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Abstract 
 
The Changes in the German Family Politics: A step away from a Conservative Welfare 

State?     

Author: Carl Högselius 

 

The purpose of this paper is to analyze the ongoing changes in German family policy. It 

explores the issue of whether the German welfare state, in this policy field, can still be 

regarded as a conservative welfare model or rather approaches a more liberal or social 

democratic model. A qualitative method is used to analyze the material, especially from the 

German government, including press releases, other public documents and also articles from 

the political weekly magazines Der Spiegel and Die Zeit. The changes analyzed are the new 

parental benefit, the expansion of child care, the concept of whole-day schools and the system 

of joint taxation. The point of departure is Gösta Esping-Andersen�s categorization of three 

types of welfare states: the social democratic, the conservative and the liberal. Esping-

Andersen uses two tools, decommodification and social stratification, to determine which 

welfare model a country is placed in. My analysis of German family policy shows that the 

German welfare model is going to be more towards a social democratic model than a 

conservative welfare model. 
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1. Inledning 
 

Att familjepolitiken i Tyskland är ett område där många olika åsikter finns framkom inte 

minst av den politiska tv-debatt som i år sändes i tysk tv och där den tyske sociologen 

Gabrielle Kuby var en av gästerna. När diskussionen kom att beröra utbyggnaden av 

Tysklands barnomsorg valde hon, som motståndare till den familjepolitik som nu förs, att 

jämföra Tyskland med Sveriges goda tillgång på daghemsplatser. Jämförelsen ledde till det 

uppmärksammade uttalandet av en upprörd Kuby om �att vart tredje svenskt dagisbarn lider 

av psykiska störningar�.1 

 

Efter det tyska nyvalet 2005, då kristdemokratiska CDU/CSU och socialdemokratiska SPD 

bildade en storkoalition, pågår det nu stora förändringar inom det familjepolitiska området. 

Detta har bl.a. inneburit införandet av en föräldrapenning liknande Sveriges och skapandet av 

fler daghemsplatser för barn under tre år. Bakgrunden till de pågående förändringarna är den 

rådande situationen i landet med en hög arbetslöshet på närmare 10 % och svag ekonomisk 

tillväxt. Den demografiska utvecklingen är heller inte till landets fördel: det föds för få barn 

för att framtida pensionsavgångar ekonomiskt ska kunna säkerställas; färre invånare måste 

helt enkelt försörja fler.2 Med de familjepolitiska förändringarna vill regeringen få ner 

arbetslösheten och skapa en trygg ekonomisk miljö för föräldrar. Medborgarna ska inte tveka 

om att skaffa barn pga. låg ekonomisk ersättning under föräldraledigheten eller att inte kunna 

få en daghemsplats då det är dags för den föräldraledige att återgå till arbetslivet.3   

       

Tyskland är traditionellt sett en konservativ välfärdsstat där kristdemokratiska CDU/CSU 

dominerat den familjepolitik som förts. CDU/CSU är det största partiet i den nuvarande 

storkoalitionen och innehar familjeministerposten. Socialdemokratiska SPD har heller inte 

gjort något större motstånd mot de kommande förändringarna utan snarare skyndat på dessa.4 

När det nu sker förändringar inom familjepolitiken, som mer liknar en familjepolitik enbart 
                                                
1 Lewenhagen, Jan (2007a) �Sverige slagträ i tysk debatt om utbyggnad av daghem�, Dagens Nyheter, A-delen 5 
mars. s.14 
2 Viering, Jonas (2006a) �Her mit dem Kind�. Tillgänglig 2007-05-02 på 
http://www.zeit.de/2006/25/Elterngeld_xml    
3 Regierung Online (2007) �Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD�. S. 95-104 Tillgänglig 2007-05-
23 på 
http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/koalitionsvertrag,templateId=raw,property=pu
blicationFile.pdf/koalitionsvertrag 
4 Tagesschau.de (2007d) �6,3 Mrd. Euro für bessere Kinderbetreuung�. Tillgänglig 2007-05-22 på 
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6450434_TYP6_THE6486670_NAV_REF_BAB,00.ht
ml 
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förd av SPD, vill jag undersöka om Tyskland fortfarande kan sägas tillhöra en konservativ 

välfärdsmodell. Eller lämnar Tyskland, i och med de familjepolitiska förändringarna, den 

modellen till förmån för en mer socialdemokratisk- eller liberal modell?         

    

1.1. Problemformulering och syfte 

Med bakgrund av de förändringar, som har genomförts eller är på väg att genomföras i 

Tyskland på det familjepolitiska området, vill jag undersöka om landet fortfarande kan sägas 

tillhöra den konservativa välfärdsmodellen utifrån familjepolitiken. Genom förändringarna, 

som jag beskriver i empiriavsnittet, vill jag även försöka se om landets familjepolitik mer 

närmar sig en liberal- och/eller en socialdemokratisk välfärdsmodell. Syftet är alltså att 

analysera de familjepolitiska förändringarna för att kunna besvara nedanstående frågor: 

  

1. Innebär förändringarna att Tyskland lämnar den konservativa välfärdsmodellen 

beträffande familjepolitiken? 

2. Närmar sig den tyska välfärdsmodellen den liberala och/eller den socialdemokratiska 

modellen i och med de familjepolitiska förändringarna?  

 

De familjepolitiska förändringarna jag kommer att behandla är införandet av en 

föräldrapenning, utbyggnaden av barnomsorgen för barn under tre år, ökningen av antalet 

heldagsskolor och den kvarstående sambeskattningen på inkomst för gifta par. 

