas in och utgång på arbetsmarknaden mellan könen i Japan och Sverige. Kvadrater 

representerar män och trianglar representerar kvinnor, statistik från år 2014. 
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(OECD, 2016a). 

 
(OECD, 2016a). 

 

2.3 Sysselsättningsgrad 
Sysselsättningsgraden, definierat som andelen personer i arbete av den totala arbetskraften, 

vilket är de personer som har möjlighet till att arbeta i åldern 15 till 64 år. De som räknas som 

anställda, är personer som har arbetat minst en timme den senaste veckan eller en person som 

har ett jobb men varit frånvarande den senaste veckan. Nedan visas en tabell för Japan och 

Sveriges andel sysselsatta för båda könen sammanlagt och sedan två kolumner för vardera 

kön i, mätt i procent år 2016 (OECD, 2017a). 
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Sysselsättning år 2016 

 Andel sysselsatta av 

den totala 

arbetskraften, (mätt i % 

år 2016) 

Andel sysselsatta 

kvinnor av den totala 

arbetskraften, (mätt i % 

år 2016) 

Andel sysselsatta män 

av den totala 

arbetskraften, (mätt i % 

år 2016) 

Japan 74,7 66,5 82,7 

Sverige 76,3 75 77,6 

(OECD, 2017a). 

 

Vad som går att utläsa i tabellen är att Sverige och Japans sysselsättningsgrad är ungefär lika 

stor, totalt sätt. Däremot blir skillnaderna stora i sysselsättningsgraden när manlig och 

kvinnlig sysselsättning analyseras separat. I Japan är andel sysselsatta män 82,7 procent och 

andel sysselsatta kvinnor är endast 66,5 procent. I Sverige är skillnaderna små mellan män 

och kvinnor där andel sysselsatta är 77,6 procent respektive 75 procent (OECD, 2017a). 

 

Deltidssysselsättning definieras som personer i anställning som arbetar mindre än trettio 

timmar i veckan. I tabellen nedan mäts andelen deltidsanställda av hela sysselsättningsgraden, 

det vill säga befolkning i anställning, kallas även fördelning av deltidssysselsatta. Japan och 

Sveriges totala deltidssysselsättning samt andel kvinnor och män i deltidssysselsättning, mätt i 

procent år 2015 kommer att redovisas i tabellen nedan (OECD, 2017e).  

 

Deltidssysselsättning år 2015 

 Andel 

deltidssysselsatta av 

total 

sysselsättningsgrad, 

(mätt i %, år 2015) 

Andel 

deltidssysselsatta 

kvinnor av total 

sysselsättningsgrad, 

(mätt i %, år 2015) 

Andel 

deltidssysselsatta män 

av total 

sysselsättningsgrad, 

(mätt i %, år 2015) 

Japan 22,7 36,9 12 

Sverige 14,1 18 10,6 

(OECD, 2017e). 

 

Tabellen visar proportionen deltidsanställda av personer i anställning. Alltså proportionen 

deltidsanställda av sysselsatta kvinnor i Japan är 36,6 procent jämfört med männen där endast 

12 procent är deltidsanställda. I Sverige är 18 procent deltidsanställda medan motsvarande 
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siffra för män 10,6 procent (OECD, 2017e). Både Japan och Sverige har en högre andel 

kvinnor i deltidsysselsättning än män, även om Japan har en betydligt högre siffra än Sverige. 

Könsklyftan mellan kvinnor och män i deltidssysselsättning är mycket större i Japan där det 

skiljer sig nästan tjugofem procentenheter i Japan och jämförelsevis med Sverige där 

könsklyftan är på drygt åtta procentenheter.  

 

3 Teori och tidigare forskning 
3.1  Policys  
Föräldraledigheten är en av flera politiska medel stater använder för att främja jämställdhet 

mellan könen och används genom att stimulera arbetskraftsdeltagande för båda föräldrarna. 

Detta bygger på analysen om att kvinnor och män lever relativt jämställt fram tills 

familjebildandet då skillnaderna och de negativa effekterna blir större för kvinnor (Hagström, 

2014). Trots att föräldraledigheten ska gagna jämställdheten är uttaget i föräldraledigheten 

inte jämlikt vilket gör det viktigt att undersöka hur policys kan bidra till en mer positiv 

förändring i uttaget (OECD, 2016d). 

 

En generös föräldraförsäkring mildrande effekterna på kvinnors låga deltagande på 

arbetsmarknaden vid familjebildande. Välfärdsstater är en bidragande faktor till ett lands 

möjligheter för jämställdhet, eftersom att välfärdssamhällen har institutionella arrangemang, 

mellan arbetsmarknad och familj, till exempel offentliga bidrag som underlättar och gynnar 

deltagande på marknaden. Om ett land har socialpolitiska principer som till exempel 

föräldraledighet och föräldrapenning, ökar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. 

Generellt, när det finns system som ger längre ledighet och ersätter större del av inkomsten 

tenderar män och kvinnor att dela mer på hushållsarbete och barnomsorg, vilket också 

motiverar kvinnor till att delta på arbetsmarknaden. Forskning visar på att det finns ett tydligt 

negativt samband mellan föräldraförsäkringens generositet och sysselsättningsgapet. 

Sysselsättningsgapet är skillnaden i kvinnors sysselsättningsgrad i förhållande till mäns 

sysselsättningsgrad som tenderar att öka i takt med antalet barn. Forskning visar att med 40 

veckors betald ledighet, ökar kvinnors sysselsättningsgrad med 4,2 procent och i länder med 

obefintligt bidragssystem är sysselsättningsgapet högt (SOU 2003:036, 58 – 67). 

 

Andra exempel på hur policys kan gynna jämställdheten och arbetsmarknadsdeltagandet är att 

erbjuda betald ledighet för fäder specifikt, eftersom fäder inte tar ut föräldraledighet i lika stor 
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utsträckning som kvinnor och därmed inte gagnar arbetsmarknadsdeltagandet för kvinnor. 

Den ekonomiska förlusten tycks vara en orsak till det låga uttaget bland män, därför kan ett 

tillvägagångssätt för att påskynda processen vara att stater genom policys minimerar 

kostnaderna för pappor som väljer att vara hemma med barnen genom ekonomiska bonusar 

och på så sätt uppmuntra pappor att ta ut ett visst antal veckor av ledigheten (OECD, 2016d). 

Detta grundar sig på teorier att könsklyftorna på arbetsmarknaden bottnar i hushållets 

altruistiska beteendemönster, och vad som gynnar hela familjen som helhet ekonomiskt är att 

kvinnan tar sig an hushållsarbete och mannen fortsätter sin karriär på arbetsmarknaden. 

Eftersom den ekonomiska förlusten vid uttag av föräldraledigheten kan förklara varför få män 

tar sig an familjeansvaret, kan ekonomiska förmåner öka ett mer jämställt uttaget av 

föräldraledigheten och även ett jämnare arbetsmarknadsdeltagande (Kremer, 2007, 59). 

 

Förutom ekonomiska incitament som orsak till uttag av föräldraledighet och ökad 

jämställdhet på arbetsmarknaden visar det sig att införandet av en öronmärkt eller kvoterad 

”pappamånad” visat positiv effekter. Det är en policy som har gett goda resultat på 

deltagandet på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män och betyder att en viss period av 

föräldraledigheten är vikt åt pappan endast och inte är möjlig att övarföra till sin partner. Efter 

att ”pappamånaden” infördes i Sverige fördubblades andelen pappalediga och kvinnliga 

deltagandet på arbetsmarknaden ökar likaså (OECD, 2016d)(SOU 2003:036, 100-101). 

 

Anledningen till uttaget ökade var att normen över hur länge pappor bör vara lediga 

förändrades genom de politiska förväntningarna. En studie genomfördes på föräldrar som 

hade skaffat barn innan införandet av pappamånaden och som senare fick ett till barn efter 

införandet, i syfte att isolera och studera effekten av pappamånaden inom en och samma 

familjer. På så sätt kunde man studera hur familjer agerat innan och efter införandet av 

pappamånaden, vilket gav olika resultatet beroende på hur många dagar pappan tog ut vid 

första barnet. De pappor som inte tagit ut någon pappaledighet alls eller under trettio dagar 

vid första barnet ökade uttaget för det andra barnet med i genomsnitt nästan fem dagar. 

Pappor som tog ut fler än trettio dagars ledighet vid första barnet visade sig minska uttaget för 

det andra barnet. De pappor som inte haft en förväntning genom policys och tagit ut fler dagar 

innan införandet, visar på en negativ effekt av införandet, eftersom de senare, efter införandet 

av pappamånaden anpassat sig till den och fokuserat på vad som förväntas av honom, vilket 

var trettio dagar. Samtidigt ledde införandet av pappamånaden till positiva effekter och 

fungerade som normbildande, där pappor som inte tagit ut ledighet tidigare ökat uttaget. 
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Studien är inte generaliserbar på grund av att det är ett specifikt fall, men visar ändå på en 

negativ och positiv effekt av pappamånader (SOU 2003:036, 100-101). 
 

