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Abstract 

 

German turnabout. After years of calm in the area of German family policy there are 

suddenly winds of change blowing. 

 

Since the mid 60’s, Germany has seen dropping fertility rates and yet next to nothing 

has been done to combat this trend until the current regime led by Angela Merkel and 

her minister of family affairs, Ursula von der Leyen initiated a number of 

comprehensive reforms of Germany’s family policies. 

 

Family policy in Germany is being reformed in three ways. First of all parents are 

now eligible to receive substantial financial support in order to compensate the loss of 

income associated with a pregnancy and or parental leave. Second, the all but non-

existent public child care services are being vastly expanded with the goal of being 

able to offer child care service for every child age 0-3. Thirdly the tradition of schools 

ending classes midday is being reformed with the aim of letting kids stay in school 

much longer thus enabling parents to work full-time as opposed to part-time in order 

to be able to take care of kids returning from school. 

 

The hopes for these ambitious reforms are tremendous. Germany hopes to improve its 

low fertility as well as free up labour force potential that has previously been hindered 

to participate in the labour market by child rearing efforts. Thus far Germany’s efforts 

are seemingly successful and promises great change for the future.  
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Inledning 

Är hon inte gravid än? Det brukar min farmor fråga mig och peka antingen på min 

sambo eller på min syster. Om farmor fått bestämma så hade hon haft barnbarnsbarn 

för många år sedan, men både jag, min sambo, min syster och hennes man har tänkt 

annorlunda. Vi prioriterar andra saker framför barn, vi har fattat egna beslut och det 

faktum att vi båda fattat liknande beslut kan väl ändå inte bero på något annat än ren 

slump? Å andra sidan så verkar de flesta i vår omgivning fattat samma beslut om att 

skaffa barn ganska sent i livet, enligt Stockholms statistiska årsbok så är trenden 

tydlig: kvinnor är i allmänhet allt äldre när de föder sitt första barn i 

storstadsregionerna i synnerhet. (Alm – Stenflo, G. & Persson, L. 2002). Det verkar 

onekligen som att faktorer som utbildning och just det faktum att vi bor i en storstad 

(jämfört med mindre kommuner) påverkar mer än några andra faktorer (Ibid) och mitt 

intresse av att utreda dessa faktorer växte ytterligare när Tyskland till slut påbörjade 

ett reformarbete vad gäller just familjepolitik (Spieß, K. & Wrohlich, K. 2008). Vilka 

fler faktorer kan tänkas påverka ett beslut att bilda familj månne? Det är allt vanligare 

att man utbildar sig under en längre period än tidigare och detta gäller generellt i än 

större utsträckning för kvinnor. Detta är ett fenomen som återses i andra länder i 

västvärlden och för att stävja detta och den lägre nivå av barnafödande som vanligtvis 

följer när kvinnor väljer att bli gravida allt senare i livet, så har många länder infört en 

familjepolitik som syftar till att underlätta för ett par att bilda familj (Neyer, G. & 

Andersson, G. 2008). Sverige har sedan 1970-talet en jämförelsevis generös 

familjepolitik och har därför inte drabbats lika illa som exempelvis Tyskland eller än 

värre Italien som i princip helt saknar någon slags familjepolitik eller någon form av 

ekonomiska lättnader för ett par som skaffar barn (Kertzer et al, 2008). Familjepolitik 

är ett begrepp som kommer att utredas utförligt men i korthet handlar det mestadels 

om olika former av ekonomiskt stöd som ett par eller en kvinna kan få i samband med 

att de bildar familj eller när kvinnan inte kan utföra ett förvärvsarbete i samma 

utsträckning som tidigare på grund av hennes graviditet. Just möjligheten att bibehålla 

en yrkeskarriär men ändå ha tid för barnuppfostran är kanske själva kontentan även 

om det inte sällan handlar om ekonomiskt stöd i olika former. För det är just dessa 

många olika former av ekonomiskt stöd som verkar vara en avgörande faktor för om 
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vi skaffar barn medan utbildning verkar vara den faktor som mest påverkar när vi 

väljer att gör det (Neyer, G. 2003). 

Som redan nämnt har Italien en näst intill obefintlig familjepolitik. Det är inte unikt 

för Italien, även i Tyskland så har barnomsorg eller former av ekonomiskt stöd för 

ensamstående ogifta kvinnor varit tämligen obekanta begrepp (Coppola & Cesare, 

2008). Detta innebar inte helt oväntat en anmärkningsvärt låg nivå av barnafödande 

och inom demografiska kretsar så förundrades man länge över Tysklands oförmåga 

att åstadkomma en förändring därom (UN population database). Men i och med att 

Angela Merkel blev vald till regeringschef i Tyskland så har just förändringens vindar 

blåst och redan 2006 började man tillämpa första steget av de reformer man beslutat 

som innebär förändringar av föräldrapeng och pappaledighet (Spieß, K. & Wrohlich, 

K. 2008). Ganska plötsligt så gjorde Tyskland som tidigare karaktäriserats som en 

ganska typisk konservativ välfärdsstat, en kovändning med sin familjepolitik och gick 

mot den socialdemokratiska välfärdsstatsmodell som i mångt och mycket liknar de 

som återfinns i de skandinaviska länderna och detta leder till denna uppsats 

frågeställning. 

 

Frågeställning 

Är det så att de reformer som Tyskland nu genomdriver, innebär att landet ej längre 

kan kännetecknas som en konservativ välfärdsstatsmodell utan snarare en 

socialdemokratisk dito och själva huvudfrågeställningen är sålunda: 

Är Tyskland fortfarande en typiskt konservativ välfärdsstatsmodell? Har det blivit en 

socialdemokratisk dito? 

 

Metod 

För att ge svar på frågeställningen kommer uppsatsen att redogöra för hur 

familjepolitik fungerar i västvärlden i allmänhet, hur den tillämpas i Tyskland i 

synnerhet samt hur de tyska familjepolitiska reformerna ser ut och varför motviljan 

till att genomföra dessa varit så massiv. I syfte att förtydliga och även förenkla något 

så är de tre modellerna av välfärdsstater som presenteras i den danske sociologen 

Gøsta Esping-Andersens The three worlds of welfare capitalism en utgångspunkt när 

jag försöker placera och jämföra Tysklands tidigare familjepolitik med den nya 
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modellen som man kan skönja efter de massiva reformer som genomförts. I mångt 

och mycket är uppsatsen utformad som en kvalitativ fallstudie enligt de riktlinjer som 

utmålas i John W. Creswells bok Qualitative inquiry and research design (2007) där 

modellen i korthet innehåller en beskrivning av ett eller flera relevanta fall som 

medger en djupare förståelse av fallen samt analyserar dem ingående för att 

tydliggöra eventuella tendenser och eller gemensamma nämnare. 

 

Material 

I första hand så information inhämtats från rapporter som behandlar ämnet. 

Exempelvis och särskilt tongivande är rapporter författade av demografer så som 

Gerda Neyer och Michaela Kreyenfeld med flera. Dessa beskriver familjepolitik och 

dess effekter i delar av västvärlden. Utöver dessa skrifter så har den omfattande 

hemsidan som det tyska ministeriet som hanterar familjepolitik nyttjats 

(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, framdeles benämnt 

BMFSFJ) samt det arkiv av pressreleaser som man där återfinner, det nyhetsbrev de 

skickar ut, ljudupptagningar från inlägg i debatten om familjepolitik från diverse 

platser mestadels från tyska Bundestag (motsvarighet till Sveriges Riksdag) samt 

deras egna rapporter i ämnet. Vidare har reformerna bearbetats utförligt i media då de 

orsakat en omfattande debatt i Tyskland, främst hänvisas till svensk- eller 

engelskspråkiga källor men av förklarliga skäl finns den allra största delen av 

debatten återgiven i tyska källor som exempelvis Der Spiegel, som förvisso har en 

begränsad engelsk avdelning. De flesta rapporter finns numera även tillgängliga på 

nätet och då har en länkadress tillhandahållits till dessa. 

 

Avgränsning 

Denna uppsats fokuserar på Tysklands reformer av sin familjepolitik. Det skulle 

kunna vara relevant att göra en lika detaljerad analys av västvärldens tillämpande av 

familjepolitiska åtgärder, i synnerhet västeuropeiska länders hanterande av frågan, 

men dessa återgives endast detaljerat i de områden där en jämförelse är relevant eller 

intressant. Sveriges familjepolitik, välbekant som den torde vara för de flesta, 

användes som jämförande referens där en dylik är rättfärdigad. 
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Disposition 

Inledningsvis har jag redogjort för min egen nyfikenhet av familjepolitik och 

anledningar till varför just Tyskland är av särskilt intresse. Sedermera redogörs 

frågeställningen och syftet. Metodvalet följer efteråt, vari bokval och teorier 

presenteras. Därefter beskrivs material och begränsning. Innan nästa stycke tar vid 

avslutas detta med en redogörelse kring tidigare forskning i ämnet. 

Familjepolitikens bakgrund, definitioner av relevanta begrepp samt hur och varför 

familjepolitik tillämpas avhandlas i följande stycke. 

Teorin som valts i syfte att tydliggöra olika länders tillämpande av familjepolitik 

följer därefter, här redogörs, diskuteras och analyseras tre så kallade 

välfärdsstatsmodeller. 

Tyskland familjepolitiska reformer beskrives sedermera ingående i följande stycke. 

De tre reformområdena föräldrapenning, barnomsorg och heldagsskola diskutera 

beskrives, diskuteras och analyseras. 

Kritiska röster mot reformerna kan man läsa om i stycket som följer. 

Diskussion och slutsats och några ord om framtida forskning avslutar hela arbetet. 

Referenser återfinns i slutet av arbetet. 
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Tidigare forskning 

Ursula von der Leyen sade själv i Tysklands 

Bundestag att det skulle dröja fem, sex år innan 

man kunde börja analysera effekterna av de 

reformer hon nyligen genomdrivit 

(Ljudupptagning från Bundestag 080926). Men 

redan innan alla reformer fått laga kraft så 

genomförde Dr. Katharina Spieß och Dr. 