 

1.2. Metod 

I boken Varför vetenskap? tar författarna upp betydelsen av att forskare behöver ha någon 

slags kännedom om det område denne tänker undersöka och för att formulera sitt 

vetenskapliga problem. Denna kännedom, förförståelsen, utgörs av aktuella teorier som 

forskaren vill undersöka och av det forskaren själv vill försöka bidra med genom sin 

undersökning.5 För att jag själv ska få en förförståelse till välfärdsforskningen och en teoretisk 

grund för min undersökning har jag framförallt använt mig av Gösta Esping-Andersens 

klassiska bok The Three Worlds of Welfare Capitalism. Som empiriskt material har jag valt 

att sammanställa information hämtad från tidningsartiklar och den tyska regeringen, vilket jag 

                                                
5 Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas (2002) Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocessen. s.14 
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kommenterar i min materialdiskussion. Lennart Lundquist tar i sin bok Det vetenskapliga 

studiet av politik upp hur forskaren gör sitt materialurval. Lundquist skiljer på material som 

redan existerar (i t.ex. tidningar) och material som forskaren själv tagit fram (genom t.ex. 

intervjuer). Min sammanställda information, som redan existerar, fungerar för mig som en 

representativ bild av de familjepolitiska förändringarna som sker eller har skett i Tyskland.6 

 

Forskarens tillvägagångssätt i sin undersökning diskuteras även i boken Varför vetenskap?. 

Det viktiga är vad som är grundläggande vid just mitt arbete: hur gör jag min undersökning?7 

Jag kommer att försöka besvara mina frågor genom att analysera mitt material med hjälp av 

Esping-Andersens kategorisering av välfärdsstater. Esping-Andersen placerar in respektive 

stat i en av sina tre välfärdsmodeller utifrån grad av dekommodifiering och social stratifiering. 

Med sina båda begrepp kan han mäta exempelvis hur ersättningen från staten ser ut vid 

arbetslöshet och hur �stora� pensionsutbetalningarna från staten är. De båda begreppens 

betydelse preciseras i mitt teoriavsnitt.  

 

Jag kommer alltså att analysera mitt material kvalitativt. I boken Metodpraktikan beskrivs hur 

man gör en kvalitativ textanalys. Författarna skiljer på systematiserande textanalyser och 

kritiskt granskande textanalyser.8 En variant av systematiserad textanalys är att klargöra 

tankestrukturen hos en aktör som förekommer i samhällsdebatten. Aktör kan vara t.ex. en 

organisation eller regering.9 Det centrala är att �lyfta fram och begripliggöra det väsentliga 

innehållet i de aktuella texterna�.10 I och med min sammanställning av mitt material är det 

också det jag gör: jag lyfter fram de familjepolitiska förändringarna.        

 

När jag analyserar mitt material tittar jag på den faktiska förändringen som är på väg att ske 

eller som har skett. Vad betyder exempelvis införandet av en föräldrapenning? Innebär det att 

Tyskland i det avseendet inte längre i samma utsträckning eller inte alls tillhör den 

konservativa välfärdsmodellen? Hur bedömer jag vad en förändring innebär i hänseende till 

mina frågor? Esping-Andersen mäter, som jag tidigare skrev, grad av dekommodifiering och 

social stratifiering för att kunna avgöra inplacering av ett land i någon av sina tre 

välfärdsmodeller kvantitativt med �poäng�. Jag kommer att utifrån hans redan gjorda 
                                                
6 Lundquist, Lennart (1993) Det vetenskapliga studiet av politik. s.107 
7 Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas (2002) s.104 
8 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2007) Metodpraktikan. Konsten 
att studera samhälle, individ och marknad. s.238 
9 ibid  
10 ibid 
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kategorisering försöka dra slutsatser i vilken riktning den tyska modellen går. Jag kommer 

alltså att försöka se hur graden av dekommodifiering och social stratifiering kan antas öka 

eller minska i och med de familjepolitiska förändringarna. Detta jämför jag även med hur det 

var innan förändringen. Ett ytterligare stöd för min analys fungerar forskaren Paul Piersons 

slutsats som han klargör för i sin bok Dismantling the Welfare State?. Piersons slutsats 

preciseras även det i mitt teoriavsnitt. 

 

Författarna till Metodpraktikan tar i boken upp att en av nackdelarna med att göra en 

kvalitativ textanalys är att det inte framkommer några exakta siffror i undersökningen 

forskaren gör.11 En nackdel med min undersökning om Tyskland fortfarande kan sägas 

tillhöra den konservativa välfärdsmodellen är just att jag inte genom några exakta siffror kan 

avgöra om sådant är fallet. Istället försöker jag motivera just varför och hur det kommer sig 

att en förändring medför t.ex. en hög grad av dekommodifierng och inte tvärtemot en låg 

grad. Det fördelaktiga med en kvantitativ undersökning hade varit att jag fått mer exakta svar 

på mina frågor. Positivt med mitt tillvägagångssätt är ändå att jag verkligen analyserar en 

förändring med det material som finns tillgängligt för tillfället och inte behöver genomföra 

datainsamlingen själv. Detta hade både tagit tid och varit kostsamt att genomföra.                  

 

Uppsatsens storlek gör att jag valt att se till fyra områden inom den tyska familjepolitiken. 