3.2 Normer  
Esping-Andersen, forskare argumenterar för att det inte är ekonomin som styr utan att det är 

inskrivna normer om hur människor bör uppföra sig som skapar olika beteenden i olika 

länder. Dessa normer förklarar och ökar förståelsen för kvinnors sysselsättningsgrad. Några 

forskare hävdar att betald föräldraledighet förhindrar jämställdhet snarare än förbättrar, att 

längre ledighet oavsett hur ekonomiskt generösa förmåner som finns endast leder till att 

kvinnor stannar hemma från arbetsmarknaden och män fortsätter sin karriär i arbetslivet 

(Bergqvist & Saxonberg, 2016). Monique Kremer, forskare i välfärd hävdar i sin avhandling 

”Kultur, kön och föräldraskap i Europa” att normer är av större vikt än policys eller 

ekonomiska incitament och när det kommer könsskillnader på arbetsmarknaden (Kremer, 

2007, 61). 

 

Kultur som norm kan kortfattat definieras som delade värderingar som legitimerar olika 

sociala handlingsmönster i ett samhälle. Vid välfärdsstudier används sällan kulturella 

tillvägagångssätt primärt, utan ofta används kultur och normer som en sista utväg eller 

förklaring till företeelser som inte ekonomi, demografi eller policys kan förklara. Policys och 

normer ses som två skilda variabler som kan sättas i motsats till varandra. Men istället för att 

se kultur som en restkategori har några forskare fokuserat på den enskilda kraft och påverkan 

den har i många avseende på normer, värderingar och arbetslivet, där kulturen fungerar som 

en underliggande maktfaktor. Policys hävdar Kremer inte är den enda förklaringen till 

kvinnors ökande deltagande på arbetsmarknaden, även om vissa institutionella förutsättningar 

såsom offentlig barnomsorg, skatt och bidragssystem fortfarande är av betydelse. Vad som 

inte teoriseras tillräckligt mycket är de kulturella förklaringarna (Kremer, 2007, 62). 

 

För att förstå kvinnors sysselsättningsmönster beskrivs i Kremers (2007) avhandling, tre 

dimensioner. Den första dimensionen är könsnormen vilket kan beskriva som normer, 

egenskaper och föreställningar samhället tillskriver könen och för att förstå det används ofta 

begreppen femininitet och maskulinitet, sociala och kulturella konstruktioner av kön 

varierande beroende på sammanhang, kultur eller historisk kontext (Genus, 2016). 

Könsnormer beskriver de värderingar och normer som finns hos kvinnor och män och i 
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samhället vilket är viktigt att förstå i syfte att förklara kvinnors sysselsättningsmönster. Den 

andra dimensionen som är viktig att identifiera är könsmaktordningen, vilket inkluderar 

arbetsmarknaden och många andra delar i samhället och förklarar maktrelationen mellan 

könen. Den tredje dimensionen innebär att både identifiera könsnormer och 

könsmaktsordningen för att kunna förstå hur fördelning av arbete och hushållsarbete fördelas 

(Kremer, 2007, 63-64). Genus kan användas för att förklara strukturer som upprätthåller 

kategoriseringen av kvinnor och män och även för att analysera maktrelationen mellan könen 

(Genus, 2016). Vad Kremer menar är att det är dessa könsnormer, alltså kulturella värderingar 

och normer i kombination med könsmaktsordningen som förklarar könsfördelningen i 

samhället, och inte de politiska åtgärderna per se (Kremer, 2007, 63-64). 
 

3.3 Andra möjliga förklaringar  
Det finns fler förklaringsfaktorer till vad som påverkar en mer jämställd fördelning av 

föräldraledigheten och arbetsmarknad än policys och normer. För att ge några exempel är 

dessa är bland annat ålder, inkomst, utbildningsnivå, och upplevd frihet att välja sitt liv. Av 

dessa faktorer väger utbildningsnivån och inkomstnivån hos kvinnor allra störst, utöver 

policys och normer. I takt med att kvinnor ökar sitt ekonomiska oberoende från mannen 

minskar i sin tur andelen i hushållsarbetet. Forskning visar även på att högre utbildningsnivå 

leder till en mer positiv attityd till jämställdhet generellt (Försäkringskassan, 2013). Det finns 

även samband som tyder på att högre utbildningsnivå hos mamman ökar sannolikheten för att 

pappan är hemma, men minskar likaså om pappan studerar (SOU 2003:036, 100-101). En 

ytterligare teori till varför kvinnors arbetsmarknadsdeltagande ökat i Europa på senaste tiden 

är att skiftande ideal angående arbets- och privatlivspreferenser. I Europa har män och 

kvinnor genuina valmöjligheter för första gången i historien, att välja och kunna följa sina 

individuella livsmål är möjligt. Detta kan ses som en bakomliggande orsak till 

sysselsättningsmönster för kvinnor i Europa (Kremer, 2007, 65). 

 

4 Metod och material 
4.1 Val av fall 
Redan existerande forskning visar på en positiv korrelation mellan en generös 

föräldraförsäkring och jämställdhet. Det är många faktorer som spelar in och verkar påverka 

hur jämställt arbetsmarknadsdeltagande ett land har. De förklaringsfaktorer som studien 
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huvudsakligen grundas på är policys och normer. Valet att jämföra Sverige och Japan 

motiveras av att båda länderna är välfärdsstater och uppfyller därmed kriterier som talar för 

ett mer jämställt arbetsmarknadsdeltagande och är i en liknande situation med en ökande 

befolkning och minskat barnafödande. Länderna är lika i många avseenden när det kommer 

till generell sysselsättningsgrad, utbildningsgrad och möjligheter till föräldraledighet. Detta 

gör det rimligt att anta ett likartad arbetsmarknadsdeltagande mellan kvinnor och män.  

 

Som tidigare beskrivet har Japan ett väldigt lågt kvinnligt deltagande på arbetsmarknaden, 

speciellt kring barnafödande vilket leder in på föräldraledigheten där endast runt 2 procent av 

männen tog ut pappaledighet år 2015, vilket är ett av de lägsta internationellt (Narula, 2016). 

Sverige å andra sidan är ett av världens mest jämställda länder när det kommer till 

sysselsättningsgrad och uttag i föräldraledigheten bland fäder är näst störst internationellt. De 

stora skillnaderna på arbetsmarknaden och föräldraledigheten gör det intressant att studera 

dessa länder, med syfte att söka den avgörande förklaringsfaktorn till ländernas olika utfall. 

 

4.2 Jämförande fallstudie 
Det finns tre generella krav för vad som definierar och vad en förklarande fallstudie ska 

innehålla. För det första bör ett kontrafaktiskt samband kunna anges, det vill säga visa på 

samvariation mellan x och y, och ge motiv till att utan x, hade y inte funnits eller sett 

annorlunda ut. Det andra är att kunna definiera variablerna, de tänkta förklaringsfaktorerna så 

att de blir generella och jämförbara med varandra. Den tredje komponenten i förklarade 

fallstudier är att anknyta variablerna till någon teori (Teorell & Svensson, 2016, 226-227). 

Därför kommer variablerna som används att definieras och undersökas mer på djupet, 

eftersom det förmodligen skiljer sig åt i små variationer i varje variabel. Variablerna som 

valts till jämförelsen grundar sig på teorier och forskningsresultat som är bidragande orsaker 

till ett jämställt deltagande på arbetsmarknaden.  

 

Det finns kritik som riktar in sig på möjligheten att kunna visa på kontrafaktiskt samband när 

det kommer till fåfallsstudier eftersom resonemanget bygger på ett antagande om att vi kan 

uttala oss om samvariation mellan två variabler på endast ett fåtal fall. För att det ska ske, 

krävs en deterministisk syn på kausalitet vilket inte är att föredra. En probabilistisk syn på 

kausalitet för att utgå från att y påverkas av fler än en orsaksfaktor, snarare en kombination av 

flera orsaker och osystematiska slumpfaktorer (Teorell & Svensson, 2016, 241). Därför bör vi 
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omformulera samvariationen från att, x leder till y till att x snarare förändrar sannolikheten för 

y. 

 

4.3 Methods of difference 

Vanligaste idealtyper för en jämförande analys av två fall är John Mills metoder ”methods of 

difference” och ”methods of agreement”. Den metod som fungerar bäst till den här studien är 

”methods of difference” och är den som kommer att beskrivas. Metoden innebär att jämföra 

två fall som är lika i alla avseenden, förutom i den oberoende variabeln, x som vi antar vara 

förklaringen till utfallet, y. Denna metod passar särskilt bra när det finns två länder som är 

relativt lika men visar en stor olikhet i något avseende och där vi söker förklaringen till detta. 

Tanken är att förhoppningsvis lycka hitta den skiljande bakomliggande faktorn som fallen inte 

har gemensamt och därmed dra slutsatsen att det förklarar skillnaden i y. Problematiskt med 

metoden är att det är omöjligt att hitta två fall som är identiska förutom i ett avseende. 