Katharina Wrohlich en mikrosimulationsstudie 

som är relevant. Både Spieß och Wrohlich har 

tidigare skrivit om demografiska temata och får 

anses vara lämpliga experter vad gäller just 

analys av dessa reformer. År 2008 publicerade Dr. 

Katharina Spieß och Dr. Katharina Wrohlich, 

forskningsdocenter på tyska ekonomiinstitutet i Berlin (DIW) deras tankar kring hur 

reformen med föräldrapenningens skulle ha för effekter i det längre perspektivet. 

Författarna ställer redan i början av rapporten frågan 

huruvida Tyskland rör sig mot en nordisk 

välfärdsmodell och genomför en mikrosimulation för 

Tyskland där de räknar på både kortsiktiga och 

långsiktiga vinster eller förluster. Deras ekvation 

innefattar både aspekterna förändringar i beteende i 

samhället i stort samt förändringar av 

arbetskraftstillgången och resultatet av deras 

simulation visar på fördelaktiga resultat för samtliga 

inkomstgrupper, samboende och ensamboende. 

Deltagande på arbetsmarknaden förändras inte på kort 

sikt men efter två år ökar deltagandet på 

arbetsmarknaden avsevärt vad gäller mödrar i 

synnerhet. Något som bidrar till att täcka kostnaden för reformen i stort även om 

kostnaden inte nödvändigtvis skulle bli så hög som man kanske till en början 

misstänkt. På det hela taget indikerar resultaten att reformerna kommer att krönas med 

Bild 1 Dr. C. Katharina Spieß, 
forskningsdocent på DIW. 

Bildkälla: DIW 

Bild 2 Dr. Katharina Wrohlich, 
forskningsdocent på DIW. 

Bildkälla: DIW 
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framgång och att mödrar med små barn kommer att delta i en större utsträckning på 

arbetsmarknaden (Spieß, K & Wrohlich, K, 2008).  
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Familjepolitik – så funkar det! 

Redan begreppet i sig säger väl en stor del om dess innebörd, eller gör det verkligen 

det? I västvärlden så skiljer sig både begrepp och innebörd avsevärt även om det på 

det stora hela ofta handlar om liknande mål, att på olika sätt möjliggöra eller 

åtminstone underlätta familjebildning för att det inte skall innebära att man blir 

utesluten från deltagande på arbetsmarknaden. Men hur ser detta ut och hur tillämpas 

det? Olika länder har olika traditioner och vanor och detta återspeglas naturligtvis i 

hur de hanterar de många olika familjepolitiska åtgärderna som i sin tur onekligen 

påverkar när, var och hur familjer bildas. 

 

Definitioner 

Det finns många typer av familjepolitiska åtgärder, man kan säga att de vanligare 

formerna är barnbidrag, föräldrapenning, skatteavdrag och den offentliga 

barnomsorgen som alla syftar till att underlätta för en barnfamilj. Barnbidraget är ett 

statligt bidrag som familjer får och dess storlek beror på antalet barn och betalas i 

Sverige ut ända tills barnet fyller 16 år (Duvander & Johansson, 2008). 

Föräldrapenning är en del av det som i Sverige kallas föräldraförsäkring och innebär 

att en föräldraledig person kan få stöd rent ekonomiskt i samband med barnafödsel 

(eller adoption). Den möjliggör att en förälder stannar hemma under längre perioder 

genom att föräldrapenningen ersätter den förlorade inkomst en sådan frånvaro från 

förvärvsarbete annars skulle innebära (Försäkringskassans hemsida). Skatteavdrag, att 

man betalar mindre i skatt om man uppfyller olika kriterier är också vanligt 

förekommande som åtgärd. Dessa kriterier kan exempelvis handla om huruvida man 

är gift eller inte, en del länder uppmuntrar barnalstrande inom äktenskapet genom att 

ge skatteavdrag till gifta par som skaffar barn men inte till ogifta par som gör det. 

Offentlig barnomsorg är en annan vanlig åtgärd. Genom möjligheten att lämna ett 

barn på dagis så kan man frigöra tid som vanligtvis ägnas åt förvärvsarbete. 

 

I demografiska samband använder man oftast befolkningsmåttet Total Fertility Rate 

som ett representativt mått på befolkningsförändring eller 
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befolkningsreproduktionsnivå som det egentligen handlar om. Det finns några fler 

begrepp och mått för vilka det är lämpligt att kort redogöra. 

Först och främst så talas det om antal födslar per 1000 kvinnor, kategoriserade efter 

typ av kvinnor i befolkningen: 1. Crude Birth Rate (CBR), antalet levande födda per 

1000 av totalbefolkningen. 2. General Fertility Rate (GBR): Antalet levande födda av 

1000 kvinnor i åldrarna 15-44 år. 3. Age Specific Fertility Rate (ASFR): Antalet 

födslar i varje åldersgrupp delat med den totala kvinnliga befolkningen i tusental i 

varje respektive åldersgrupp. 4. Total Fertility Rate, ofta översatt till summerad 

fruktsamhet (TFR): anger det antal barn per kvinna, som kvinnor i genomsnitt skulle 

föda under sina liv, om de i varje ålder under sina liv födde i genomsnitt lika många 

barn per kvinna, som kvinnorna i respektive ålder faktiskt födde under ett specifikt år. 

TFR är alltså ett mått på en fiktiv genomsnittlig kvinna, men ändå oftast det mest 

representativa för de relevanta fall som tas upp i denna uppsats. För att behålla ett 

lands befolkningsnivå bör den summerade fruktsamheten vara 2,1 vilket anses vara 

själva reproduktionsnivån. 5. Completed Fertility Rate (CFR): Antalet faktiskt födda 

barn per kvinna i en årgång (kohort) av kvinnor ända tills slutet av deras fertila period 

(återigen, vid 44 års ålder) (Poston, D.L. 2000 och Ribe, M. 1993).  

 

Tillämpning av familjepolitik 

Att med familjepolitiska medel försöka underlätta för familjebildande praktiseras i 

flera länder och det tar sig en mängd olika former. Ibland annat Sverige finns 

exempelvis snabbhetspremien, som innebär att man får samma föräldraersättning för 

sitt andra barn som för sitt första om man får sitt andra barn inom 30 månader. Annars 

skulle föräldraersättningen räknats på ens inkomst, vilken efter en längre 

föräldraledighet av förklarliga skäl skulle ha varit mycket låg. Snabbhetspremien som 

alltså ursprungligen kommit till för att skydda mödrar från en alltför låg 

föräldraersättning, har även haft effekten att svenska föräldrar tenderar att skaffa ett 

andra barn inom den lagstiftade perioden (Persson, L. 2006). I Frankrike används 

andra medel på liknande manér genom att inte erbjuda en familj någon signifikant 

form av barnbidrag förrän en familj fått sitt andra barn (Letablier, M-T. 2003), vilket 

onekligen uppmuntrar till att man just skaffar minst två barn. I grunden handlar det 

således om ett ekonomiskt stöd som utbetalas till en blivande familj som 

kompensation för utebliven inkomst när kvinnan i familjen inte längre kan 
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förvärvsarbeta då hennes graviditet kommer i vägen. I Sverige avgörs själva nivån på 

stödet (föräldrapenningen) av ens tidigare inkomst, det är inte särskilt vanligt med 

schablonbelopp men det förekommer. Men familjepolitik innebär ju så mycket mer än 

bara ekonomiskt stöd, det innefattar ju även barnomsorg, familjerådgivning, 

familjeplanering, skatteförmåner och i vissa fall boendeförmåner (Kamerman, S. & 

Kahn, A. 1991). Barnomsorg är också ett begrepp med vitt skild innebörd för olika 

regioner. Barnomsorgen som i Sverige i mångt och mycket introducerades efter tysk 

modell redan i slutet av 1800-talet hade då inte det mål som kom att bli ett vanligt 

förekommande upprop redan under 1930-talet, att kvinnan inte skulle nödgas stanna 

hemma och ge upp tankarna på att ens kunna ha ett förvärvsarbete ifall hon skaffade 

barn. (Andersson, G. & Neyer, G. 2008). Med åren kom detta att bli ett uttalat mål för 

svensk familjepolitik - jämställdhetsmålet, att en kvinna skall kunna vara mamma och 

ändå bibehålla en yrkeskarriär (Ibid. 2008). Hur det skulle gå till rent praktiskt rådde 

det skilda meningar om bland de olika politiska partierna i Sverige då som nu. 

Alliansen av de borgerliga partierna (Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och 

Kristdemokraterna) vidhåller att större valfrihet i barnomsorgen är bästa vägen att gå 

för att uppnå jämställdhet medan oppositionen (Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet) menar att den typ av valfrihet som Alliansen förespråkar till slut 

endast kommer att leda till att kvinnan är den som får ta hand om barnen och det hela 

tar sig form av en kvinnofälla (partiernas respektive hemsidor). Men själva målet om 

jämställdhet delas av samtliga partier, även om definitionen därav med all sannolikhet 

inte är helt överrensstämmande. Familjerådgivning och familjeplanering är ofta 

vanliga inslag i västländers familjepolitik. Man vill kunna erbjuda unga par 

möjligheten att själva avgöra när de är bäst redo att skaffa barn och därtill information 

om hur man faktiskt tar hand om barnet när det väl är till världen kommet. Kontentan 

av alla dessa faktorer påverkar viljan att bilda familj, ett påstående som finner visst 

stöd av den större delen av den forskning som gjorts av bland andra Gunnar 

Andersson och Gerda Neyer (2007) och Jan Hoem (2005). Alla delar dock inte denna 

mening och en av de mest prominenta kritikerna till familjepolitikens inverkan är före 

detta direktören för Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, (Tysklands institut för 

befolkningsforskning) Charlotte Höhn som ständigt ifrågasatt effektiviteten av olika 

familjepolitiska åtgärder (Höhn, C. 1988). Höhn har således varit en av de faktorer 

som spelat in i Tysklands långsamma utveckling av just familjepolitik och det är på 
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många sätt talande att hon pensionerades samma år som de tyska familjepolitiska 

reformerna genomfördes (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, BiB). 