Med en större tidsram hade jag kunnat utgå ifrån fler områden för att få en ännu bredare bild 

av vad förändringarna innebär. Alternativt hade jag också kunnat gå mer på djupet i en eller 

två av förändringarna och inte fokusera på alla de fyra. 

 

Begreppet validitet behandlas i boken Varför vetenskap?. Med validitet, förklarar författarna, 

avses �om vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka�.12 Validiteten för min 

undersökning anser jag vara hög då jag i min analys verkligen undersöker det jag vill ha svar 

på utifrån mina två ställda frågor. Mina frågor är relevanta till mitt material. Det empiriska 

materialet ger en tydlig bild av de förändringar som sker inom den tyska familjepolitiken och 

förändringarna konkretiseras tydligt i empiriavsnittet. Innebörden av vad de olika 

välfärdsmodellerna representerar är också klart framställt i teoriavsnittet. I min undersökning 

styrs jag också av teorin då jag utgår ifrån Esping-Andersens kategorisering av välfärdsstater. 

Därför minskar risken att jag inte skulle undersöka det jag avser att undersöka. 

                                                
11 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2007) s.254 
12 Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas (2002) s.108 
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Förändringarna är centrala politiska frågor i Tyskland, vilket styrks av källorna, och därför 

anser jag även att de familjepolitiska förändringarna är en god grund för att besvara mina 

frågor.  

 

Även begreppet reliabilitet tas upp i boken Varför vetenskap? och författarna förklarar 

reliabilitet med att det är hur man mäter något.13 För att reliabiliteten ska vara hög i en 

undersökning måste resultaten bli de samma när en annan forskare genomför samma 

undersökning utifrån samma material.14 Om en annan forskare analyserar mitt empiriska 

material utifrån de teorier jag valt så skulle resultatet bli det samma, anser jag. Detta eftersom 

mitt material är klart och tydligt presenterat: betydelsen av de familjepolitiska förändringarna 

framgår tydligt och även hur jag använder mina två teoretiker konkretiseras tydligt. Jag anser 

därför att reliabiliteten för min undersökning är hög.  

        

1.3. Material 

Författarna till boken Metodpraktikan behandlar valet av material för en kvalitativ textanalys. 

De skiljer på att man antingen väljer sitt material snävt eller brett. Väljer jag mitt material 

snävt kan jag t.ex. enbart titta på de officiella regeringskällorna och väljer jag mitt material 

brett kan jag t.ex. se både till officiella regeringskällor och tidningsartiklar.15 Det empiriska 

material jag använder för att besvara mina frågor är ett brett urval av både journalistiska källor 

och officiella regeringskällor. Genom de olika källorna har jag kunnat skapa mig en bred bild 

av vad som sker inom det familjepolitiska området i Tyskland. Där den ena källan inte varit 

nog för att skapa en tillräcklig förståelse om ett visst område har jag kunnat komplettera med 

en annan, antingen från den journalistiska sidan eller från regeringens officiella information. 

 

Tidningarna och tidskrifterna jag utgått ifrån är tyska Die Zeit och Der Spiegel samt den 

svenska dagstidningen Dagens Nyheter. De två tyska tidningarna/tidskrifterna tillhör de mest 

respekterade och lästa i Tyskland. Jag har även material hämtat från den tyska webbplatsen 

tagesschau.de, som publicerar nyheter och tillhör Tysklands statliga tevekanal ARD. Utifrån 

dessa källor har jag kunnat få fram en allmän bild av de förändringar inom familjepolitiken 

som nu sker i Tyskland. Det breda urvalet av källor för det empiriska materialet har också 

                                                
13 Bjereld, Ulf, Demker, Marie och Hinnfors, Jonas (2002) s.111 
14 ibid 
15 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik och Wängnerud, Lena (2007) s.248 
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gjort att det inte riskerat att bli vinklat till ett bestämt syfte. Jag har heller inte tagit fasta på 

vad enskilda journalister tycker i en viss fråga utan fokuserat på själva sakfrågorna. Dock 

förlitar jag mig på många andrahandskällor då mitt material delvis är hämtat från 

journalistiska källor.  

 

Det regeringsmaterial jag använder är koalitionsfördraget mellan CDU/CSU och SPD från 

2005 som finns tillgängligt på den tyska regeringens webbplats. Vidare tittar jag på 

pressmeddelanden och information, även de publicerade på den tyska regeringens officiella 

hemsida på Internet. I ett fall har jag använt mig av ett pressmeddelande publicerat på SPD: s 

webbplats. Utifrån det sammanlagda materialet anser jag mig ha en mycket god uppfattning 

om de aktuella förändringarna i den tyska familjepolitiken.  

 

Min motivering till att jag valt detta material är att de, enligt mig, förmedlar en tydlig bild av 

vilka förändringarna verkligen är. Källornas tillgänglighet är också av betydelse: de tyska 

tidningarna och tidskrifterna är tillgängliga på svenska bibliotek och Internet. 

Pressmeddelanden från den tyska regeringen finns också lätt tillgängliga på Internet. Mitt 

aktuella material är öppet för allas insyn.     