Svårigheten blir att isolera sambandet från andra konkurrerande förklaringsfaktorer. I den 

sociala verkligheten är länder eller andra analysenheter alldeles för variationsrika och 

komplexa för att kunna isolera samband ur den här modellen. Metoden används därför som en 

idealtyp som man kan ungefärligt beskatta i olika situationer (Teorell & Svensson, 2016, 226-

227). 

 

Japan och Sverige är lika i många avseenden, såsom demokratigrad, utvecklingsnivå och 

parlamentarisk monarki. Det är båda välfärdsländer med lika utbildningsnivå, 

sysselsättningsgrad, hälsa, åldrande befolkning, sjunkande barnafödande (Teorell & 

Svensson, 2016, 226-227). Vad som skiljer sig åt markant dock är de stora skillnaderna i 

kvinnans arbetskraftsdeltagande och mäns föräldraledighetsuttag. Det är därför intressant att 

jämföra dessa två länder med stöd och grund i Mills metod, ”methods of difference” för att 

söka den främsta förklaring till ländernas olika utfall. Genom att diskutera och analysera stora 

textmaterial, dokument och data kommer teorier och abstrakta resonemang undersöka orsaken 

till detta fenomen. Mer specifikt kommer främst de förklaringsfaktorer som bör orsaka ett 

jämställt arbetsmarknadsdeltagande, såsom policys och könsnormer att undersökas  

 

För att förenkla bör X leda till Y, som i Sveriges fall. Men när två variabler borde ha ett 

samband men inte har det som i fallet Japan, X leder inte till Y. Då kan det vara läge att leta 

efter andra variabler som kan förklara utfallet. Behovet av att hitta mellanliggande variabler 

som stör relationen mellan X och Y blir därför nödvändigt (Merriam, 1994, 162).  
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En förenkling av idealtypen ”methods of difference” för studie av fallen Japan och Sverige 

Variabler	 Sverige	 Japan	

Variabel	A		 A	 A	

Variabel	B	 B	 B	

Variabel	C	 C	 C	

Förklarande	variabel	(x)	 x	 Inte	x	

Utfall	(y)	 y	 Inte	y	

x =? 

y = Kvinnors arbetsmarknadsdeltagande vid barnafödande 

 

4.4 Material 
Intervjuer och observationer är vanliga insamlingsmetoder, men när det sker via andra kanaler 

kallas det vanligen dokumentinsamling. Vid insamling av dokument vilket främst innebär 

skriftliga källor är de i de flesta fall producerade med ett annat syfte än forskning och är en rik 

informationskälla utan begränsningar som kan finnas inom forskning. Termen dokument är en 

bred kategori där all information som finns inom området är tillgängligt material. Det kan 

vara offentliga handlingar, historiska dokument, statistiskt material, journalistiska 

beskrivningar, tidigare forskning med mera (Merriam, 1994, 117).  

 

Det finns risker med insamlat material som skapats med ett annat syfte än för forskning då 

dokumenten kan vara ofullständiga. Det kan uppstå vissa svårigheter med definitioner kring 

begrepp och hur dessa ska stämma överens med den teori eller begreppsmodell som används i 

studien. Bedömningen av hur riktigt eller äkta i dokumentet kan också vara svårt. Det är 

viktigt att fundera kring bakgrunden till dokumentet och vem som är upphovsman, dennes 

källor och syfte med producerandet av dokumentet (Merriam, 1994, 120). 

 

I vissa studier är dokument som material, den enda möjliga metoden till att studera ett 

problem. Ett exempel på en sådan studie är en tvärkulturell undersökning där det inte är 

möjligt att få tillgång till en viss miljö. Fördelar med dokument är att de kan ge beskrivande 

information och det finns möjlighet att verifiera eller utveckla nya hypoteser. Speciellt 

lämplig är dokument när det gäller teoriutveckling eftersom det kräver en jämförande analys. 

Stabiliteten är en av de största fördelarna med dokument som material, nämligen att 
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dokumentdata inte påverkas eller förändras av forskarens närvaro, de är icke-reaktiva vilket 

betyder att de inte är påverkade av själva forskningen. Dokumentdata kan ses som objektiva 

informationskällor i jämförelse med andra former av informationskällor, vilket är positivt 

(Merriam, 1994, 121). 
 

4.5 Reliabilitet och validitet 
Vad som avses mäta i studien är orsaksförklaringar till varför arbetsmarknadsdeltagande för 

kvinnor vid barnafödande skiljer sig mellan Japan och Sverige. Med fokus på 

orsaksförklaringar kommer därför policys i form av föräldraledighet att studeras eftersom det 

finns teorier som förklarar att föräldraledigheten är en viktig och bidragande orsak till ökat 

arbetsmarknadsdeltagande för kvinnor vid barnafödande. Mätningen görs genom statistiska 

undersökningar i de båda länderna, vilket betyder att vid upprepning av samma mätmetod, vid 

samma tillfälle hade lett till samma resultat eftersom statistiken är svår att feltolka. 

Reliabiliteten är därmed god och är synonymt med frånvaron av osystematiska fel (Teorell, 

2007, 57).  

 

God validitet betyder å andra sidan frånvaron av systematiska mätfel och brukar definieras 

som att man verkligen mäter det man avser mäta, en god koppling mellan teori och empiri 

(Teorell, 2007, 57). Eftersom orsaksförklaringarna kan vara många i det här fallet, har några 

parametrar som väger tungts valts ut för studien, såsom föräldraledighetens utformning. 

Teorier menar på att föräldraledighetens längd, specifika pappamånader och ersättningsgrad 

påverkar ett högre arbetsmarknadsdeltagande och har därför valt att analysera dessa olika 

delar. Normer går även att operationalisera genom teori som könsnormer och maktstrukturer, 

attityder för hur fördelningen på arbetsmarknad och i hemmet bör se ut enligt befolkningarna. 

Däremot kan det vara svårt att få en rättvis bild över vad som faktiskt är den förklarade 

faktorn till arbetsmarknadsdeltagandet vid familjebildande eftersom detta förmodligen är en 

kombination av många olika förklaringsfaktorer och studien har avgränsats till dessa faktorer i 

endast två länder. Men med den informationen mäts det som önskas mäta till en viss del. En 

svårighet och svaghet i studien är att med säkerhet kunna isolera förklaringsfaktorerna från 

andra möjliga förklaringar som också kan ha påverkat y (Teorell, 2007, 64) Där Y är lika med 

kvinnors arbetsmarknadsdeltagande vid barnafödande. Det blir därför inte möjligt att 

generalisera och bekräfta att de funna faktorerna är de rätta förklaringarna och vidare att de 

går att applicera i andra fall (Teorell, 2007, 69). 
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4.6 Avgränsning 

Arbetsmarknaden är mångdimensionell och jämställdhet inom arbetsmarknaden kan mätas på 

många olika sätt (Kremer, 2007, 51). Däremot kommer det inte ges möjlighet till att 

undersöka alla dimensioner såsom löneskillnader, inkomstskillnader eller den segregerade 

arbetsmarknaden. Detta kan leda till en felaktig bild över hur generös ersättningsgraden för 

föräldraledighet är, då den mäts procentuellt och könsstrukturen på arbetsmarknaden är mer 

problematisk än så. Även den segregerade arbetsmarknaden är ett problem i sig eftersom 

kvinnor och män ges olika möjligheter till olika typer av jobb på marknaden och visar på hur 

könsnormerna och maktstrukturerna har flera dimensioner på arbetsmarknaden i länderna. 

Operationaliseringen av jämställdhet avgränsas till deltagandet på arbetsmarknaden, vilket 

gör att ett jämt arbetsmarknadsdeltagande mellan könen antas och likställs med jämställdhet, 

vilket inte speglar hela bilden. Trots att kvinnor deltar på arbetsmarknaden förbises av denna 

avgränsning att marknaden är ojämnställd i form av yrkessegregation och inkomstnivåer. Men 

eftersom studiens syfte är att undersöka möjlighet till deltagande, vilket är en del av 

jämställdhet på arbetsmarknaden har inte löner eller olika jobb möjlighet att rymmas i 

analysen.  

 

Studien kommer att undersöka hur Japan och Sveriges formella jämställdhet ser ut i form av 

lagar och policys, mer specifikt föräldraledigheten. Anledningen till valet att undersöka 

föräldraledigheten i Japan och Sverige grundar sig just på att policys såsom 

föräldraledigheten är ett av de viktigaste politiska instrumenten för att öka kvinnors möjlighet 

till att arbeta och eftersom det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet vid barnafödande ofta är 

en spegling över hur föräldraledigheten ser ut. Men också hur värderingar och normer 

påverkar arbetsmarknadsdeltagande för män och kvinnor i länderna. Den reella jämställdheten 

kommer att studeras genom detta, nämligen vilka olika villkor män och kvinnor har i 

realiteten. Det finns givetvis flera dimensioner och maktordningar inom kategorierna, män 

och kvinnor (Genus, 2016). Inriktningen på jämställdhet i den här uppsatsen avgränsar sig till 

skillnaderna mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden vid barnafödande och kommer 

därför undersöka skillnaden mellan pappors och mammors villkor i de olika delarna. Orsaken 

till detta motiveras även i att tillgänglig data och statistik följer en binär könsuppdelning. 