 

Varför familjepolitik? 

Några skäl till 

varför man 

överhuvudtaget 

praktiserar 

familjepolitik 

har redan 

angivits, att 

man vill kunna 

erbjuda kvinnan 

en möjlighet att 

återvända till 

arbets-

marknaden men 

ändå underlätta 

för ett par att 

överhuvudtaget ha råd att skaffa barn genom diverse ekonomiska medel. Men en ofta 

outtalad och kanske underförstådd anledning till att man vill ha dessa, i många fall 

tämligen kostsamma mekanismer, är ju att man vill trygga ett lands framtida 

befolkning. I Sverige har denna tanke förmodligen sin grund i vårt lands fattiga 

förflutna där man under 1700-talet ansåg att en stor folkmängd var nyckeln till ökad 

välfärd (Alm-Stenflo & Persson, 2002, s. 9). I det moderna Sverige har 

domedagsprofeterna länge mässat om det nalkande ”köttberget” ett uttryck myntat av 

dåvarande finansminister Pär Nuder år 2004. Rädslan är att de efterkommande inte 

kommer att ha råd att försörja denna stora barnkull när den når pensionsålder. 

Man brukar som sagt mäta befolkningstillväxt när det gäller just antalet födda barn 

med ett mått som kallas TFR eller summerat fruktsamhetsmått (se definitionsstycket 

för närmare beskrivning). Ett land med en låg summerad fruktsamhet kommer enligt 

de allra flesta demografer få problem med bland annat att försörja sin åldrande 

population. En population som blir allt äldre i och med det moderna samhällets 
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Figur 1 Tysklands fruktsamhetsutveckling mellan åren 1960-2004. Källa: Recent 
demographic development in Europe 2004. 
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förbättrade äldrevård och levnadsstandard (Neyer, G. 2003). Frågan är alltså huruvida 

ett samhälle kan finansiera dessa tjänster om gruppen som får service är orimligt 

mycket större än den grupp som tillhandahåller finansiella medel för att betala för 

denna service, äldrevård i detta fall. Detta är i grund och botten själva utmaningen för 

ett samhälle som går mot en allt större grupp äldre utan att ha en tillika växande grupp 

yngre. I demografiska samband brukar en summerad fruktsamhet på 2,1 anses vara ett 

sådant högt värde som krävs för att en befolkning ska kunna så att säga ersätta sig 

själva 

(Smallwood, S. 

& Chamberlain, 

J., 2005). 

Sverige har idag 

en TFR på 1,91 

(SCB, 2009) 

med en svag 

men ändå tydlig 

stigande tendens 

medan Tyskland 

har ett 

alarmerande lågt 

värde på 1,35 

(Neyer, G. 2003), 

Italien på 1,23 och Frankrike på 1,89 (UN population database).  

Diagrammet för Tyskland visar liksom diagrammet för Sverige en hög summerad 

fruktsamhet under 1960-talets mitt och att detta sjunkder ganska drastiskt för bägge 

länderna under 1970-talet då kvinnornas deltagande på arbetsmarknaden steg. 

Därefter slutar likheterna, Tysklands summerade fruktsamhet fortsätter långsamt men 

stadigt att sjunka till dagens låga nivå medan Sveriges summerade fruktsamhet stadigt 

stiger till toppnoteringen under den senaste befolkningssammanställningen (Ibid. och 

SCB). En kraftig dipp kan ses som resultat av den svenska ekonomiska krisen under 

90-talet då arbetslösa och studenter helt enkelt bestämde sig för att vänta med att 

skaffa barn, följt av en stadigt stigande trend till dagslägets jämförelsevis höga TFR 

(Alm-Stenflo & Persson, 2002). 

 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

1950  1960  1970  1980  1990  2000  2010 

TF
R 

År 

Total Fertility Rate Sverige 

Figur 2 Sveriges fruktsamhetsutveckling mellan åren 1960-2004. Källa: Recent 
demographic development in Europe 2004. 
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Tysklands allmänna födslotal (CBR) ligger också på en låg nivå där Tyskland har ett 

estimerat värde på 8,2 med en sjunkande tendens medan Sverige har ett värde på 11,3 

med en stigande tendens (UN population database, estimat för 2005-2010). Det är 

också dessa anmärkningsvärt låga siffror som till slut har förmått tyska politiker att se 

nödvändigheten av att reformera sin familjepolitik med besked (Erfolgsfaktor 

Familie, 2008, BMFSFJ) medan Italiens turbulenta inhemska politiska situation ännu 

inte har medfört sig några reformer överhuvudtaget med potentiellt väldigt dramatiska 

följder (Kertzer et al, 2008). 
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Teori 

Tyskland har länge förvånat sociologer, statsvetare och 

demografer världen över med sin oförmåga och eller 

ovilja att åstadkomma förändring av familjepolitiken. 

Länderna med vilka det är relevant att jämföra med, har 

i de allra flesta fall redan åtgärdat de problem som 

västvärldens allt lägre födslotal inneburit. 

 

The three worlds of welfare capitalism 

Ett försök att kategorisera hur ett lands familjepolitik 

kan te sig med en teoretisk modell vore att hitta 

gemensamma nämnare i hur familjepolitik tillämpas i 

olika samhällen. Gøsta Esping-Andersens The three 

worlds of welfare capitalism (1990) presenterar tre 

modeller för välfärd som alla kan återfinnas i västvärlden där begreppet familjepolitik 

ingår. Denna bok som blivit något av ett standardverk inom sociologin för denna 

jämförande typ av fallstudier, formar den teoretiska stommen i min uppsats. De tre 

välfärdstatsmodeller som Esping-Andersen presenterar är de som han kallar den 

liberala, den konservativa och till sist men inte minst den socialdemokratiska. Dessa 

tre modeller använder han när han med en lista över 18 länder som exempel försöker 

tydliggöra olika sätt att hantera välfärd. Därtill använder sig Esping-Andersen av ett 

par begrepp som är bra att känna till innan man läser vidare. Dessa är begreppen 

dekommodifiering och stratifiering med hjälp av vilka han kategoriserar de olika 

länderna i de tre välfärdsstatsmodellerna. Dekommodifiering beskriver i korthet den 

nivå av självständighet en persons levnadsstandard har från de rådande 

marknadskrafterna. Begreppet vill belysa att arbetskraft i sig är en medborgares 

primära handelsvara som den kan ta med till marknaden, att dekommodifiera är 

således något förenklat de processer som syftar att minska en medborgares beroende 

av marknaden. Att deras förmåga att bidra med arbetskraft inte obetingat också måste 

vara deras främsta möjlighet att upprätthålla och skydda deras egen välfärd.  Social 

stratifiering är måhända ett bekant uttryck men det tål att upprepas att det handlar om 

Bild 3 Gøsta Esping-Andersen, 
upphovsman till de tre 
välfärdsstatsmodellerna. 

Bildkälla: Gøsta Esping-Andersen 
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de krafter och processer som delar upp medborgare i ett samhälle i olika grupperingar, 

om det så rör sig om olika ekonomiska klasser eller andra typer av grupper men i 

denna text handlar det ytterst om den ekonomiska uppdelningen (Ibid s.22). 

 

Liberala välfärdsstatsmodellen 

Den liberala modellen är den som i mångt och mycket tillämpas i USA och i 

Storbritannien. Det liberala ursprungliga fundamentet är att marknaden är den stora 

befriaren i den mening att om den tillåts vara självreglerande och inte utsätts för 

någon form av marknadshinder så kommer den säkerställa arbete och välfärd till alla 

som söker det. Den liberala modellen har traditionellt ett fokus på individen och dess 

möjligheter att försörja sig själv. Har man inte råd med barnomsorg så är det ens eget 

fel för att man inte kunnat förutse behovet och sparat sina penningar eller jobbat 

hårdare för att tjäna dem (Esping-Andersen, s. 42). Statens inblandning bör vara 

minimal och då endast till familjer på ruinens brant. All annan statlig inblandning 

skulle bara obstruera den fria marknaden och på så vis i längden faktiskt beröva 

personer rätten till barnomsorg istället för att erbjuda den (Bishop, M. 2004). Den 

liberala modellen har alltså en relativt låg nivå av dekommodifiering, medborgare är 

tämligen beroende av hur väl marknaden fungerar och mår för att deras egen 

personliga välfärd ska förbli på en godtagbar nivå. Vad gäller barnomsorg så blir 

effekten att föräldrar i dessa samhällen ofta får hjälp av det privata nätverk som 

exempelvis utgörs av dels rent kommersiella alternativ men även farföräldrar och eller 

morföräldrar som spelar en stor roll i barnomsorgen, något som förstås har både för 

och nackdelar i synnerhet om det inte finns några kvar i livet. Nästan alla former av 

välfärd måste i en liberal modell, betalas med privata medel av varje enskild 

medborgare (Esping-Andersen, s.42-43). Detta leder till ganska stora skillnader 

mellan olika grupperingar i samhället, alltså det som kallas en hög nivå av social 

stratifiering. Enligt Esping-Andersen så är det troligt att ett samhälle som tillämpar en 

liberal välfärdsstatsmodell kommer att skapa tre grupperingar: En grupp som är 

främst beroende av hjälp med sin egen välfärd om den så kommer från staten eller 

från andra håll, en mittengrupp som har råd med egna försäkringar som finansierar 

deras välfärd och till sist en grupp med privilegierade medborgare som faktiskt har 

marknaden att tacka för merparten av deras välfärd (Ibid s.65). 
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Socialdemokratiska välfärdstatssmodellen 

Detta är den modell vars tillämpning vi exempelvis återfinner i de skandinaviska 

länderna. Det må vara bekant för oss redan, men en redogörelse är ändå på plats så att 

en placering på Esping-Andersens skala med dekommodifiering och stratifiering låter 

sig göras. Skattesatsen i ett samhälle med en socialdemokratisk modell är 

jämförelsevis hög och skattemedlen finansierar i sin tur mycket av den omsorg som 

samhället erbjuder. Barnomsorgen tar vid redan från det att kvinnan blivit gravid och 

sedan följer detta mönster en medborgare från vaggan till graven som uttrycket säger. 