  

1.4. Källkritik 

För att styrka källornas äkthet har jag i min materialframställning valt att utgå ifrån flera 

tidningar och tidskrifter istället för att bara se till en enda.16 Andrahandskällornas trovärdighet 

(journalistiska källorna) styrks med primärkällornas (informationen från den tyska regeringen) 

bekräftelse på vad de familjepolitiska förändringarna verkligen innebär. Äktheten hos källorna 

går enkelt att kontrollera då materialet är tillgängligt för alla; trovärdigheten ökar därför hos 

källorna. Källorna måste därför betraktas för det de verkligen är. Värt att komma ihåg är ändå 

att de journalistiska källorna kommer från tidningar/tidskrifter som har politiska åsikter men 

att jag enbart studerar själva sakfrågorna. När jag använder mig av tidningsartiklar 

publicerade på Internet, t.ex. artiklar i Die Zeit, kan källan styrkas med att den verkligen finns 

även i tryckt form.17   

 

                                                
16 Thurén, Torsten (1997) Källkritik. s.25 
17 Leth, Göran och Thurén, Torsten (2000) Källkritik för Internet.  s.24 
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Källornas trovärdighet styrks av att de är samtida.18 Ett stort antal av de publicerade artiklarna 

som ligger till grund för mitt material är från i år. I de fall där källorna är från 2005 

(koalitionsfördraget) eller 2006 (t.ex. artiklar i Die Zeit) går de enkelt att jämföra källorna 

med källor från i år. 

 

Som jag nämnde i första stycket är flertalet källor andrahandskällor. Genom användandet av 

flera källor blir oberoendet för varje källa större: de olika källorna styrker varandra och 

minskar därför betydelsen av ett en källa skulle vara beroende av exempelvis en politisk 

åsikt.19 För att minska risken att det material som finns i de journalistiska artiklarna ger en 

felaktig bild av vad som sker använder jag även primärkällor, den tyska regeringens 

publicerade information.20 Därför anser jag även att källorna har tendensfrihet, då de inte 

riskerar att ge en falsk bild av verkligheten.21 

 

1.5. Avgränsningar 

Delstaterna i Tyskland är till stor del självständiga och finansieringen av förändringarna är en 

fråga både för den federala regeringen och delstatsregeringarna. Vid tidpunkten för min 

undersökning är det heller inte klart vilka kostnader den federala regeringen kommer att stå 

för och vad delstaterna själva ska betala.22 Förändringarna i familjepolitiken berör delstaterna 

olika då de redan tidigare skilt sig i exempelvis tillgång på daghemsplatser och antalet 

heldagsskolor. Vissa delstater har större tillgång till daghemsplatser än andra. I min 

undersökning fokuserar jag enbart på förändringarna i familjepolitiken utifrån det som sker på 

federal nivå. Jag jämför inte delstaterna med varandra. 

 

Trots att jag vid flera tillfällen kommer i kontakt med frågor som till största del berör just 

kvinnor i min undersökning har jag ej något specifikt genusperspektiv. 

 

                                                
18 Thurén, Torsten (1997) s.26 
19 ibid. s.34 
20 Leth, Göran och Thurén, Torsten (2000) s.23 
21 Thurén, Torsten (1997) s.63 
22 Tagesschau.de (2007d) 
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1.6. Tidigare forskning 

Forskaren Manfred G. Schmidt analyserar i sin bok Sozialpolitik in Deutschland utvecklingen 

av den tyska välfärdsstaten och studerar Tyskland i ett internationellt perspektiv. I boken ges 

en grundlig beskrivning av Tysklands socialpolitiska utveckling där han bl.a. analyserar det 

tidigare Väst- och Östtysklands välfärdspolitik. Han går även tillbaka till hur välfärsstaten såg 

ut under slutet av 1800-talet till hur det var under tiden med nazismen.23 Vidare studerar 

Schmidt olika typer av välfärdsstater för att därav dra lärdom av andra länder.24 Han jämför 

olika typer av socialförsäkringar och hur utbredda de är.25 Slutligen kommer han in på vad 

socialpolitiken har för inverkan på det politiska och samhälliga livet: har t.ex. en specifik 

grupp i samhället fått bättre levnadsvillkor i och med en viss förändring?26 

 

En annan forskare som behandlar Tysklands utveckling som välfärdsstat är Martin Seeleib-

Kaiser. I boken Developments in German Politics 3 går han in på hur den tyska 

välfärdsmodellen har utvecklats från den västtyska statens expandering under 1950- och 60-

talet med välfärdstjänster till hur välfärdsstaten kom att bli i och med återföreningen av Väst- 

och Östtyskland.27 Han redogör även för de pensionsförändringar som genomfördes av den 

rödgröna regeringen vilka bl.a. medförde att en 50-årig arbetare blev tvungen att spara 4 % av 

sin lön för att ha samma standard som han skulle ha fått innan pensionsförändringarna.28 

Vidare beskriver han de planer den rödgröna regeringen hade för att bygga ut barnomsorgen 

och hur de ville utveckla konceptet med heldagsskolor.29        

 

Den tyske forskaren Jens Alber analyserar den tyska välfärdsstaten i boken 

Sozialberichterstattung und Sozialstaatsbeobachtung. Albers undersökning går ut på att 

jämföra Tyskland med andra västliga välfärdsstater utifrån information insamlad av bl.a. 