Särskilda policyer eller statistik för till exempel ensamstående föräldrar eller hur olika 

villkoren kan se ut beroende på personers ursprung, hudfärg, sexuell orientering kommer inte 

spegla den här uppsatsen då syftet är att försöka hitta förklaringsfaktorer bakom skillnaderna 

mellan könens arbetsmarknadsdeltagande.  
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5 Resultat 
5.1 Föräldraledighet och föräldrapenning 
I föräldraledigheten finns det två viktiga komponenter att ta hänsyn till vid en jämförelse. 

Dels hur länge personer får vara borta från jobbet enligt lag, utan att förlora det och även 

vilken ersättning som ges vid frånvaron i arbetslivet. Föräldraledigheten är ett 

anställningsskydd för att arbetstagare ska få tjänstledigt när de bildar familj och får barn. 

Berättigandet till en föräldraledighetsperiod är oftast individuell, med andra ord har vardera 

föräldern egen rätt till ledigheten. Föräldrapenningen eller rätten till allmän inkomst däremot 

är oftast familjebaserad, vilket gör att endast en förälder får ekonomisk ersättning i taget. I 

vissa länder är föräldraledigheten delbar, med vissa perioder reserverade för vardera föräldern 

och i somliga länder erbjuds utöver föräldrapenning en ekonomisk bonus om båda föräldrarna 

använder en viss proportion av ledigheten (OECD, 2017c). 

 

I Sverige har alla föräldrar rätt att fördela ut föräldraledigheten under tre skilda perioder under 

kalenderåret (Unionen, 2017). Reglerna gällande de tre ledighetsperioderna räknas inte till 

föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning som till exempel pappans tio första dagar kring 

födseln eller vård av sjukt barn. Däremot räknas det som två perioder om arbetstagaren går 

från helledighet till delledighet (Kullgren, 2015). Innan år 2008, då lagen om föräldraledighet 

i Japan ändrades hade pappor rätt till endast en ledighetsperiod, om pappan valt att vara ledig 

vid barnets födelse får han inte ta ut fler dagar senare under året. I syfte att öka 

pappaledighetsuttaget i Japan ändrades lagen år 2008 till möjlighet för två ledighetsperioder 

under ett kalenderår (Ministry of Health, Labor and Welfare, 2008).  
 

Föräldrapenning är den ersättning föräldrar har möjlighet att tillgodose sig när de avstår från 

arbete i syfte att vara hemma och ta hand om barn (Regeringen, 2016)(Försäkringskassan, 

2017). Föräldrapenningdagar ska inte blandas samman med total föräldraledighet då studier 

visar att både män och kvinnor tar ut längre föräldraledighet än föräldrapenninguttag, speciellt 

kvinnor tar ut större delen av ledigheten. I den svenska föräldraförsäkringen ges dessutom stor 

individuell frihet till föräldrar att vara hemma med barn längre än vad man får ta ut ersättning 

för (Försäkringskassan, 2017).  

 

Japans föräldraledighet består av mammaledighet och föräldraledighet som inkluderar och ger 

möjlighet till ledighet för både mamman och pappan. Mammaledigheten ger tillfälle till sex 
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veckors ledighet innan födsel och åtta veckor efter, med föräldraledigheten utöver 

mammaledigheten blir tillgänglig ledighet för mamman på totalt 58 veckor. Papporna i Japan 

har lagstadgad rätt till föräldraledighet upp till 52 veckor, reserverat endast för pappan. Detta 

gör att Japan är det land, efter Korea med världens mest generösa föräldraledighet där både 

män och kvinnor är berättigade till 52 respektive 58 veckors ledighet med en hög 

ersättningsgrad. I Japan har de första 180 dagarna en ersättningsgrad på 67 procent för att 

sedan gå över till 50 procent, av ordinarie inkomst som underlag (Ray, 2008, 19)(OECD, 

2017c). Inget annat OECD-land låter pappor ta så mycket tid ledigt, med så pass hög 

ersättning. Däremot finns det visserligen några krav för att kvinnor ska ha berättigande till 

ersättning för mamma- eller föräldraledighet, några krav som måste vara uppfyllda är att vara 

heltidsanställd och inskriven i ett specifikt försäkringssystem under en viss tid innan barnets 

födsel (Ray, 2008, 19)(OECD, 2017c).  

 

Föräldraledigheten i Sverige är 480 dagar, där fördelningen mellan föräldrarna är 240 dagar 

var. Föräldrarna är disponerade hälften av ledighetsdagarna var, men kan välja att överföra 

dagar till den respektive föräldern, förutom 90 dagar som är reserverade för mamman och 90 

dagar som är reserverade för pappan. Totalt antal dagar en förälder kan ta ut som mest, om 

den andra föräldern överlåter de överförbara dagarna till den första föräldern, är därmed 480 

(totala dagar) minus 90 (reserverade dagarna), vilket blir 390 dagar (Nordiska ministerrådet, 

2017)(Ds 2015:8). Föräldrapenningen i Sverige har tre olika ersättningsnivåer, det finns 

föräldrapenning på sjuknivå, grundnivå och lägsta nivå. I den svenska föräldraförsäkringen 

ingår även tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning (SOU 2005:73). 390 dagar av 

totalt 480 föräldraledighetsdagar, baseras på föräldrapenning på sjuknivå. Föräldrapenning på 

sjuknivå är baserad på den sjukpenninggrundade inkomsten, ett beräkningsunderlag på den 

årliga inkomst du beräknas få. Har en person inte rätt till sjukpenninggrundad inkomst av 

olika anledningar som till exempel saknad inkomst eller inte uppfyller vissa kriterier, får 

föräldern ersättning på grundnivå, ett fast belopp på 225 kronor per dag per barn. Resterande 

90 dagar av föräldraledigheten ger en ersättning på lägsta nivå, ett fast belopp på 180 kronor 

per dag per barn (Försäkringskassan, 2016)(Nordiska ministerrådet, 2017)(Regeringen, 2016). 

 

Föräldraledighetsdagarna går att utnyttja ända upp tills barnet är 12 år gammalt i Sverige, 

även om det är med vissa restriktioner där majoriteten av dagarna bör tas ut när barnet är litet 

och i större behov av omvårdnad (Nordiska ministerrådet, 2017)(Ds 2015:8). Till skillnad från 

Japan får föräldraledigheten endast utnyttjas tills barnet fyllt ett år eller eventuellt ett år och 
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två månader. Ersättningsgraden är aningens bättre i Sverige och har ett visst skydd för de 

föräldrar som inte har någon inkomst alls. I Japan sänks ersättningsgraden efter 180 dagar 

från 67 procent till 50 procent av ordinarie inkomst, och i Sverige efter 390 dagar är den inte 

sjukpenningbaserad längre på 77,6 procent utan ett fast basbelopp resterande 90 dagar. Vad 

som är häpnadsväckande är att lagen i Japan tillåter en individuell föräldraledighet, vilket 

tillåter båda föräldrarna att vara lediga samtidigt i upp till ett år (Ray, 2008)(Nakazato & 

Nishimura, 2013). I Sveriges fall får föräldrarna vara lediga tillsammans 30 dagar som mest 

och dessa dagar kallas dubbeldagar (Nordiska ministerrådet, 2017). En överblick över 

ländernas lagstadgade föräldraledighet visar tabellen nedan. 

 

Lagstadgad föräldraledighet 

 Varaktighet Åldersgräns Betalning Övrigt  

Japan 1 år, men 1 år 

och 2 månader 

om båda 

föräldrarna tar ut 

ledighet (360/ 

420 dagar) 

1 år 67 % av ordinarie 

inkomst de första 

180 dagarna, därefter 

50 % resterande 

månader, med både 

minimi- och maxtak 

Båda föräldrarna får 

ta ut ledighet 

samtidigt och då får 

ledigheten utvidgas 

från 12 till 14 

månader 

Sverige 1 år och 4 

månader (480 

dagar), varav 3 

månader (90 

dagar) är 

reserverade åt 

vardera 

föräldern  

12 år 77,6 % av ordinarie 

inkomst de första 

390 dagarna med 

maxtak, därefter 180 

svenska kronor per 

dag resterande 90 

dagar 

Föräldraledighet är 

flexibel och går att 

dela upp i heldagar, 

halvdagar eller i 

antal timmar 

 

 

(OECD, 2017c). 

 

Tillfällig ledighet innebär till exempel vård av sjukt barn, och skillnaderna är stora mellan 

länderna. Japan har fem obetalda dagar per år per barn och Sveriges har 120 dagar per år per 

barn med dessutom 77,6 procent av ordinarie inkomst. Reglerna gäller för barn under sex år i 

Japan och för barn under tolv år i Sverige. Informationen nedan refererar till lagstadgade 

rättigheter när ett barn är sjukt och inte specifika eller privata avtal mellan företag och 

anställda (OECD, 2017d). 