Esping-Andersen belyser det ansvar som samhället tar för de nyfödda och små, de 

åldrade och de hjälplösa. Ett tungt ansvar således men fördelarna är då inte bara för 

medborgare som får den hjälp de behöver utan även en möjlighet för kvinnorna i 

samhället att ha råd att skaffa barn och därtill kunna ha en yrkeskarriär. Esping-

Andersen menar att just den fusionen mellan arbete och välfärd är den mest 

framträdande aspekten av just denna modell, dess fullkomliga hängivelse till full 

sysselsättning och hur den kan uppnås (Ibid s.28). Till skillnad från ovan nämnda 

liberala modell så har den socialdemokratiska modellen en hög nivå av 

dekommodifiering. Medborgare är sålunda inte särskilt beroende av marknadens 

svängningar för att erhålla barnomsorg eller andra former av stöd som exempelvis A-

kassa eller någon form av sjukersättning, modellen är individbaserad (Ibid. s. 61). De 

privata nätverk som nämndes i avsnittet om den liberala modellen har i denna inte 

heller samma signifikans, barnomsorg finns i tillräckligt stor utsträckning tillgänglig 

för alla medborgare ändå (Ibid. s. 43). Den socialdemokratiska modellen medger 

förvisso en ganska stor frihet för medborgarna, men den bygger som redan nämnt på 

ett mål av full sysselsättning och att alla som kan förvärvsarbeta också gör det är 

något av en förutsättning för att man skall kunna upprätthålla denna modell. Ur 

barnomsorgsperspektiv innebär det att bägge föräldrarna i en familj förväntas arbeta 

och utnyttja den barnomsorg som samhället erbjuder (Ibid s. 223). Social stratifiering 

landar då av förklarliga skäl på en låg nivå för de samhällen som tillämpar den 

socialdemokratiska modellen. Utjämningsmekanismerna, alltså de mekanismer som är 

till för att finansiella medel transfereras från ett segment av medborgare till ett annat, i 

denna modell försäkrar att näst intill samtliga medborgare kan åtnjuta en relativt hög 
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levnadsstandard snarare än bara ett minimalt socialt skyddsnät som i den liberala 

modellen. (Ibid s.27). 

 

Konservativa välfärdsstatsmodellen 

Slutligen kommer vi till den konservativa modellen. Innan de reformer som denna 

uppsats handlar om genomfördes i Tyskland så var just Tyskland ett praktexemplar på 

en konservativ välfärdsstat. Kriterierna för att kategoriseras inom denna modell är 

enligt Esping-Andersen att kyrkans inflytande typiskt sett är tämligen avsevärt med 

allt vad det innebär av vurmande för traditionella familjevärden och dylikt. Modellen 

är till skillnad från den socialdemokratiska och liberala dito, familjebaserad vilket ofta 

innebär att om man är gift och får barn så har man rätt till visst stöd medan ogifta inte 

har det och liknande andra mekanismer som medger stöd i olika former beroende på 

huruvida familjen lever upp till vissa kriterier eller inte. Barnomsorg och liknande 

familjenära tjänster är ofta inte särskilt utvecklade och svårtillgängliga. Grundtanken 

är att staten endast lägger sig i när familjen inte längre har medel att försörja sig själv 

(Ibid s.27). De privata nätverk som nämndes i tidigare avsnitt är i denna modell något 

av en nödvändighet då en förälder, oftast kvinnan, förväntas stanna hemmavid och ta 

hand om barnen istället för att förvärvsarbeta. De samhällen som tillämpar denna 

välfärdsstatsmodell hamnar på en slags mittennivå av dekommodifiering, de är alltså 

någorlunda beroende av marknaden och hur de själva agerar och presterar på denna 

för sin egen välfärds skull, samtidigt som staten erbjuder hjälp i sista stund. Esping-

Andersen tillskriver detta mellanläge den konservativa traditionen som med den 

katolska kyrkan bidragit i stor utsträckning till just denna modells utformning. Den 

lista på 18 länder som Esping-Andersen kategoriserat på olika nivåer av 

dekommodifiering har ett medelvärde av 27 poäng och det är precis det värde som 

Tyskland fick innan reformerna fick laga kraft. Sverige låg i toppen av denna lista 

med 39 poäng medan USA tillsammans med Australien utgjorde botten med 

ungefärliga 13 poäng (Ibid s. 52). Stratifieringen är avsevärd i dessa samhällen, hela 

grupper utestängs effektivt från arbetsmarknaden i synnerhet kvinnor som inte kan 

kombinera förvärvsarbete på heltid samtidigt som de även måste inta rollen som 

barnvårdare på heltid (Ibid s. 27) 
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Diskussion och kritik mot välfärdsstatsmodellerna 

Från feministiskt håll så är dessa modeller ofullständiga då de inte reflekterar eller ens 

räknar in det arbete som rent hushållsnära tjänster så som städning, barnpassning eller 

dylikt, faktiskt innebär. Att helt utelämna detta, vilket Esping-Andersen först gjorde, 

leder enligt kritiken ofrånkomligen till att modellernas analys av kvinnors närvaro på 

arbetsmarknaden aldrig kan bli tillfredställande (Orloff, A. 1993). Könsuppdelningen 

av hushållsnära sysslor förblir även om den i Sverige har jämnats ut och dessutom 

delats upp så att kvinnor sköter vissa sysslor medan männen gör andra (Rydenstam, 

K. 2008). En utveckling av denna kritik är att modellerna är alltför förenklande och 

att en jämförelse inom bara de nordiska länderna, som alla enligt Esping-Andersen 

tillhör den socialdemokratiska modellen, faktiskt uppvisar väsentliga skillnader. 

Detsamma gäller en jämförelse i engelskspråkiga länder med liknande premisser. 

Skillnaderna försvinner alltså i dessa modeller på grund av deras förenklande natur 

(Gornick, J. et al 1997). Janet Gornick gör ett tappert försök att expandera och 

diversifiera Esping-Andersens modeller genom att lägga till ett könsperspektiv till 

dem med goda resultat då en högre precision i analyserna medges.  

 

Esping-Andersen baserade sina modeller på samhällen och information om dessa som 

framkommit under 1980-talet för att sedermera publicera sina fynd 1990. Idag 

närmare 20 år senare så kan man tänka sig att modellerna inte längre har riktigt 

samma relevans som de hade då. Europas politiska karta har dessutom genomgått 

dramatiska förändringar, Öst- och Västtyskland har slagits samman och effekterna av 

detta reflekteras förstås inte i Esping-Andersens text eftersom denna färdigställdes i 

princip samtidigt som muren som en gång delade de två staterna, monterades ned. 

Denna typ av kritik kan naturligtvis göras gällande för i stort sett samtlig forskning 

som till slut blir bedagad oavsett hur väl man underbygger sina argument. Man kan 

ändå uttrycka beundran kring hur relevant Esping-Andersens text ändå är än idag, 

även om det förefaller tämligen klart att hans indexering av de olika ländernas 

samhälle skulle se annorlunda ut idag. 

 

Den franske ekonomen tillika sociologen Georges Menahem som även är 

forskningsledare på det franska centret för vetenskaplig forskning CNRS (Centre 

national de la recherche scientifique) har uttryckt viss skepsis mot Esping-Andersens 



 18 

sätt att poängsätta de olika ländernas samhällen i syfte att placera dem på tidigare 

nämnda lista över 18, den lista som Esping-Andersen kallar sitt 

dekommodifieringsindex (Esping-Andersen 1990, s. 50). Menahem menar att 

eftersom Esping-Andersen inte förklarat hur eller vilka konventioner eller kalkyler 

han nyttjat för att ge eller inte ge poäng till de olika samhällena, så kan man dels inte 

själv återskapa processen för poänggivande eller pröva den på andra länder eller ens 

på samma land två gånger för att göra en jämförelse över tid, vilket skulle ha kunnat 

varit önskvärt i denna uppsats med vårt huvudexempel Tyskland. Det enda man vet 

om poänggivningsprocessen är just att den aggregerar poäng efter både kvantitativa 

och kvalitativa variabler men inte hur Esping-Andersen räknat fram de tre olika 

variablernas värde. Något som enligt Menahem förhindrar simulering av effekterna av 

just förändringar i exempelvis familjepolitik och hur dessa skulle uppfattas som 

förändringar av deras välbefinnande och säkerhet av medborgarna i ett samhälle 

(Menahem, G. 2007, s. 75). 

 

Wout Ultee är professor i sociologi på det holländska katolska Radboudsuniversitetet 

i Nijmegen. I hans artikel Problem shifts in the study of welfare states and societal 

inequalities (2006) presenterar han fler tankar på svagheter och styrkor i Esping-

Andersens välfärdstatsmodeller. Kritiken rör främst att dessa tre välfärdstatsmodeller 

inte var tillräckliga och att det fanns länder som inte alls passade i någon av de tre 

modellerna. Ultee menar dock att det finns mycket gott i Esping-Andersens modell 

och främst på grund av att denne fångat upp den kristendemokratiska tesen som en 

rival till den socialdemokratiska dito (Ultee, W. s. 384, 2006). 