OECD och den europeiska kommissionen.30 Genom att jämföra informationen han använder 

sig av vill han se om Tyskland är mer kostsam som välfärdsstat än andra västliga 

                                                
23 Schmidt, Manfred G. (2005) Sozialpolitik in Deutschland: Historische Entwicklung und internationaler 
Vergleich. s.21 och 59 
24 ibid s.180 
25 ibid 
26 ibid s.257 
27 Seeleib-Kaiser, Martin (2003) �The Welfare State: Incremental Transformation�, in Padgett, Stephen, 
Paterson, William E. and Smith, Gordon (eds) Developments in German Politics 3. s.143-160 
28 ibid s.153 
29 ibid s.155 
30 Alber, Jens (1999) �Der deutsche Sozialstaat im Licht international vergleichender Daten�, in Flora, Peter und 
Noll, Heinz-Herbert (Hg.) Sozialberichterstattung und Sozialstaatsbeobachtung. Individuelle Wohlfahrt und 
wohlfahrtsstaatliche Institutionen im Spiegel empirischer Analysen s.42 
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välfärdsstater. En annan fråga som sysselsätter Alber är om den tyska välfärden växer eller 

blir mindre.31 Utifrån sin analys kommer han fram till att Tyskland i internationell jämförelse, 

som välfärdsstat, inte är speciellt kostsam.32 Den tyska välfärden växer heller inte utan 

välfärden hålls snarare tillbaka starkt.33 Slutligen konstaterar Alber att Tysklands institutioner, 

som finns för att garantera välfärden, är flexibla för förändringar men att den största frågan är 

om den politiska verkligheten är lika flexibel som institutionerna.34  

 

Medan Schmidt studerar hur den tyska välfärdsstaten med åren har utvecklats och vad 

Tysklands socialpolitik har haft för inverkan på det politiska respektive samhälliga livet, så 

försöker jag mer konkret se om Tyskland med de familjepolitiska förändringarna är kvar i den 

konservativa välfärdsmodellen. Seeleib-Kaiser beskriver de planer den föregående röd-gröna 

regeringen hade för en utbyggd barnomsorg och ett utvecklande av konceptet med 

heldagsskolor. Jag försöker med min undersökning gå ett steg längre än Seeleib-Kaiser genom 

att, nu när en utbyggd barnomsorg är på väg och fler heldagsskolor kommer, verkligen se vad 

detta betyder för Tyskland som konservativ välfärdsstat. Alber konstaterar att Tysklands 

institutioner, som garanterar välfärden, är flexibla men frågar sig om den politiska 

verkligheten är lika flexibel den. Genom att jag analyserar de familjepolitiska förändringarna 

kommer Albers funderingar om flexibiliteten hos den politiska verkligheten även i fokus i min 

undersökning.          

 

1.7. Disposition 

I min första del av uppsatsen har jag redogjort för syfte, metod, material, källkritik, 

avgränsningar, och tidigare forskning. Nästkommande kapitel behandlar följande: 

 

Kapitel 2:  Här presenterar jag de två teorier som är min teoretiska utgångspunkt. Efter en 

genomgång av Gösta Esping-Andersen och Paul Pierson följer en teoridiskussion. 

 

Kapitel 3:  I detta kapitel framställer jag det empiriska material jag har valt. Efter varje 

presenterat område följer min analys av det som beskrivits med återkoppling till valda teorier. 

                                                
31 Alber, Jens (1999) s.42 
32 ibid s.47 
33 ibid s.57 
34 ibid s.69 
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Jag avslutar kapitlet kort med att ge en bild av den kritik som framförts mot de 

familjepolitiska förändringarna. 

 

Kapitel 4: Uppsatsen avslutas med att jag tar upp de slutsatser jag drar av min analys. Här 

följer även en återkoppling till den tidigare forskningen jag presenterat och slutligen försöker 

jag ge tips på vidare forskning inom området. 
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2. Teori 

 

2.1. Välfärdstater 

För att analysera de familjepolitiska förändringarna kommer jag att ta hjälp av två teoretiker 

som på olika sätt behandlar välfärdsstater inom den vetenskapliga forskningen.  

 

Utgångspunkten för mitt val av teori tar sin grund i Gösta Esping-Andersens bok The Three 

Worlds of Welfare Capitalism där han jämför välfärdsstater med varandra. För att förstärka 

mitt teoriavsnitt använder jag mig av Paul Pierson som i sin bok Dismantling the Welfare 

State? analyserar nedskärningar i två välfärdsstater under 1980-talet. Jag avslutar 

teoriavsnittet med en diskussion om de båda teoretikerna.  

   

2.2. Gösta Esping-Andersen 

Gösta Esping-Andersen redogör i sin bok The Three Worlds of Welfare Capitalism för tre 

typer av välfärdsstater: den socialdemokratiska, den konservativa och den liberala.35 I sin bok 

jämför han arton länder med varandra och konstaterar skillnaderna som finns emellan dem på 

områden som pensioner och sjukvård. För att placera in respektive land i någon av de tre 

modellerna använder han sig av begreppet dekommodifiering, vilket innebär att han ser till 

�graden av möjlighet för en människa att överleva utan hänsyn till den ekonomiska 

marknadens utveckling�; hur oberoende är medborgaren av markanden?36 Centralt i hans 

undersökning är även begreppet social stratifiering. Med detta begrepp studerar han 

förekomsten av sociala och ekonomiska skillnader människor emellan i respektive 

välfärdsstat.37 Mer komplext uttryckt menar Esping-Andersen att social stratifiering �är att 

identifiera potentiella konfliktstrukturer�.38 Dessa två nyckelbegrepp, menar Esping-

Andersen, omfattar alla välfärdsstater mer eller mindre och begreppen återkommer 

regelbundet i välfärdsforskningen.  