	 22	

Vård av sjukt barn 

 Rättigheter Varaktighet Ersättning 

Japan Obetald ledighet för vård 

av barn under sex år 

Fem dagar per år om 

föräldern har ett barn, tio 

dagar per år om det är 

minst två barn 

 

Obetald 

Sverige Betald ledighet för vård 

av barn under tolv år eller 

femton år under specifika 

omständigheter 

 

120 dagar per barn per år 77,6 % av ordinarie lön, 

upp till ett visst tak 

(OECD, 2017d). 
 

5.3 Föräldrapenning baserad på kön 

Fortsättningsvis kommer mammaledigheten och pappaledighet genomgås mer utförligt. Enligt 

OECD är mammaledighet eller graviditetsledighet ett skydd för anställda under perioden vid 

barnafödande. ILO-konventionen som är ett FN-organ med syfte att främja mänskliga 

rättigheter inom sysselsättnings- och arbetslivsfrågor förbehåller att graviditets- eller 

mammaledigheten måste vara åtminstone 14 veckor. I de flesta länder kombineras en ledighet 

med några veckor innan födsel och några veckor efter födseln (OECD, 2017c). Kvinnor i 

Japan är garanterade föräldraledighet 14 veckor kring barnets födsel, sex veckor före och åtta 

veckor efter, om modern väntar tvillingar får hon fyra veckor till (Ray, 2008, 19). I Sverige 

har en kvinna skyldighet till två veckors ledighet vid barnets födsel, men har precis som 

kvinnor i Japan rätt till 14 veckor, minst sju veckor innan och sju veckor efter barnets 

ankomst (Kullgren, 2015).  

 

Mammaledigheten i båda länderna är lika lång, men skillnaden ligger i berättigandet till 

mammaledigheten. I Sverige har alla kvinnor rätt till denna lag, oavsett anställningsform eller 

saknaden av jobb. Kvinnor i Japan däremot måste vara inskrivna i ett försäkringssystem för 

att få rätt till lagen om mammaledighet och behöver dessutom vara heltidsanställd 

arbetstagare. Deltidsarbetare som arbetar mindre än 75 procent (Ray, 2008) eller 

egenföretagare är inte berättigade denna ledighet. Båda länderna erbjuder betald ledighet 
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under de första möjliga fjorton veckorna om kraven uppfylls, däremot är det i Sverige valbart 

att använda den betalda föräldraledigheten under dessa veckor, och väljer hon att göra det 

förbrukas hennes antal föräldrapenningsdagar från hennes reserverade föräldraledighetsdagar 

(SFS 1995:854).  

 

Mammaledighet och föräldraledighet tillgängligt för mammor sammanställer alla veckor av 

anställningsskydd för föräldraledighet som kan användas av mamman. Detta inkluderar alla 

veckor som är reserverad specifikt för mamman samt de veckor som går att dela inom 

familjen. Den första kolumnen består av den separata öronmärkta mammaledigheten, den 

andra kolumnen med föräldraledighet och barnomsorg som är tillgänglig för mamman att ta 

ut. Exkluderade veckor är de dagar av föräldraledigheten som är reserverat exklusivt för 

användning av pappan (OECD, 2017c). 

 

Betald föräldraledighet tillgänglig för mammor 

 Betald 

mammaledighet för 

nyblivna mammor 

eller 

graviditetsledighet, 

antal veckor, (dagar) 

Betald föräldraledighet 

tillgänglig för mammor, 

antal veckor, (dagar) 

Totalt betald 

mammaledighet och 

föräldraledighet 

tillgänglig för mammor, 

antal veckor, (dagar) 

Japan 14 (98) 44 (308) 58 (406) 

Sverige 12,9 (90) 42,9 (300) 55,7 (390) 

(OECD, 2017c). 

 

Mammornas uttag och lagstadgade möjligheter till ledighet är relativt lika, det skiljer sig totalt 

sett endast om två veckors skillnad, där Japan har två veckor längre betald föräldraledighet.  

Den genomsnittliga procentuella ersättningsgraden för mammor totalt sett under alla 

tillgängliga veckor är i Japan 61,6 procent av ordinarie inkomst och i Sverige, 62,3 procent 

(OECD, 2017c).  

 

Pappaledigheten innebär ett anställningsskydd för tjänstledighet till anställda och nyblivna 

pappor. Generellt är pappaledigheten kortare än mammaledigheten och på grund av detta får 

oftast pappor full ersättning eller lön under perioden. Japan inte har någon lagstadgad 

pappaledighet vid födseln medan Sverige erbjuder tio dagar för pappan att vara med under 
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förlossning och de första dagarna i barnets liv. Inkomstersättningen ligger på 77 procent av 

ordinarie inkomst, med ett maxtak på 332 200 svenska kronor (OECD, 2017c). 

 

Det finns även specifik pappaledighet inräknat i föräldraledigheten, som kallas ”öronmärkta 

pappamånader” och täcker in alla veckor av tjänsteledighet avsedd endast för pappan. Det 

inkluderar alla veckor av föräldraledighet som är individuell och som inte är tillgänglig för att 

byta bort. Alla veckor som inledningsvis är tilldelad pappan men som kan överföras till 

mamman är exkluderade här, medan antal veckor som inte går att överföra är inkluderade. I 

Japan är det totalt 52 veckor pappor kan få betald föräldraledighet vilket är bland de högsta i 

världen, vilket är betydligt mycket längre än i Sverige där det är 14,3 veckor specifikt vikt åt 

pappan. Däremot är ersättningen under de 14,3 veckor av betald pappaledighet en av de 

högsta bland OECD-länderna med ett genomsnitt på 76 % av ordinarie årsinkomst. I Japan är 

genomsnittet för de betalda pappamånaderna på 58,6 procent, men i och med att ledigheten 

varar tre gånger så länge än den svenska, gör att ersättningsgraden är väldigt generös ändå. 

Till och med den mest generösa föräldraförsäkring för pappor av alla OECD–länder (OECD, 

2016d)(OECD, 2017c). 

 

Betald föräldraledighet reserverad för pappor/”öronmärkta pappamånader” 

 

 

 

Betald pappaledighet 

för nyblivna föräldrar, 

antal veckor (dagar) 

Betald 

föräldraledighet 

reserverat för pappor, 

antal veckor (dagar) 

Totalt betald 

föräldraledighet 

reserverat för pappor, 

antal veckor (dagar) 

Japan 0 (0) 52 (365) 52 (365) 

Sverige 1,4 (10) 12,9 (90) 14,3 (100) 

(OECD, 2017c). 

 

5.6 Normer och attityder  
Normer är viktiga för hur fördelningen i samhället ser ut och att bland annat identifiera att det 

finns könsnormer men också att de förhåller sig till en maktstruktur enligt Kremer (2007). En 

studie undersökte vilka parametrar som är önskvärda och nödvändiga för att ett land ska vara 

demokratiskt, där ett påstående löd ”att kvinnor har samma rättigheter som män”. På en skala 

ett till tio fick personer kryssa i huruvida viktigt påståendet är. Skalsteg ett står för ”inte alls 
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viktigt” och skalsteg tio för ”att det är högst nödvändigt och viktigt”. Svaren är från år 2010 i 

Japans fall och 2011 för Sveriges del. Andel personer som kryssat i skalsteg tio alltså anser att 

det är högst nödvändigt och viktigt att kvinnor har samma rättigheter som män var i 37 

procent i Japan och 81,4 procent i Sverige (World Value Survey, 2010-2014).  

 

För att pröva teorin om att normer och attityder styr hur det kvinnliga 

arbetsmarknadsdeltagandet blir vid familjebildande kommer ett urval av sociala faktorer som 

hör till könsroller att analyseras. Normen på arbetsmarknaden i Japan är ganska unik där 

japanska företag är karakteriserade av långa arbetsdagar. Arbetskulturen uppmuntrar 

arbetstagare att visa lojalitet mot företaget genom att till exempel stanna tills chefen gått hem 

eller arbeta inom samma företag hela livet. I en kultur där långa arbetsdagar är normen är inte 

föräldrar särskilt uppskattade och är heller ingen hållbar arbetsplats för mödrar, eftersom det 

är dem som har huvudansvaret för barnen i Japan. Normen på arbetsplatsen gynnar inte 

kvinnorna, men för att normen om att kvinnor tar hand om barnen är påtaglig. Den manliga 

normen är att vara försörjare av hushållet genom deltagande på arbetsmarknaden och den 

kvinnliga normen är att sköta hushållet, barnuppfostran med mera. I och med att normen på 

arbetsmarknaden försvårar att balansera familje- och arbetsliv är det intressant att studera hur 

många arbetade timmar som läggs ner per vecka eftersom det visar hur stora de faktiska 

skillnaderna är. Här är mätningen inte gjord på de kontraktbaserade timmarna, utan på den 

faktiska tid som läggs ner på arbete per vecka i de båda länderna. Mätningen är från år 2000 i 

Japans fall och år 2001 i Sveriges fall (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2016.) vilket 

eventuellt försvårar jämförelsen en aning, men är så pass nära i årtal att den ändå bör spegla 

normen för arbetsmarknaden tidsmässigt. 