 

Trots detta är boken relevant och en intressant text att jämföra med, den är en väl 

etablerad text och anses av många att vara ett standardverk. De tre modellerna må 

vara något klumpiga men fungerar ändå väl just för att ge en överskådlighet som 

annars kan vara svår att uppnå. I synnerhet tydliggör de skillnaderna på ett tacksamt 

sätt och då denna uppsats handlar i stort om en ganska markant förändring av en 

aspekt av samhällspolitik så är Esping-Andersens text mycket hjälpsam, vilket 

förhoppningsvis framgår i kommande stycke där Tysklands reformer beskrivs samt 

analyseras något närmare.  
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Tysklands familjepolitiska reformer 

Redan under 2000-talets första år så hade faktiskt några tappra försök till smärre 

förbättringar presenterats och diskuterats i den tyska statsapparaten, det tyska 

socialdemokratiska partiet (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) lade år 

2003 fram en rapport som tog upp flera pregnanta temata vilket resulterade i en debatt 

om hållbar familjepolitik. Dessvärre så försvann familjepolitiska reformer från den 

politiska agendan i Tyskland på grund av den politiska kris som ledde fram till 2005 

års nyval och den dåvarande ministern för Tyskland familjepolitiska ministerium 

BMFSFJ, Renate Schmidt blev således nödgad att lägga planerna på is (Dürr, A.B. 

2007). Det föll på den nya 

ministern, Ursula von der 

Leyen under ledning av 

Angela Merkel, att på allvar 

ta vid där Schmidt tvingats 

sluta. Men vare sig Merkel 

som visserligen var född i 

Västtyskland, men uppvuxen i 

Östtyskland eller von der 

Leyen som levt länge i USA 

hade annat i tankarna än en 

fullkomlig omstrukturering av 

den tyska familjepolitiken 

(Henninger et al, 2008). För 

det är inte enbart en fråga om 

hur mycket pengar som lagts 

ned på familjepolitiska åtgärder. I en jämförelse med övriga OECD-länder låg 

Tyskland år 2005 nära nog runt samma nivå som exempelvis Sverige på ungefärliga 

3% av BNP som satsats på familjepolitiska åtgärder, en bit över OECD-ländernas 

medelvärde på 2,3% av BNP som går till olika satsningar inom detta område (OECD 

family database). I följande diagram illustreras de olika OECD-ländernas satsningar 

på familjepolitiska åtgärder sett i procent av BNP, vilket i sig är ett bitvis missvisande 

ekonomiskt mått men som tydligt stöder själva poängen att det inte primärt är en fråga 

Bild 4 Dr. Ursula von der Leyen, Tyskland familjepolitiska 
minister samt huvudansvarig för reformerna av den tyska 
familjepolitiken. 

Bildkälla: BMFSFJ 
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om mängden pengar utan även hur de allokeras och till vilka som lett fram till 

Tysklands låga TFR. Exempelvis har Tysklands mycket små satsningar på 

barnomsorg i form av daghem och liknande hämmat kvinnors närvaro på 

arbetsmarknaden, därav reformbehovet (Orloff, A. 1993). Man kan se att just 

Tyskland har en relativt stor andel skattelättnader som riktar sig mot familjer, detta i 

form av en sambeskattning för gifta par som fortfarande finns i Tyskland. Något som 

alltså inte kommer en ensamstående förälder till livs. 

 

 
Figur 3 OECD ländernas offentliga satsningar på familjepolitiska åtgärder mätt i procent av BNP år 2005. 
Tysklands del är tydligt jämförbar med Sveriges och ändå så ser situationen så annorlunda ut för de bägge 
ländernas födslotal. Källa: OECD Family database. 

 

De reformer som von der Leyen följaktligen drivit igenom berör i huvudsak tre 

områden som tillsammans alla bidrar till den förändring som Tyskland står inför. Den 

nya föräldrapenningen, utbyggnaden av den tyska barnomsorgen och förändringen av 

den tyska skoldagen.  

 

Föräldrapenning ‐ Elterngeld 

Den första och främsta reformen är den av föräldrapenningen som ersätter den form 

av ersättning som tidigare fanns i Tyskland med ett schablonbelopp på 300 euro per 

månad upp till barnets 24:e månad eller 450 euro per månad i tolv månader samtidigt 

som föräldrarnas anställning var helt skyddad i lagen om föräldraledighet. Även om 

det rörde sig om ett schablonbelopp så var utbetalningarna av dessa 

inkomstbeprövade med ett förhållandevis lågt gemensamt årsinkomsttak för bägge 
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föräldrarna på 30 000 euro för de första sex månaderna i barnets liv, tjänade man 

alltså mer så kunde man inte längre erhålla stödet. Den följande tiden så sjönk det 

taket till en gemensam årsinkomst på 16 500 euro. På det hela taget så var det tyska 

stödet till familjer lägre i jämförelse med relevanta länder i västvärlden, framför allt 

till vissa grupperingar i samhället så som exempelvis ensamstående mödrar på grund 

av ett system med sambeskattning för vilket jag redogör i ett följande stycke som 

analyserar följderna av reformerna (Neyer, G. 2003). Sedan 2007 så har tyska 

föräldrar istället rätt att få en föräldrapenning som är modellerad av den 

skandinaviska modellen och som fungerar som en löneersättning för den uteblivna lön 

vilket en längre tids frånvaro innebär för både en gravid kvinna men också för en 

föräldraledig pappa. Den nya föräldrapenningen som i Tyskland kallas Elterngeld 

innebär en löneersättning på 67% av ens tidigare inkomst men högst 1800 euro i 

månaden, vilket för en tysk medborgare med medelinkomst innebär ett avsevärt 

förhöjt föräldrapenning eller hur man väljer att benämna det (Elterngeld und 

Elternzeit, 2008, BMFSFJ). I rena siffror så mer än fyrdubblas summan om man 

räknar med att medelinkomsten i Tyskland är ungefärliga 22 000 euro (lågt räknat), 

alltså inkomst delat på årets tolv månader multiplicerat med 0,67 är lika med ens 

föräldrapenning (OECD:s statistiska databas). 

 

Barnomsorg ‐ Kindertagesbetreuung 

Den andra stora reformen är den redan påbörjade utökningen av dagisplatser. 

Barnomsorgen i Tyskland idag kan delas upp i tre delar: Daghem för de riktigt små i 

åldrarna 0-3 (Krippe), för de något äldre barnen mellan 3-6 (Kindergarten) och 

fritidshem för skolbarn mellan 7-10 (Hort) (Kreyenfeld et al. 2000). Sedan år 1996 så 

är kommunerna i de olika tyska delstaterna skyldiga att tillhandahålla barnomsorg för 

barn i åldrarna mellan 3 och skolålder i minst halva dagen, vilket de också gör men 

sällan mer. Det ställer till det för arbetande mödrar som på något sätt måste se till att 

hantera sitt eventuella förvärvsarbete under morgonen och förmiddagens få timmar. 

Daghemmens öppettider är nämligen så pass strikta och reglerade att något utrymme 

för flexibilitet inte finns. Några privata barnomsorgsalternativ existerar knappt 

överhuvudtaget då dessa ses som rent vinstdrivande organisationer och ej är 

berättigade till bidrag i någon form, utöver det så ställer staten mycket höga krav i 

syfte att avskräcka privata intressen att försöka sig på barnomsorg som affärsidé. 
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Vanligtvis ägs de barnomsorgsgivande institutionerna av kommunerna själva eller av 

lokala ideella grupper som finansieras av både kommunen och den tyska staten. Syftet 

med barnomsorgen i Tyskland är således inte att primärt att värna om kvinnans rätt att 

förvärvsarbeta eller hennes yrkeskarriär utan om att skola in barnen och ge dem vissa 

grundvärderingar samt social träning (Kreyenfeld et al, 2000). Denna reform är dock 

bara en utökning av en redan år 2005 påbörjad expansion av den del av barnomsorg i 

Tyskland som kallas Krippe, för barn upp till tre års ålder. Det aktuella målet är dock 

en jättesatsning på ytterligare 12 miljarder euro som när målet är uppnått år 2013 skall 

innebära att varje barn under tre års ålder skall kunna erbjudas en plats i den tyska 

barnomsorgen (Ausbau und Qualität der Kinderbetreuung, 2008, BMFSFJ). För de 

äldre barnen finns redan en slags platsgaranti. En detalj i sammanhanget är att denna 

platsgaranti för de tyska barnen i de östra delstaterna, alltså de som tidigare utgjorde 

Östtyskland, redan är avsevärt mer tillgänglig på grund av den socialistiska politik 

som tillämpades i det forna Östtyskland (Bericht der Bundesregierung 2008 nach 

§24a). Hela 37% av de barn som är under tre år har en plats inom barnomsorgen i de 

forna östdelstaterna, något som i jämförelse med situationen i de forna västdelstaterna 

där endast 2,7% av barnen i samma åldersgrupp har en plats (Ziwica, K. 2004, 

Deutsche Welle). Barnomsorg på den nivå som vi i Sverige tar för givet är sålunda i 

Tyskland nära förknippad med planekonomi och kommunism, något man inte gärna 

förknippas med längre när Östtyskland, DDR är del av den tysk historia och har 

påverkat tysk politik under många år, även efter den socialistiska statens 

nedmontering. Det har också blivit något av ett motargument, vilket redogörs ett 

senare stycke som behandlar kritik mot von der Leyens reformer. 