 

                                                
35 Esping-Andersen, Gösta (1990) The Three Worlds of Welfare Capitalism. s.3 
36 ibid s.22 
37 ibid s.23-24 
38 ibid s.226 
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De tre huvudelementen i Esping-Andersens modeller är staten, markanden och välfärden.39 

Genom att studera hur statens aktiviteter är kopplade till markanden och familjen och inte 

bara fokusera på vad den i sig garanterar för medborgaren, kan vi förstå hur välfärdsstaten 

fungerar.40 Jag kommer nu följande att beskriva de tre välfärdsmodellerna, som Esping-

Andersen beskriver i sin bok och visa hur länder förhåller sig till hans två nyckelbegrepp 

dekommodifiering och social stratifiering. 

 

Den socialdemokratiska välfärdsmodellen 

Den socialdemokratiska typen av välfärdsmodell finner vi i bl.a. Sverige, Danmark och 

Finland. Här återfinns en dualism mellan markanden och staten vilket innebär att alla 

människor i samhället bidrar till välfärden; t.ex. betalar alla som förvärvsarbetar ofta en hög 

skatt som därefter genom olika typer av transfereringar tillkommer alla grupper i samhället. 

Individuellt oberoende är en aspekt i denna typ av välfärdsmodell där staten, genom att ta ett 

direkt ansvar mot medborgaren, erbjuder t.ex. offentlig barnomsorg för barnfamiljer (vilket 

mer konkret benämns för direkta  transfereringar).41  

 

De länder som Esping-Andersen placerar i den socialdemokratiska modellen har i hans 

undersökning en hög grad av dekommodifiering.42 I ett mer utvecklat perspektiv betyder det 

att människor exempelvis har möjlighet att erhålla en skälig ersättning från staten vid 

arbetslöshet och föräldraledighet. Människorna är inte beroende av ett privat nätverk eller 

försäkringar knutna till en specifik arbetsgivare för sin överlevnad; marknad och familj är inte 

av avgörande betydelse för en individ.43 Dock behövs det två försörjare i en familj för att 

upprätthålla en god levnadsstandard i denna modell, konstaterar Esping-Andersen.44  

 

Förekomsten av social stratifiering är låg för de länder som Esping-Andersen placerar i den 

socialdemokratiska modellen. Inkomst är den vanligaste faktorn som påverkar social 

stratifiering, menar han.45 De välfärdsstater som karaktäriseras som socialdemokratiska har 

ofta en arbetsmarknadsstruktur där en stor offentlig sektor finns med många arbetstillfällen.46 

Härigenom minskar risken att en viss grupp av individer marginaliseras. Slutligen går det att 
                                                
39 Esping-Andersen, Gösta (1990) s.26 
40 ibid s.22 
41 ibid s.28 
42 ibid s.23 
43 ibid s.47 
44 ibid s.223 
45 ibid s.58 
46 ibid s.222 
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säga att länder tillhörande denna modell garanterar en hög standard av välfärd för sina 

medborgarna och inte ett minimum av rättigheter som istället vanligen återfinns hos de två 

nästkommande modellerna av välfärdsstater.47                        

 

Den konservativa välfärdsmodellen 

Till den konservativa modellen hör bl.a. Tyskland, Nederländerna och Italien. Betydelse av 

familj och kyrka är centrala element: modellen är familjebaserad och inte individbaserad som 

den socialdemokratiska.48 De kristdemokratiska partierna är dominerande på den politiska 

arenan och staten ska endast ingripa med välfärdstjänster då familjens kapacitet inte längre är 

tillräcklig. Avsaknaden av en offentlig barnomsorg är vanligt då det anses vara familjens sak 

att själva upprätthålla den och ansvara för uppfostran.49 I exempelvis Tyskland är det vanligt 

med en reducerad inkomstskatt för familjer där endast en av föräldrarna förvärvsarbetar och 

den andre tar hand om barnen.50 Kyrkan står bakom familjen i den konservativa modellen då 

den förespråkar den traditionella familjestrukturen med mannen som försörjare och kvinnan 

som den som tar hand om barnen.51 

 

Länderna i Esping-Andersens konservativa välfärdsmodell har en hög grad av 

dekommodifiering, dock inte i samma höga utsträckning som länderna i den 

socialdemokratiska modellen.52 Den höga graden av dekommodifiering innebär bl.a. att man 

ska hjälpa de utsatta (som inte har ett privat nätverk) med så kallad �lokal voluntarism�, 

frivilligt arbete.53 

 

I motsats till den socialdemokratiska välfärdsmodellen har länderna här en hög grad av social 

stratifiering. Den konservativa välfärdsmodellen innebär att förekomsten av sociala och 

ekonomiska klyftor i hög grad återfinns då flera grupper, t.ex. kvinnor som inte 

förvärvsarbetar, inte inkluderas i landets socialförsäkringssystem eftersom försäkringarna till 

                                                
47 Esping-Andersen, Gösta (1990) s.27 
48 ibid s.61 
49 ibid s.27 
50 Esping-Andersen, Gösta (1996) �After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy�, in     
Esping-Andersen, Gösta (eds) Welfare States in Transition. s.18 
51 Esping-Andersen, Gösta (1990) s.61 
52 ibid s.52 
53 Esping-Andersen, Gösta (1996) s.20 
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viss del är kopplade till anställning.54 Modellen skapar även klasstrukturer i samhället. Härav 

har modellen kommit att kallas även för en familistisk välfärdsmodell.55   

 