 

Arbetstider 

 Andel timmar på en arbetsvecka, både kvinnor och män, mätt i antal timmar  

Japan 42,7  

Sverige 38  

(Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2016). 

 

Eftersom normer kan vara en bakomliggande faktor till familjers beslut om 

arbetsmarknadsdeltagandet, kommer en studie över attityder till hur fördelningen i hemmet 

och på arbetsmarknaden bör delas mellan kvinnor och män redovisas nedan. Påståendet 
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respondenterna fick svara till var: ”män bör ha jobb och kvinnor stanna hemma”, mätt i 

procent år 2000 (Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2016). 

 

Attityder till arbetsmarknadsfördelning 

 Andel som anser att mannen bör jobba och kvinnan stanna hemma, mätt i 

procent  

Japan 30,5 

Sverige 7,6  

(Gender Equality Bureau Cabinet Office, 2016). 

 

Vidare har OECD samlat in information angående attityder till könsfördelning gällande 

specifikt betald föräldraledighet, år 2012. Personer fick svara på frågan med informationen 

om att det är två föräldrar som båda arbetar heltid men som nu har ett nyfött barn. Båda 

föräldrarna är i samma situation och har möjlighet att få betald föräldraledighet. Och blev 

tillfrågade hur den betalda föräldraledigheten bör fördelas mellan mamman och pappan 

(OECD, 2016c). Andelen som ansåg att mamman borde ta hela föräldraledigheten i Sverige 

var 1 procent och i Japan 19 procent. Andel som ansåg att ledigheten mestadels borde upptas 

av mamman var i Sverige 25 procent, och i Japan 57 procent. De som ansåg att ledigheten 

borde fördelas jämnt mellan både mamman och pappan var 61 procent i Sverige och i Japan 

endast 16 procent (OECD, 2016c).  

 

Attityder till fördelningen av föräldraledigheten	

 Hela eller mesta delen av 

föräldraledigheten bör tas ut av 

mamman, mätt i procent 

Föräldraledigheten bör fördelas jämt 

mellan både mamman och pappan, mätt i 

procent 

Japan 76 16 

Sverige 26 61 

(OECD, 2016c).  

 

En annan stark norm kring familjelivet är äktenskap och barnafödande. Fertilitetstrender och 

antalet barn som föds i ett land är förknippat med sociala normer kring bland annat äktenskap. 

Och med tanke på den pågående befolkningsminskningen som pågår i Japan och hur få 

immigranter landet tar emot, vilket annars kan vara positivt för befolkningstillväxten, står 
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Japan inför stora utmaningar gällande barnafödande (National Institute of Population and 

Social Security Research, 2003). En norm som skiljer länderna åt i samband med 

barnafödande är att nästan inga barn föds utanför äktenskap i Japan. År 2003 var det endast 

1,4 procent av befolkningen som fött barn utanför äktenskap och i Sverige var motsvarande 

siffra 55,3 procent. Dessa starka normer kring äktenskap och fertilitetstrender i Japan kan vara 

en förklaring till det låga barnafödandet (National Institute of Population and Social Security 

Research, 2003, 9).  

 

Teorier om varför det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet ökat i Europa är därtill att 

människor har haft val att kunna följa sina individuella livsmål (Kremer, 2007, 65). Därför 

kan det vara spännande att se huruvida japaner i förhållande till svenskar upplever frihet och 

valmöjligheter över sina liv. Tabellen nedan presenterar en statistik från Japan år 2010 och 

från Sverige är siffrorna från år 2011. Mätt i hur många procent som anser att de har frihet 

och självbestämmande över sitt liv och från en skala ett, att inte ha någon valmöjlighet eller 

frihet alls till tio, att ha stora valmöjligheter. 

 

Upplevd frihet och själbestämmande över sitt liv 

 Andel personer 

som kryssat i ett 

på skalan, mätt i 

procent 

Andel personer 

som kryssat i två 

till fem på 

skalan, mätt i 

procent 

Andel personer 

som kryssat i 

sex till nio på 

skalan, mätt i 

procent 

Andel personer 

som kryssat i tio 

på skalan, mätt i 

procent 

Japan 3 40,9 46,9 3,1 

Sverige 0,3 14 64,7 20,4 

(World Value Survey, 2010-2014). 
 

5.7 Utbildningsnivå 

En av de övriga faktorerna som väger tungt i skillnader i arbetsmarknadsdeltagande är 

utbildningsnivå. Generellt ju högre utbildningsnivå en person har, men specifikt hos kvinnor, 

tenderar könsklyftorna på arbetsmarknaden att minska. Därför kan det vara intressant att 

isolera och kontrollera variationen för personer med samma utbildningsnivå för att tydligare 

studera skillnaderna mellan könen. Teoretiskt bör könsklyftorna på arbetsmarknaden vara 

mindre för personer med universitetsutbildning än personer med grundskoleutbildning, vilket 
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de också är. Så för att studera skillnaderna mellan länderna kontrolleras arbetsdeltagandet 

inom gruppen universitetsutbildade, eftersom det är den kategori och utbildningsnivå där 

jämställdheten bör vara som bäst. I tabellen nedan inkluderas både teoretiska program som 

kan leda till mer avancerad forskning och mer yrkesorienterade program som leder till arbete 

på arbetsmarknaden som högskole-/universitetsutbildade. Tabellen mäter andelen personer 

med högre utbildning av den totala befolkningen mellan 25 och 64 år, i procent år 2015. Både 

den totala andelen och andel kvinnor och män separat mäts (OECD, 2017b)(OECD, 2017g).   

 

Utbildningsgrad 

 Andel högskole-

/universitetsutbildade 

av befolkningen mellan 

25 och 64 år, (mätt i % 

år 2015) 

Andel kvinnliga 

högskole-

/universitetsutbildade 

av befolkningen mellan 

25 och 64 år, (mätt i % 

år 2015) 

Andel manliga 

högskole-

/universitetsutbildade 

av befolkningen mellan 

25 och 64 år, (mätt i % 

år 2015) 

Japan 49,5 49,5 49,6 

Sverige 39,8 46,8 33 

(OECD, 2017b)(OECD, 2017g). 

 

Enligt OECD år 2015 är det 46,8 procent kvinnor och 33 procent män i ålder 25-64 år som 

har en högre akademisk utbildning i Sverige. I Japan är motsvarande siffra aningens högre för 

kvinnor med 49,5 procent och för män med 49,6 procent. Om man dessutom kollar på 

statistiken för andelen kvinnor som beräknas ta examen på akademisk nivå under deras livstid, 

exkluderat doktorander år 2014 är siffran 52,2 procent i Sverige medan andelen är betydligt 

högre i Japan med 74,7 procent. Båda dessa siffror, för Sverige och Japan är aningens högre 

än den manliga andelen som beräknar att ta examen på akademisk nivå under deras livstid. I 

Sverige år 2016 är könsklyftan för given utbildningsnivå endast 2,1 procent och i Japan för 

samma utbildningsnivå ligger könsklyftan på 22,8 procent (OECD, 2017b)(OECD, 2017g). 

 

6 Analys 
Föräldraledigheten är en policy stater använder för att stimulera arbetsmarknadsdeltagande för 

båda könen, men speciellt för kvinnor som historiskt sätt varit de som stannar hemma för att 

vårda barnen. Längre föräldraledighet ska gynna ett jämnare ledighetsuttag och ett högre 
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kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande. I Sverige är föräldraledighet fyra månader längre, eller 

två månader längre än den japanska föräldraledigheten beroende på om både mamman och 

pappan tar ut ledighet i Japan. Alltså skiljer sig varaktigheten av den totala föräldraledigheten 

inte särskilt mycket mellan länderna.  

 

Vad som går att utläsa av föräldraledigheten tillgängligt för mammor i de båda länderna är att 

de varar nästan lika länge med nästan samma ersättningsnivå. Även om inte ersättningsgraden 

skiljer sig åt procentuellt, kan dock lönerna för kvinnorna i länderna vara olika jämställda och 

därmed leda till större skillnader i ersättningsgraden i realiteten. Men den största skillnaden 

mellan länderna gällande mammaledigheten är kraven som måste vara uppfyllda för att få 

berättigande till lagstadgad betald föräldraledighet. I Japan erbjuds betald mamma- och 

föräldraledighet, men endast om kravet om heltidsanställning och försäkring är uppfyllt. I 

Sverige är den betalda ledigheten lagstadgad för kvinnor oavsett anställningsform och ger 

möjlighet till ett grundnivå–belopp. Det betyder att alla kvinnor i Sverige är berättigade till 

någon form av ersättning, även om det inte är på sjuknivå så på grundnivå och lägsta nivå. 