 

Heldagsskola ‐ Ganztagsschule 

Den tredje reformen berör den tyska skolan, som hittills haft en tradition av halva 

skoldagar. Detta har inneburit att barn i yngre åldrar fått gå hem redan vid lunch 

eftersom den tyska traditionen påbjudit att en förälder då ska vara hemma för att 

förbereda barnen lunch samt hjälpa till med den ganska ansenliga mängden läxor som 

barnen fått i skolan. Detta har i praktiken inneburit att det varit omöjligt för bägge 

föräldrarna att förvärvsarbeta och oftast har det varit kvinnan som fått stanna hemma 

och mer eller mindre ofrivilligt bli hemmafru. Inte förrän 2003 kom man överens om 

att skapa ett program för förändring till heldagsskola. Man hoppas vara klar till år 
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2009 och med den förändringstakt som skolorna har blivit heldagsskolor så ser den 

tidsplanen ut att hålla. (Zukunft Bildung und Betreuung, 2008). Det finns också en 

förhoppning och visst stöd för att denna reform kommer att förbättra de tyska 

skolbarnens akademiska prestationer och redan nu har man kunnat skönja en märkbar 

ökning som inte går att förklara på annat sätt än att det är en effekt av 

heldagsskolereformen. Därtill så förväntas reformen innebära fördelar för barn med 

invandrarbakgrund vars föräldrars förmåga att vara till någon slags hjälp med 

läxläsning eller dylikt ofta är begränsad i jämförelse med de infödda tyska 

föräldrarnas dito. Något som även är sant för barn med föräldrar utan eftergymnasial 

utbildningsbakgrund i jämförelse med barn till föräldrar med akademisk utbildning 

(Ganztagsschulen, BMBF). En större studie (StEG, Studie zur Entwicklung von 

Ganztagsschulen fritt översatt: Studie om utvecklingen till heldagsskolor) 

genomfördes 2005 och dess slutgiltiga rapport är klar i slutet av år 2009 men redan nu 

finns delresultat tillgängliga och ger stöd till antagandet om att reformen är av godo 

och att resultaten framför allt blev som man förväntat sig (projekt-steg.de). Det 

innebär dock inte att heldagsskolor är den typ av skolor som kommer att vara i 

majoritet ens år 2009, traditionen med halvdagsskolor och allt vad det innebär verkar 

inte vara på väg bort även om trenden med föräldrar som väljer den typ av skola ökar 

stadigt (Ganztagsschulen, BMBF). 

 

Analys och diskussion 

Så hur kan man tillämpa de tre modellerna vi har lärt oss av Esping-Andersen? 

Kritiken gjorde ju gällande att det inte gick att placera in vissa samhällen och hur 

klarar modellerna av en förändring i ett samhälle utan nödgas kategoriseras som 

hemmahörande i två eller till med alla tre av modellerna? 

 

Föräldrapenning ‐ Elterngeld 

Detta nya barnbidrag, eller föräldrapenning som det kallas i Tyskland ger i praktiken 

många fler medborgare en avsevärt större ersättning än tidigare bidragssystem. Den 

nya bidragsformen blir således en utjämningsmekanism som liknar de man kan 

förväntas hitta i den socialdemokratiska modellen mer än någon annat. Man kan 

föreställa sig att den sociala stratifieringen, som är det ena av Esping-Andersens 
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begrepp, kommer att bli lägre. Jag vågar även påstå att detta innebär en högre grad av 

dekommodifiering, alltså att en person är mindre beroende av marknaden som 

huvudsaklig faktor för dennes välfärd. För en ensamstående förälder så har det nya 

bidraget en väsentlig effekt då denne plötsligt dels står en mycket god chans att 

faktiskt få en högre föräldrapenning och dels får ett bidrag som faktiskt är så stort att 

man kan ha nytta av det. Det som talar mot det är att kvinnor med låg eller ingen 

inkomst kan befinna sig i en situation där de dessvärre blir mer beroende av 

marknaden och deltagande på arbetsmarknaden eftersom bidraget är lönebaserat. 

Detta innebär onekligen att det finns en risk att låginkomsttagare och arbetslösa 

istället får ett ännu mindre finansiellt stöd än innan reformerna genomfördes och på så 

vis upplever en lägre nivå av dekommodifiering (Henninger et al, 2008). Sett i ett 

större sammanhang där övriga reformer så som barnomsorgens kraftiga utökning och 

heldagsskola införs, så är det dock troligt att situationen för låginkomsttagare och 

ensamstående mödrar ändå förbättras markant, trots det eventuella lägre finansiella 

bidraget, förutsatt att de heltidsarbetar. Detta är också en av drivkrafterna bakom 

reformerna, att uppmuntra kvinnors deltagande på arbetsmarknaden i en större 

utsträckning än som tidigare varit möjlig. 

Om vi försöker tillämpa Esping-Andersens modeller på Tysklands situation så ser vi 

att man har varit en tydlig konservativ modell där familjen i princip helt själv får lösa 

eventuella problem som uppstår i samband med barnalstrande. Den utökade familjen 

får rycka in och det privata nätverket blir en mycket viktig faktor i ekvationen för en 

blivande familj. Men i och med de reformer som man genomfört så är den 

konservativa modellen inte längre representativ för Tyskland som istället rört sig mot 

den socialdemokratiska modellen. Det som är en konservativ komponent och inte alls 

passar in denna modell är dock den sambeskattning som gynnar gifta par och på så vis 

upprätthåller den traditionella bilden av den tyska kärnfamiljen med två föräldrar där 

en av dem, oftast kvinnan tar ledigt från jobbet under en längre tid för att ta hand om 

barnen. Sambeskattning hör bäst hemma i den konservativa och den liberala modellen 

där en familj helt enkelt anses borde ha planerat och samlat pengar inför en längre 

frånvaro från arbetsmarknaden på grund av barnalstrande. Skillnaden är att den 

konservativa modellen ändå erbjuder ett slags statligt skyddsnät när det verkligen 

behövs även om sambeskattningen i sig uppmuntrar par att gifta sig för att erhålla 

skattelättnader. En följd av den utökade föräldrapenningen är andelen män som tar ut 

pappaledighet som har ökat från låga 3,5% till 16% och i vissa delstater ända upp till 
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25% (Erfolgsfaktor Familie, 2008, BMFSFJ). Att så många tyska fäder så snabbt har 

anammat möjligheten att vara pappalediga indikerar att det finns ett starkt uppdämt 

behov att få närvara i en barns liv under de tidiga åren hos de tyska männen. Ursula 

von der Leyen nämner också dessa förändrade livsönskemål som en drivande faktor 

bakom Tysklands reformer och finner stöd i just den fördubbling av antalet 

pappalediga som skett varje kvartal sedan år 2007 (Erfolgsfaktor Familie, 2008, 

BMFSFJ). Antalet pappalediga verkar också ha påverkat företags attityder gentemot 

föräldraledighet. Tidigare var företag inte särskilt roade av tanken på att bli av med 

sin arbetskraft även om man mer eller mindre accepterat detta för sina kvinnliga 

anställda och då under mycket lång tid, så var tanken på pappaledighet tämligen 

främmande i många företag. Sedan 2006 så har dock dessa attityder förändrats 

drastiskt och fler företag anser nu att den utökade föräldraledigheten för fäder är av 

godo. I en undersökning av 500 representativa företag i alla storlekar så svarade 80% 

företagens personalansvariga att man tyckte att pappamånaderna var ok, en ökning av 

närmare 20% på bara två år (Ibid.). Det faktum att man dessutom beskattar 

föräldraparet gemensamt med särskilda förmåner för just gifta par, kan dock få 

negativa effekter och bli något av en kvinnofälla som är svår att ta sig ur. 

Sambeskattningen av gifta par innebär nämligen en skattelättnad för just gifta par, det 

blir alltså avsevärt billigare ifall en av föräldrarna stannar hemma. Hela idén med 

sambeskattning introducerades i flera Europeiska länder, så även Sverige men här 

avskaffades den redan i och med 1972 års skattereform då den ansågs utgöra något av 

en kvinnofälla (Familjen i Framtiden, 1978). I Tyskland lever sambeskattningen 

vidare och verkar helt ha etsats fast i den tyska politiska skattetraditionen. Följden blir 

att många familjer hittills har varit nödgade att låta en av föräldrarna stanna hemma i 

stor utsträckning och på grund av olika övriga faktorer så har det oftast handlat om 

kvinnan i familjen. Sambeskattningen i Tyskland har haft en slags dubbel verkan för 

ensamstående mödrar som dels betalat mer skatt än en gift kvinna, dels haft en 

avsevärt lägre genomsnittlig inkomstbas och därtill varit ensam om ansvaret för 

barnets uppfostran. Problemet med att man ännu beskattar par gemensamt består dock 

även om viljan att förändra även sambeskattningsmodellen finns på tapeten bland de 

politiska krafterna i Tyskland (Familiensplitting nützt nur Gutverdienern, Der Spiegel, 

030806). 
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Barnomsorg ‐ Kindertagesbetreuung 

Daghem är i Sverige ett okontroversiellt fenomen som nästan alla medborgare har 

erfarenhet av. Detta är dock inte verkligheten för tyska barn som i mångt och mycket 

fostrats och fostras av far- och morföräldrar om inte egna mamman helt sonika sadlat 

om och blivit hemmafru under de tidigaste åren i barnets liv. Detta är den 

konservativa modellens mantra, familjen skall ta hand om familjen. Låt inga 

främmande människor uppfostra dina barn och liknande uppmaningar har genom åren 

mer eller mindre låtit det tyska samhällets barnomsorg bli en försvinnande liten 

verksamhet som inte bidrar med mycket mer än några timmars respit för den förälder 

som tar hand om barnet på daglig basis. Den förändring som nu äger rum innebär 

mindre beroende av dessa privata nätverk, graden av dekommodifiering höjs sålunda. 

Familjen är ju något mer oberoende tack vare den barnomsorg staten numera 

tillhandahåller vilket medger möjligheter för bägge vuxna att förvärvsarbeta. 

Ytterligare ett steg mot den socialdemokratiska välfärdstatsmodellen alltså eftersom 

välfärden utökas för i princip alla framtida familjer. Den sociala stratifieringen borde i 

min mening minska eftersom även detta fungerar som en utjämningsmekanism, 

framför allt gör detta att den förälder som är hemma med barnet inte längre blir 

beroende av den förälder som fortfarande förvärvsarbetar. För en ensamstående 

förälder är denna reform något av en änglagåva då det plötsligt finns möjlighet att 

förvärvsarbeta och på så vis göra sig oberoende från eventuella sociala skyddsnät man 

nödgats utnyttja tidigare. Skepticismen gentemot daghem som institution är vitt spridd 

inte bara i det konservativa Tyskland, utan även i det delvis lika konservativa USA. 

Det finns stora segment av den amerikanska befolkningen vars dagordning sätts med 

religiösa förtecken och bland dessa kan man höra samma argument och misstro 

gentemot daghem. Tysklands kyrkosamfund håller med om att det finns ett stort 

behov av barnomsorg men har liksom i USA inte varit tillräckligt förutseende för att 

täcka upp detta behov (Klein, A. G. 1992, kap. 1.4). Då räcker det förstås inte att 

komma med pekpinnar när man själv inte lyft ett finger för att avhjälpa situationen. 