Den liberala välfärdsmodellen 

Framträdande länder i den liberala välfärdsmodellen är Storbritannien och USA. Fokus riktas 

mot den ekonomiska markanden, där staten understödjer den antingen genom ett passivt sätt 

eller aktivt sätt: passivt genom att garantera ett minimum av välfärdstjänster eller aktivt 

genom privat välfärd.56 Det klassiska inom det liberala synsättet är motståndet mot en aktiv 

välfärdsstat; staten bör endast ha en liten roll för hur välfärden utformas.57 Välfärd ska 

distribueras genom privata försäkringar och genom arbetsgivare.58 I motsats, till exempelvis 

den socialdemokratiska modellen, är barnomsorg en fråga den enskilda individen själv ska 

ordna. Marknaden skapar en konkurrenskraftig individualism.59   

 

Till skillnad från de två andra välfärdsmodellerna har den liberala en låg grad av 

dekommodifiering. Marknaden har här en betydande roll för individens överlevnad och tar för 

givet att alla har möjlighet att vara delaktiga på marknadsarenan.60 Detta innebär att individen 

själv ska stå för privata socialförsäkringar och därmed ta ansvar för den egna välfärden.61    

 

Graden av social stratifiering är hög och Esping-Andersen menar att den liberala modellen 

skapar tre grupper i samhället som erhåller välfärdstjänster i olika mängd och på olika sätt: en 

grupp beroende av hjälp från antingen staten eller frivillig organisationer, en mittengrupp som 

har tillgång till privata socialförsäkringar och slutligen en privilegierad grupp som får sin 

välfärd genom marknaden.62      

 

Sammanfattningsvis menar Esping-Andersen att de tre modellerna av välfärdsstater har skapat 

en arbetsmarknadsstruktur där det inom den socialdemokratiska modellen finns en stor 

offentlig sektor som sysselsätter ett stort antal av modellens individer. Följaktligen har USA, 

som exempel för den liberala modellen, skapat en sektor bestående av antingen bra eller 

                                                
54 Esping-Andersen, Gösta (1990) s.27 
55 Esping-Andersen, Gösta (1996) s.18 
56 Esping-Andersen, Gösta (1990) s.27 
57 ibid s.62 
58 ibid s.64 
59 ibid s.64 
60 ibid s.42 
61 ibid s.43 
62 ibid s.65 
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dåliga arbetstillfällen. Inom den konservativa modellen, där Esping-Andersen använder sig av 

Tyskland, är arbetsmarknadsstrukturen densamma som tidigare.63         

 

2.3. Paul Pierson 

Paul Pierson analyserar och jämför i sin bok Dismantling the Welfare State? de nedskärningar 

av välfärden som genomfördes av Ronald Reagan och Margaret Thatcher under 1980-talet i 

USA respektive Storbritannien.64 Reagan tillträde som USA: s president 1980 då 

republikanerna vann valet och Thatcher blev Storbritanniens premiärminister 1979 efter att 

hennes konservativa parti segrat i valet samma år.65 Både Reagan och Thatcher, företrädare 

för konservativa partier, tillträde som ledare under en tid med hög arbetslöshet och inflation i 

respektive land, speciellt efter de två stora oljekriserna under 1970-talet.66 

 

Pierson fokuserar framförallt på tre områden där nedskärningar genomfördes: pensioner, 

förändringar i bostadspolitiken (utförsäljning av allmänna hyreshus) och ersättning vid 

arbetslöshet (inkomstförsäkringar från statens sida).67 De följder Pierson finner med sin 

undersökning är att direkta åtgärder mot sociala program generellt varit begränsade, resultaten 

har varit varierande medan de reformer av välfärden som skulle märkas av på längre sikt, de 

indirekta, var mest framgångsrika.68    

 

Det centrala som Pierson visar med sin undersökning av de båda länderna är att det med 

konservativa regeringar under perioder med ekonomisk tillbakagång resulterar i att dessa 

utvecklas till att bli �mer� liberala med den välfärdspolitik som förs. Exempelvis blev ett av 

Thatchers resultat i Storbritannien att införa avgifter i den statliga sjukvården, vilket var en 

mycket omdiskuterad fråga .69 Pierson ser även på neddragningarna av de statliga pensionerna 

där utvecklingen går mot en liberal välfärdsstat, där individen får ta ett större ansvar för sin 

framtida pension.              

  

                                                
63 Esping-Andersen, Gösta (1990) s.222 
64 Pierson, Paul (1994) Dismantling the Welfare State? Reagan, Thatcher, and the Politics of Retrenchment.  s.1 
65 Hallenberg, Jan (2007) �Amerikas förenta stater, USA� i Lindahl, Rutger (red.) Utländska politiska system. 
s.134 och Christoffersson, Ulf (2007) �Storbritannien�, i Lindahl, Rutger (red.) Utländska politiska system.s.60 
66 Pierson, Paul (1994) s.3 
67 ibid s.53, 78, 100 
68 ibid s.4-7 
69 ibid s.134 



 16

2.4. Teoridiskussion 

Forskare som är inriktade på välfärdsstater återkommer ofta till Esping-Andersens jämförande 

undersökning av välfärdsstater och hans indelning av de i tre olika modeller.70 Esping-

Andersens undersökning är väl förankrad inom den vetenskapliga världen där den både 

bemötts av beröm och kritik.71 En nackdel med Esping-Andersens undersökning är att den 

information som ligger till grund för hans kategorisering av välfärdsstater är gammal. Den 

insamlade informationen är från början av 1980-talet. Hans begrepp dekommodifiering har 

även kritiserats för att vara anpassat till den socialdemokratiska modellen och inte till de två 

andra modellerna. Begreppet har även fått kritik för att det mest speglar den socialdemokrati 

som finns i Sverige och inte andra länder där socialdemokratiska partier dominerar den 

politiska arenan.72 Till skillnad från Esping-Andersen ser Pierson till betydelsen av 

nedskärningar inom välfärden och lägger vikt vid hur nedskärningar kan påverka en 

konservativ välfärdsstat till att utvecklas mer mot en viss riktning.       