Till skillnad från Japan där endast heltidsanställda med tecknad försäkring är berättigade till 

ersättning. Som bakgrundsavsnittet presenterar var endast 66 procent kvinnor i Japan 

överhuvudtaget i anställning år 2016, och 37 procent av de i anställning var deltidsanställda år 

2015. Mindre än hälften av alla kvinnor i Japan uppfyller inte kraven för att få statlig 

ersättning medan alla kvinnor i Sverige gör det.  

 

Detta i sin tur betyder i praktiken att majoriteten av kvinnorna i Japan blir ekonomiskt 

beroende av mannen vid barnafödande och svenska kvinnor istället blir ekonomiskt beroende 

av staten och på samma gång ekonomiskt oberoende mannen. Ett ekonomiskt oberoende vid 

familjebildande stödjer teorin om att i takt med att kvinnor ökar sitt ekonomiska oberoende 

från mannen minskar i sin tur andelen i hushållsarbetet. Den japanska staten reproducerar 

traditionella könsnormer genom att inte erbjuda alla kvinnor ekonomisk ersättning vid 

barnafödande, eller lagstadgade chanser till fortsatt deltagande på arbetsmarknaden efter 

barnafödandet. Kvinnan blir indirekt beroende av det manliga könet vid barnafödande som 

någon slags inkomstkälla och inte ekonomiskt självständig. Familjekonstellationen förblir 

enligt ålderdomliga könsnormer och att kvinnan tar sig an hushållsarbete och vård av barn blir 

ett naturligt alternativ. I Sverige har kvinnan däremot möjlighet att vara oberoende mannen 

vid familjebildande och ekonomiskt självständig vilket ökar chanserna till att kombinera 
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familje- och arbetsliv. Detta är en faktor som förmodligen spelar en stor roll i varför det 

kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet är olika i länderna.  

 

Enligt tidigare forskning ska längre öronmärkt pappaledighet öka ledighetsuttaget hos män 

och samtidigt öka det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet. I jämförelsen mellan Japan och 

Sveriges föräldraledighet vid specifik pappaledighet har Japan en generös betald 

ledighetsperiod. I Japan är de öronmärkta pappamånaderna tolv månader med en hög 

genomsnittlig ersättningsgrad under alla månader och i Sverige är det tre månader som är 

vikta åt pappan med något högre ersättningsgrad än i Japan. Att dessutom mammor och 

pappor får vara lediga tillsammans under det första året i Japan kan verka otroligt generöst till 

skillnad från en månads dubbelledighet i Sverige. Om föräldraledigheten vore den enda 

förklaringen borde det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet vara mycket högre. Teorin om 

öronmärkt generös pappaledighet stämmer inte i Japans fall och en rimlig orsak till det är 

pappaledigheten ser bättre ut på pappret än i realiteten. På grund av att majoriteten av kvinnor 

i Japan är ekonomiskt beroende av mannen vid familjebildande, skulle man kunna tänka sig 

att mannen väljer bort föräldraledigheten trots relativt generös ersättningsgrad då det inte blir 

ekonomiskt gynnsamt för pappan att vara hemma under ett år. Främst för att han blir den enda 

inkomstkällan för perioden vid barnafödande och för familjen. Japan försöker främja 

jämställdheten med att locka män att ta ut mer föräldraledighet, men glömmer bort att stärka 

kvinnors rättigheter till ersättning och självständighet.  

 

En ytterligare förklaringsfaktor till att ytterst få män i Japan tar ut pappaledighet jämfört med 

män i Sverige kan vara att föräldraledighetsdagarna är fördelade jämnt mellan föräldrarna från 

början i Sverige. Och om föräldrarna vill, kan de aktivt överföra dagar till varandra om de inte 

vill dela lika, vilket teorier menar på skapar en norm och en förväntning av staten till en 

jämställd fördelning av hushålls- och förvärvsarbete. Att Sverige dessutom har en flexibilitet 

och möjlighet till att under tre perioder ta ut ledighet till dess att barnet är tolv år, kanske 

eventuellt gynnar föräldrar att ta ut mer ledighet under längre perioder, och samtidigt ha kvar 

en fot i arbetslivet. I Japan får föräldrarna endast vara lediga till dess att barnet är ett år, eller 

ett år och två månader högst. 

	

Dessutom är lagen om vård av sjukt barn nästan obefintlig i Japan jämfört med Sverige. 

Obetald och möjlighet till fem dagar per barn för barn under sex år motsvarande 120 dagar 

per barn under tolv år, med hög ersättning. Detta gör det svårare för japanska kvinnor som är 
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de som har huvudansvaret över barnen att kombinera arbetsliv och föräldraskap och nästan 

förutsätter att kvinnan har en försörjande man för att kunna vara hemma med barnet om sjukt. 

Policys återigen bekräftar att kvinnor tvingas in i ett beroende av en annan inkomstkälla än 

sig själv eller staten vid barnafödande. Dock drabbas främst kvinnornas 

arbetsmarknadsdeltagande i Sverige också eftersom 71,8 procent kvinnor i Sverige tog ut 

ledighet för vård av sjukt barn år 2016, vilket är ett annat problem i sig eftersom det påverkar 

frånvaron på arbetsplatsen och både karriärmöjligheter, inkomst och pension (Forsell, 2017). 

Men skillnaden är återigen att mammor i Sverige får större möjlighet till att faktiskt 

kombinera arbetsliv med familjeliv genom ett fortsatt ekonomiskt och lagstadgat stöd av 

staten jämfört med mammor i Japan som inte får samma möjligheter till det.  

 

Angående teorin om att normer är av större vikt till könsskillnader på arbetsmarknaden än 

ekonomiska incitament menar Kremer gör det viktigt att undersöka könsnormer och även 

maktstrukturer för att förstå hur fördelningen av arbete på marknaden och i hemmet sker. 

Genom flertalet parametrar går det att utläsa att japaners attityder till jämställdhet inte är 

särskilt positiva jämfört med svenskars attityder. Få japaner ansåg att det är väldigt viktigt att 

kvinnors har samma rättigheter som mannen, vilket säger en hel del om könsnormerna och 

maktstrukturen i respektive land. I Japan ligger inte lika stort fokus på att kvinnor bör ha 

samma rättigheter som män jämfört med i Sverige. I Japan höll 30,5 procent med om 

påståendet ”att män bör arbeta och kvinnan stanna hemma”, vilket är betydligt högre än 7,6 

procent i Sverige. Det gör att vi kan anta att de traditionella könsnormerna, om att mannen 

och kvinnan har olika roller är starkare i Japan än i Sverige. Mannen ses som försörjare av 

hushållet och kvinnans roll är att ta hand om det. Sverige är fortfarande inte helt jämställt i 

attityder, men i jämförelse med Japan ser attityderna till kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande 

mer positiva ut.  

 

Attityderna gällande vem som bör ta ut föräldraledigheten om föräldrarna båda har arbete och 

möjlighet till samma ersättningsgrad mellan länderna är starkt åtskilda. I Japan anser 76 

procent att ledigheten bör upptas av mamman mestadels eller helt, medan motsvarande siffra 

för Sverige är 26 procent. 61 procent ansåg att föräldraledigheten bör delas helt lika i Sverige 

och i Japan var det endast 16 procent. Majoriteten i Japan anser att mamman bör ta det mesta 

av föräldraledigheten medan majoriteten i Sverige anser att den bör delas lika. Det finns 

tydligt skilda attityder kring vem som bör ta ansvar över och vårda barnen, för trots att den 

generösa pappaledigheten i Japan erbjuder betald ledighet upp till ett år, anser 76 procent av 
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japanerna att föräldraledigheten bör tas ut mestadels eller helt av mamman. I Sverige är de 

specifika pappamånaderna färre, endast tre månader men attityderna till att mamman ska ta ut 

större delen av ledigheten är endast 26 procent samtidigt som 61 procent anser att den bör 

delas lika talar för och bekräftar teorin om att könsnormer bestämmer huruvida ledigheten ska 

delas snarare än policys.  

 

En annan väldigt stark norm som infinner sig i Japan är de sociala reglerna kring 

barnafödande och äktenskap. Inte ens 2 procent föds utanför äktenskap i Japan till skillnad 

från 55,3 procent i Sverige. Normen om att inte föda barn utanför äktenskapet tyder på 

traditionella könsroller vid familjekonstellationer. Utifrån de data som presenterats är det 

tydligt att japaner har en mer konservativ och traditionell norm om familjekonstellationer och 

könsnormer då det inte är social accepterat att föda barn utanför äktenskap vilket tyder på att 

det inte är acceptabelt för kvinnan att vara en självständig och oberoende individ. Frågan är 

om siffran är så pass låg för att det inte är socialt accepterat att föda barn utanför äktenskap 

eller för att det inte är möjligt ekonomiskt utan en huvudförsörjare och en barnvårdare. Om 

det är normen som styr kvinnor och män in i äktenskap mer eller mindre, eller om det grundar 

sig på att kvinnan inte har lika stort ekonomiskt stöd genom policys och tvingas göra sig 

beroende av en man vid familjebildande. 