Sent skall syndaren vakna och där den tyska kyrkan inte kunnat förändra sig så har 

amerikanska kyrkosamfund sedan 60-talet alltid konstruerats med många utrymmen 

för exempelvis barnomsorg i stor utsträckning även om tanken inte alltid varit 

uttryckligen att bilda daghem inom kyrkans verksamhet så är det idag en verklighet 

för många kristna samfund i USA (Ibid. s. 89). Det är på många sätt ironiskt att just 
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Tyskland skulle komma att hamna på efterkälken vad gäller just daghem och 

barnomsorg. Det var nämligen i Tyskland som de första försöken med daghem kom 

att se dagens ljus och det var just i kyrkans regi, där barnen redan från en mycket tidig 

ålder skulle lära känna den kristna tron. Grundaren av dessa tankar, som även 

myntade det välbekanta begreppet Kindergarten, Friedrich Fröbel, hade själv mist sin 

mor i ett tidigt skede av sitt liv och ville nu finna sätt att kompensera denna förlust 

genom den kristna kärleken. Han menade att barn bäst lär sig kristna värderingar om 

de fick upptäcka dem själva omgivna av jämnåriga och endast handledda av en 

vårdare, på sin tid ett revolutionerande koncept där man vanligtvis predikade dogmer 

för barnen att lära sig utantill (Ibid. s 268-269). Den rädsla man kan ha förnummit 

kring att lämna sina barn ifrån sig och låta dem fostras av andra, verkar inte finnas 

kvar idag utan är snarare ersatt av en önskan att låta sina barn gå på dagis. Något som 

tydligt manifesteras av det stora antal tyska barn som numera erbjuds och accepterar 

en dagisplats. Enligt den senaste statistiken så handlar det om mellan 67 och 96% av 

Tysklands treåriga barn i de olika tyska delstaterna. För tvååringar är siffrorna 

förvisso lägre och har en avsevärt större spännvidd mellan 13,5 och 85% men det är 

ändå en ganska dramatisk förändring från tidigare uppgifter från 2003-2004 då ytterst 

få barn erbjöds och accepterade en daghemsplats (Länderreport frühkindlicher 

Bildungssysteme, 2008, BS). 

 

Heldagsskola ‐ Ganztagsschule 

Reformen med att inte längre låta barnen gå hem och arbeta vidare under sina 

föräldrars översyn innebär nya möjligheter för en arbetande förälder att på heltid delta 

på arbetsmarknaden, där fler och fler deltar i allt större utsträckning som ett led i tiden 

(Lewenhagen, J. 2007a). Som svensk medborgare höjer man kanske på ögonbrynen, 

inte för reformen som inför det faktum att den ännu inte är genomförd. I Sverige finns 

sedan länge fritidshem som tillåter att bägge föräldrarna heltidsarbetar (Wikipedia 

Sverige, Fritidshem). Det faktum att många mödrar till barn i skolåldern ännu måste 

stanna hemma för att servera barnen lunch och läsa läxor är ett inslag som hör hemma 

i den konservativa modellen där familjen som enhet utgör den mest centrala inslaget i 

barnomsorgen. Förändringen till heldagsskolor blir även det av godo för en 

ensamstående förälder för vilken detta är ett väldigt lyft då denne plötsligt faktiskt kan 

förvärvsarbeta i en avsevärt större utsträckning än tidigare utan att vara avhängig de 
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privata nätverk som den konservativa modellen stipulerar. Vad detta kan ha för 

makroekonomiska effekter kan man spekulera i men det är svårt att se något negativt 

ur just det perspektivet. För att åter söka placera in det nya Tyskland i en av 

modellerna så ter sig än en gång den socialdemokratiska dito med sitt mål om såg hög 

sysselsättning som möjligt, som en lämplig kandidat. En annan aspekt av reformen är 

det som tidigare tagits upp om läxläsning, tidigare har det skett helt på hemmaplan 

med varierande resultat. Inte alla barn har tillgång till en lugn vrå för akademiskt 

arbete, inte alla barn har tillgång till en förälder som faktiskt skulle kunna vara till 

hjälp med läxläsning. Det är ändå något som kräver en viss akademisk nivå vilket alla 

faktiskt inte har nått upp till av olika skäl. Denna faktor minskar i betydelse ju mer tid 

barn kan spendera i skolan och få hjälp med både läxor samtidigt som mängden 

hemläxor minskar eftersom arbetet sker på vanlig skoltid. Nivån av 

dekommodifiering stiger tydligt ju mindre beroende medborgarna är av den 

konservativa modellens privata nätverk. Den sociala stratifieringen blir i min mening 

också lägre då reformen i längden syftar till att jämna ut klyftorna mellan både barn 

till akademiker och barn till icke-akademiker men likaså klyftorna mellan män och 

kvinnor eftersom det traditionellt alltid varit kvinnan som fått ansvaret för den 

utökade barnomsorgen hemmavid. 

 

Diskussion om välfärdstatsmodellerna 

Det ter sig i min analys som att Tyskland gjort ett tydligt kliv från och ur den 

konservativa välfärdsstatsmodellen mot och in i den socialdemokratiska dito. 

Samtliga mina tre exempel innebär en högre nivå av dekommodifiering, alltså 

minskar beroendeförhållandet mellan en medborgare och marknaden och låter staten 

kliva in som garant i form av tillhandahållare av diverse sociala skyddsnät och 

mekanismer för att maximera dels deltagande på arbetsmarknaden, dels öka det 

rekordlåga summerade fruktsamhetsvärdet i Tyskland, ett land där inte mindre än 

30% av de gifta paren är helt och hållet barnlösa (Schwer, L. 2007). De reformer som 

har drivits och nu drivs igenom fungerar alla mer eller mindre som ekonomiska 

utjämnare som transfererar pengar från en del av medborgarskaran till en annan, i 

detta fall till de som står i stånd med att skaffa barn eller precis har fått barn. Den 

sociala stratifieringen minskar således i samtliga av mina tre exempel, vilket går helt i 

linje med den socialdemokratiska välfärdstatsmodellen där en hög nivå av 
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dekommodifiering och en låg nivå av social stratifiering är två av huvudkriterierna för 

bedömning enligt Esping-Andersen. Det verkar onekligen som att vissa delar av 

dagens Tyskland faktiskt uppfyller dessa kriterier och att landet numera kan placeras 

någonstans i mitten mellan den konservativa och den socialdemokratiska modellen, i 

alla fall sett ur ett familjepolitiskt perspektiv. 

 



 30 

Kritiska röster ‐ Tysklands familjepolitik i backspegeln 

De reformer som nu har drivits och drivs igenom har mötts av en hel del kritik från 

olika håll i Tyskland. Charlotte Höhns dubier kring själv effektiviteten av 

familjepolitiska åtgärder har redan nämnts, men det som skiljer hennes kritik är just 

att hon inte misstror de familjepolitiska åtgärderna som sådana, bara effekten av dem 

då hon tror att de egentligen inte påverkar så mycket som andra gör gällande (Höhn, 

C. 1988). Övrig kritik kommer från annat håll och vanligtvis är det de konservativa 

krafterna som står för brösttonerna, men framför allt inom Ursula von der Leyens 

egen politiska koalition är det ovant med allt detta nytänkande. Många känner att de 

blir påtvingande en ny mansroll, något som i det annars konservativa Tyskland inte 

alltid mottagits med öppna armar (Lewenhagen, J. 2007b). De män som däremot 

verkar uppskatta om reformerna är just de som tillhör själva målgruppen, de män som 

tar ut pappaledighet har nämligen ökat markant från ynka 3,5% innan reformerna till 

snabbt stigande 16% för det första kvartalet år 2007 (Elterngeldbericht, 2008, 

BMFSFJ). 

Den sociala träning som en dagisvistelse innebär är något många i Sverige tycker är 

värdefull för ett barn, men ses med skeptiska ögon av flertalet tyskar. Den tyska 

sociologen Gabriele Kuby gick till och med så 

långt som att i ett populärt tyskt debattprogram i 

TV år 2007, påstå att var tredje svenskt barn är 

psykiskt stört på grund av sin dagisvistelse 

(Fomferek, S. 2007). Kuby som i Tyskland är 

mest känd för sin bok Harry Potter – gut oder 

böse (2003) (fritt översatt: Harry Potter – god 

eller ond?) där Kuby, som några år tidigare 

konverterat till katolicismen, förklarade att Potter-

böckerna egentligen syftade till att vara ett globalt 

långtidsprojekt för att förändra kulturen genom de 

villfarelser om magi som Kuby uppfattade som ett 

hot mot den katolska kyrkans dogma (Fomferek, 

S. 2007). Som inte detta var illa nog så har hon dessutom förklarat hela Ursula von 

der Leyens familjepolitik som feministisk i och med att den försöker normalisera 

Bild 5 Harry Potter, ett hot mot den 
katolska kyrkans dogma och en 
spridare av irrläror, enligt G. 
Kuby. 

Bildkälla: Darren Blondin 
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begreppet homosexualitet, vilket Kuby anser vara vanskligt vilket hon gjorde gällande 

i en artikel publicerad i den högerorienterade publikationen Junge Freiheit (Kuby, G. 

2007). Som svensk kan det vara svårt att ta Kubys besvärjelser på allvar, men det är 

ändå indikativt på en rädsla någorlunda spridd i Tyskland för att familjen som 

institution ska förlora betydelse. En rädsla för att barnen på dagis endast blir offer för 

”socialistisk barnförvaring”, ett citat som tydliggör pudelns kärna (Larsson, A-L. 