 

Statistik visar att japaner inte gifter sig i lika stor utsträckning längre (National Institute of 

Population and Social Security Research, 2003) och kanske väljer kvinnor att avstå äktenskap 

och barn som en tyst revolution av kvinnans självständighet. En frigörelse av kvinnan och ett 

oberoende möjliggörs inte vid familjebildande och kan vara en anledning till det låga 

barnafödandet. De starka könsnormerna i familjekonstellationen och de olika rollerna män 

och kvinnor har i samhället kan också vara en förklaring till det låga kvinnliga 

arbetsdeltagandet. I Sverige där över 50 procent föder barn utanför äktenskap, är normen för 

kvinnan mer självständig och oberoende än i Japan. Kvinnor i Sverige är inte lika beroende av 

mannen vid familjebildande på olika sätt. Både genom normer men även genom policys som 

möjliggör och stärker kvinnors frihet att vara självständiga föräldrar med eller utan partner.  

 

Angående frihet som också anses vara en del till det ökade arbetsmarknadsdeltagandet i 

Europa, visar statistik dessutom på en ganska stor skillnad i upplevd frihet mellan länderna. I 

jämförelsen mellan ländernas upplevda grad av självbestämmande går att utläsa några 

skiljaktigheter. Från skala ett till tio var det 85,1 procent som kryssat i skalsteg mellan fem 
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och tio i Sverige, där tio är som mest upplevd frihet och självbestämmande över sitt liv. Och i 

Japan för samma skalsteg mellan fem och tio, var det 50 procent. Av de som kryssat mellan 

ett och fem på skalan, alltså de som anser att de har ingen eller låg självbestämmande eller 

frihet över sitt liv var det 43,9 procent i Japan och 14,3 procent i Sverige. Detta bekräftar 

teorin om att frihetsgraden över sitt liv och möjligheten att följa sina individuella livsmål 

faktiskt påverkar den kvinnliga sysselsättningsgraden. Andel som ansåg att de är en 

självständig och oberoende människa i Sverige år 2011 91,1 procent medan endast 69,7 

procent i Japan 2010 ansåg det (World Value Survey, 2010-2014).  

 

Att japaner inte anser sig vara lika oberoende individer som svenskar upplever sig vara kan 

också tyda på att normer om hur fördelningen mellan könen i hem och arbetsmarknad är så 

pass starka och utesluter valmöjligheter för personer att leva på ett annat sätt. Det gäller för 

både män och kvinnor, och undersökningen för normer i arbetslivet visar att en arbetsvecka i 

Japan är nästan fem timmar längre än en genomsnittlig arbetsvecka i Sveriges. Normen för 

hur länge man bör arbete är längre i Japan än i Sverige. Därtill är undersökningen baserad på 

både män och kvinnor, vilket gör att genomsnittet speciellt för Japan inte speglar hur det ser 

ut i samhället, eftersom kvinnor och män arbetar olika länge och har olika anställningsavtal. 

Det givna genomsnittet för andel arbetstimmar per vecka är därför högst troligt lägre i Japan 

än en faktisk arbetsvecka för männens del. 22 procent av japanerna jobbar över 49 timmar i 

veckan, men många arbetar även mer än så. Förmodligen innebär det att genomsnittet på 42,7 

arbetstimmar per vecka är mycket högre än hur en egentlig arbetsvecka ser ut för kvinnor i 

Japan. Arbetskulturen och normer på arbetsplatsen kan därför vara ett större hinder i Japan än 

i Sverige. En stor arbetsbörda och press på att vara husets försörjare och den otroligt hårda 

arbetsnormen har lett till flera dödsfall, antingen genom förslitning av den fysiska hälsan eller 

av självmord på grund av för mycket övertid. Det finns till och med ett begrepp i japanskan 

för den här typen av dödsfall, ”karoshi” vilket på svenska översätts ”överarbetad till döds” 

till speglar normen på arbetsplatsen innebär långa dagar och liten möjlighet för balans av 

egentid och familjetid (McCurry, 2015).  

 

Andra faktorer som vanligen leder till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden är 

utbildningsgraden hos kvinnor och män. Japan har fler universitetsutbildade än Sverige vilket 

gör detta intressant eftersom forskning visar att högre utbildning leder till mer positiva 

attityder till jämställdhet, vilket i föregående avsnitt visar sig att Sverige har mer av än Japan. 

Frågan är också om det är normerna eller policys som bidrar till ett ökat kvinnligt 
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arbetsmarknadsdeltagande, eller om det är kombination och ett samspel mellan 

förklaringsfaktorerna. 

 

7 Slutsats 

Slutsatser att dra från detta är att Japan erbjuder och genomför policys som enligt teorier och 

tidigare forskning borde främja kvinnligt arbetsmarknadsdeltagande och även barnafödande. 

Det verkar vara normer i Japan och en traditionell könsmaktsordning för kvinnor och män 

som hindrar jämställdhetsverkande policys från att fungera. Men även för att vissa av de 

policys Japan genomfört i praktiken inte främjar kvinnor till att bli oberoende och ekonomiskt 

självständiga. I FN:s kvinnokonvention CEDAW fastställs att alla länder som antagit 

konventionen ska vidta lämpliga åtgärder för att ändra män och kvinnors sociala och 

kulturella beteendemönster och avskaffa seder och bruk eller fördomar som grundar sig på ett 

köns underlägsenhet eller ålderdomliga könsroller. Staterna ska erkänna att män och kvinnor 

har ett gemensamt ansvar för sina barns uppfostran och utveckling (Ds 2015:8, 14). Både 

Japan och Sverige är länder som skrivit under kvinnokonvention men hur de båda länderna 

aktivt agerar skiljer sig åt. Sverige har gett kvinnor frihet att bestämma över sina liv, avskaffat 

seder och bruk som grundar sig på ett köns underlägsenhet, genom att möjliggöra lika 

rättigheter för kvinnor och män. I Sverige ses kvinnan mer som en oberoende individ än i 

Japan där policys och normer fortfarande grundar sig på seder och bruk om ålderdomliga 

könsroller.  

 

I praktiken verkar inte Japans policys erkänna att män och kvinnor har ett gemensamt ansvar 

för barnens uppfostran eller för avskaffandet av fördomar om ålderdomliga könsroller. 

Eftersom kvinnor mer eller mindre tvingas in i en beroendeposition av mannen vid 

barnafödande, fortsätter snarare seder och bruk grundade på ett köns underlägsenhet. Snarare 

kanske kvinnors enskilda ställning och rättigheter behöver förbättras och inte villkoren för 

pappaledighet. Vid närmare titt på kvinnors rättigheter i Japan finnes ett antal lagar staten 

skulle kunna förändra för att motverka könsdiskriminering och ålderdomliga könsnormer. 

Några exempel på kvinnodiskriminerade lagar utöver de subtila föräldraledighetslagarna är 

bland annat lagen om aborträtt, som säger att abort är illegalt om inte omständigheter hotar 

kvinnans hälsa kan det med ett godkännande från manlig partner tillåtas. Att flickor kan gifta 

sig innan de är myndiga redan vid sexton års ålder är ett annat exempel på att hur kvinnor 

rättigheter kränks och görs underlägsna männen (OECD, 2014). 
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I de flesta länder reflekterar policys ett samhälles normer och värderingar, och till viss del kan 

policys avvika från kulturella värderingar, men om det är för stora klyftor eller skillnader 

mellan politiken och könsnormerna i landet, kommer förmodligen inga stora förändringar att 

ske i praktiken. Om politiska riktlinjer däremot ligger nära de normer och värderingar inom 

en kultur kommer förändringar att påskyndas och i mycket större utsträckning (Bergqvist & 

Saxonberg, 2016)(Kremer, 2007, 64). Nuvarande policys och könsnormer kring barnafödande 

motverkar kvinnor i Japan att bli oberoende och självständiga som i sin tur påverkar det 

kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet negativt. Det kan hända att de tolv öronmärkta 

pappamånaderna i Japan ligger alldeles för långt ifrån normerna om kvinnans position. En 

förstärkning av kvinnans position genom policys och normer kanske behöver ske innan 

pappamånader införs som ett vagt försök att nå jämställdhet. Det är som att 

jämställdhetsarbetet i form av policys har hoppat över ett par viktiga steg i processen och 

gjort att normerna inte hunnit hänga med. I Sverige har policys genomförts för att främja 

jämställdheten, men inte bara genom att öka pappors möjligheter att ta ansvar över barnen 

utan snarare gällande kvinnors grundläggande rättigheter och möjligheter till ekonomiskt 

oberoende. Kvinnans frigörelse, individualisering och oberoende av mannen kan vara en 

viktig förklaringsfaktor till att kvinnors arbetsmarknadsdeltagande vid barnafödande ser olika 

ut i länderna då det är något Sverige har, men inte Japan, vilket är något både policys och 

normer ligger bakom.  
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