2007). Begreppet familjepolitik är också känsligt på grund av Tysklands historia där 

både nazityskland och det kommunistiska DDR satt sina spår i de tyska medborgarnas 

sinnen (Reiter, R. 2005). Nazitysklands familjepolitik syftade ytterst att skapa fler 

tyskar av i nazismens perspektiv, rätt kaliber. Svagsinta, psykiskt och fysiskt 

handikappade samt en hel del fattiga människor tvångssteriliserades, abort och 

preventivmedel förbjöds, 

giftermål uppmuntrades precis 

som att man försökte motverka 

skilsmässor och flerfaldigt 

barnalstrande belönades med 

diverse utmärkelser. Den 

traditionella familjeformen med 

den manlige försörjaren och 

modern som förblev hemma 

med en växande barnaskara, 

uppmuntrades ivrigt via 

propagandaministeriet (Pine, L. 1997). Efterkrigstidens kommunistiska Östtyskland 

(DDR) innebar en familjepolitik som även den syftade till barnalstrande men som inte 

var lika extrem och utstuderad som den i nazityskland. I det forna DDR var 

barnomsorgen jämförelsevis väl utbyggd i syfte att låta kvinnorna delta på 

arbetsmarknaden (Reiter, R. 2005). Till viss del är det ändå dessa erfarenheter som 

format de besynnerliga bristerna i tysk familjepolitik man kunnat se fram till år 2007 

(Ibid). Kubys ogrundade uttalande om svenska barns mentala hälsa mottogs i 

Tyskland med stor skepsis, men det är som sagt ändå indikativt på en vanligt 

förekommande åsikt i Tyskland, om än inte i den extrema form så som uttryckt av 

Kuby. Men Kuby är inte den enda som uttryckt kritik mot Ursula von der Leyens 

reformer, även om Kuby som nybliven katolik angripit dessa med en 

Bild 6 Ett daghem i Berlin. "Socialistisk barnförvaring" enligt 
vissa, upphov till omfattande mentala störningar enligt andra. 

Bildkälla: BMFSFJ 
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anmärkningsvärd frenesi så har hon inte gjort detta som en representant för kyrkan i 

Tyskland. Dessa har själva kritiserat von Leyens reformer just med hänvisning till att 

de skulle förvandla alla kvinnor till en slags ”barnavlingsmaskin” och att Ursula von 

der Leyens idéer var ”förblindade av ideologi och direkt barnfientliga” (Fomferek, S. 

2007). Den katolska kyrkans familjeförbund medger förvisso att det finns ett behov av 

utökad barnomsorg, men vill inte att den skall utökas på bekostnad av familjen som 

främsta uppfostrare, vilket alltså skulle vara fallet enligt den katolska kyrkan. De vill 

hellre se lägre kostnader på tjänster för gifta par samt fler subventioner till just den 

traditionella formen av familjer (Schwer, L. 2007). I det tyska samhället så kallar man 

kvinnor som kombinerar arbete och familj genom att utnyttja det nya systemet, för 

”korpmödrar” (Rabenmütter) med hänvisning till att dessa sparkar ut sina barn ur boet 

på ett jämförelsevis tidigt stadium (Swanson, M. 2007). Denna konservativa hållning 

är inte ovanlig i de västra delstaterna i Tyskland, även om den långsamt förändras, 

främst bland just själva målgruppen. Ursula von der Leyens säger själv i ett uttalande 

i Tysklands Bundestag att man egentligen inte räknar med att se några effekter förrän 

om fem eller sex år men att man redan i det första kvartalet av år 2007, noterat att 

väldigt många redan nyttjar systemet (uttalande i Tysklands Bundestag 080926, 

ljudupptagning). 

 

Okritiska röster – Tysklands familjepolitik i framtiden 

Det finns stora förhoppningar om att reformerna skall ha god effekt. Man menar att 

inte bara att födslotalen ökar till optimistiska (CFR) 1,7 tills år 2014 utan att även den 

relativt höga arbetslösheten i Tyskland ska sjunka från dagens ungefärliga 9,3% till 

7,9% sett på lång sikt. Även bruttonationalprodukten (BNP) hoppas man ska öka och 

att den primära effekten på tillväxttaken räknas till mellan 1,4-1,8% enkom som följd 

av dessa reformer (Wachstumseffekte, 2006, BMFSFJ). 
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Diskussion och slutsats 

Det är min förhoppning att jag kunnat sprida lite ljus över den förändring som skett 

och ännu sker i Tyskland, det som i mångas ögon ses som en smärre revolution vad 

gäller tysk barnomsorg. Tyskland fortsätter alltså att förvåna sociologer, statsvetare 

och demografer världen runt. Tidigare under många år på grund av landets sävlighet 

och motvilja att förbättra eller ens ha en fungerande barnomsorg, till denna 

kovändning som förvånar i nästan lika hög grad som motviljan att genomföra den 

tidigare gjorde. Det ter sig tydligt för mig att Tysklands reformer kommer att ha en 

önskvärd effekt i alla fall vad gäller de ökade födslotalen. De makroekonomiska 

effekterna som man hoppas på är kanske mer utsatta för påverkan av så många andra 

faktorer att det för mig verkar aningens optimistiskt att hoppas på dessa reformers 

stora inverkan så som uttryckt i Ursula von der Leyens familjedepartement och av 

Spieß och Wrohlich.  

 

Syftet var även att försöka identifiera vilka karaktäristika som stämde in på Esping-

Andersens välfärdsstatsmodeller och det har blivit tydligt att på samtliga mina tre 

exempelområden föräldrapenning, utbyggnad av barnomsorg och spridningen av 

heldagsskolereformen så är Tyskland på väg att lämna den konservativa modellen och 

gå över till att framdeles mer likna en socialdemokratisk välfärdsstatsmodell, 

beroende på hur snabbt utvecklingen går i de olika delstaterna. Takten i vilken man 

genomför dessa reformer, i den mån man alls gör det, skiljer sig nämligen markant 

från delstat till delstat. 

 

Nivån av dekommodifiering, det mått som Esping-Andersen använde sig av för att 

bedöma hur pass beroende en medborgare var av marknaden för sin egen välfärds 

skull, steg i samtliga exempelområden, medborgarna blev alltså mindre beroende av 

marknaden i tre steg som följd av reformerna i fråga. Den sociala stratifieringen, alltså 

uppdelningen i olika ekonomiska klasser, minskade samtidigt i samtliga 

exempelområden. Bägge är faktorer som väl karaktäriserar den socialdemokratiska 

välfärdsstatsmodellen enligt Esping-Andersen och jag kan dra slutsatsen att vissa 

delar av det familjepolitiska systemet rört sig mot den skandinaviska modellen, vilket 

även Spieß och Wrohlich konstaterade i sin rapport redan år 2006. Däremot kan man 
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ej med grund av detta göra gällande att Tyskland idag kan kategoriseras som en 

socialdemokratisk välfärdsstatsmodell, exemplet med oviljan att reformera systemet 

med sambeskattning som redogjorts i stycket om Föräldrapenning, visar på att 

väsentliga delar av en det som påverkar en familjs ekonomi ännu är oförändrade. Så 

även om Tyskland inte längre kan sägas vara en typisk konservativ 

välfärdsstatsmodell och inte heller ännu en socialdemokratisk dito så är det tydligt att 

det ändå delvis rört sig i den riktningen med följd att Tyskland idag kanske är bäst 

beskrivet som lite av en blandning av de olika modellerna. 

 

Arvet från nazityskland och Östtyskland går att skönja än idag i Tysklands politiska 

vardag. Att dessa bägge extrema politiska poler haft sin stund i Tysklands historia har 

och kommer förmodligen även i framtiden att påverka attityder och beteende i det 

tyska samhället. Stigmata över familjepolitikens tidigare betydelser under dessa 

höger- och vänsterextrema perioder i tysk historia kommer ofrånkomligen att blekna 

med tiden. Ursula von der Leyens reformer hjälper i min mening till att hamra in 

några av de sista spikarna i den extrema politikens kista i Tyskland. För gott får man 

hoppas. 

 

Framtida forskning 

Jag skulle gärna upprepa denna genomgång av Tysklands reformer om fem och tio år 

och då lägga till ett avsnitt om just attityder och beteende för att se huruvida dessa 

påverkats av reformerna, om medborgarna i Tyskland alls nyttjar de nya tjänster och 

möjligheter som reformerna erbjuder eller inte. Om attityderna i övrigt förändrats och 

kan man i sådant fall se dessa familjepolitiska reformer som en av de bidragande 

anledningarna till detta. Jag kan förundras över den konservativa hållning som ännu är 

så vanlig i Tyskland, inte bara i den mycket konservativa katolska kyrkan utan även 

hos gemene man och det ter sig för mig osannolikt att dessa attityder kommer att 

överleva dessa reformer. Att tyska medborgare redan ett år efter den nya 

föräldrapenningens införande börjat dra nytta av den tyder på att den kommer att 

förbli ett inslag i tysk familjepolitik och att reformerna snabbt vunnit stöd bland 

medborgarna, något som i sig föreslår att en attitydförändring är på gång. Med så 

många som både använder och har nytta av föräldrapenningen så kan inte dessa gamla 

attityder och uppfattningar om att barnomsorgen bäst skötes hemmavid av mor eller 
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far (läs: mor) även framdeles förhärska i det tyska samhället. Vad detta har för större 

innebörd för den politiska floran i Tyskland vore intressant att studera, kommer de 

tyska partierna som redan nu är så vitt skilda att hela Sveriges riksdags politiska 

spännvidd från höger till vänster går att jämföra med spännvidden inom bara ett av de 

större tyska partierna, skilja sig än mer eller kommer de alla att acceptera Ursula von 

der Leyens reformer och gå vidare. Vidare mot ett mer socialliberalt samhälle kanske? 

Effekterna av dylika reformer brukar ta tid innan de kan skönjas och det är förstås 

svårt att sia Tysklands framtid. Reformerna kan komma att rivas upp, deras 

utveckling hindras eller så vinner de ännu bredare stöd hos Tysklands befolkning och 

utökas. I vilket fall som helst så är den kräftgång som Tysklands befolkningstillväxt 

upplevt under en så lång tid, inget som man i en handvändning kan stävja. 
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