 

Min motivering till att använda Esping-Andersen som grund i mitt teoriavsnitt är att den 

framförallt är välkänd och beprövad av andra än mig. Den är till god hjälp i min analys av de 

familjepolitiska förändringarna med sina begrepp dekommodifiering och social stratifiering, 

då jag analyserar förändringarna just för att se om Tyskland går ifrån den konservativa 

välfärdsmodellen. Den nackdel jag kan se med användandet av Esping-Andersens 

kategorisering är just att hans undersökning är gammal. Esping-Andersens kategorisering 

skulle kunna se annorlunda ut med nutida data. För att få ett ytterligare perspektiv på 

välfärdsforskningen, och inte bara använda mig av Esping-Andersen, fungerar Piersons 

slutsats som ett ytterligare verktyg i min analys.    

 

En liknande kategorisering av välfärdsstater, som Esping-Andersen gör, går att hitta hos 

forskaren Richard Morris Titmuss. Titmuss delade in välfärdsstater i tre olika modeller. I den 

första modellen (residual welfare model) distribueras välfärdstjänster från staten endast då den 

egna familjen eller marknaden inte räcker till. Inom den andra modellen (industrial 

achievement-performance model) ses välfärdsinstitutioner som ett komplement till ekonomin; 

välfärdstjänster är i första hand kopplade till t.ex. en anställning. Titmuss tredje modell 

                                                
70 Schmidt, Manfred, G. (2005) s.224 
71 ibid s.225 
72 ibid 



 17

(institutional redistributive model) innebär att välfärdstjänster är en självklar del i samhället 

och distribueras till alla som behöver någon slags välfärdstjänst.73  

 

När jag använder Esping-Andersens teori i min analys utgår jag ifrån hans grunddiskussion 

om de tre typerna av välfärdstater och inte av den kritik som formulerats mot honom därefter. 

Vidare använder jag både Esping-Andersens begrepp och Piersons slutsats utifrån mitt egna 

empiriska material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
73 Pierson, Christopher (1991) Beyond the Welfare State?.  s.185 
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3. Empiri och analys 
 

3.1.  Bakgrund 

Efter bildandet av storkoalitionsregeringen i Tyskland i september 2005 blev CDU/CSU:s 

Angela Merkel förbundskansler och familjeminister i regeringen blev Ursula von der Leyen, 

även hon tillhörande CDU/CSU. Von der Leyen fortsatte med de av SPD påbörjade 

förändringarna av Tysklands familjepolitik som aldrig hann fullföljas av den tidigare rödgröna 

regeringen i och med nyvalet 2005.74 Den tidigare socialdemokratiska familjeministern, 

Renate Schmidt, fick aldrig det stöd hon behövde från sitt eget parti för att verkligen 

åstadkomma förändringar.75  

 

Som en konservativ välfärdsstat har familjepolitiken efter regeringsskiftet 1998, då SPD och 

miljöpartiet De Gröna vann valet och tog makten från CDU/CSU och liberala FDP efter ett 

arton år konservativt styre, mer rört sig mot den svenska familjepolitikens utformande.76 Den 

tyska familjepolitiken har länge kritiserats för att vara förlegad och göra det svårt för 

medborgarna att kombinera en arbetskarriär med ett familjeliv.77 En föräldrapenning lik 

Sveriges har ej existerat och bristen på daghemsplatser är även det ett återkommande tema, då 

endast 12 % av barnen i Tyskland under tre år har en dagisplats.78 Även debatten om en 

heldagsskola för barn, liknande den skolform som återfinns i Sverige, ingår i det 

familjepolitiska området. Utan en heldagsskola måste oftast någon av föräldrarna ta hand om 

barnen då skolan i Tyskland slutar mitt på dagen. Den så kallade sambeskattningen, som 

innebär att inkomstskatten blir lägre för ett gift par då endast den ena i paret förvärvsarbetar, 

är även den ett familjepolitiskt inslag, som dock ej framträtt som ett centralt tema under de 

pågående familjepolitiska förändringarna.79 

 

                                                
74 Dürr, A., Supp, B. und Voigt, C. (2007) �Der Familienkrach�, Der Spiegel, nr.9, s.52-72 
75 ibid 
76 Stephens, John D. (1996) �The Scandinavian Welfare States: Achievements, Crisis and Prospects�, in Esping-
Andersen, Gösta (eds) Welfare States in Transition. s.33 
77 Lewenhagen, Jan, (2007b) �Ny familjepolitik retar CDU-trogna�, Dagens Nyheter, A-delen, 20 februari, s.17 
78 Tagesschau.de (2007a) �Jedes dritte Kind braucht einen Krippenplatz�. Tillgänglig 2007-04-03 på 
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6586136_REF1_NAV_BAB,00.html 
79 Lewenhagen, Jan (2007a) s.14 
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3.2. Fyra områden inom den familjepolitiska debatten 

Jag kommer nu att presentera vad de ovan nämnda områdena innebär. Motiveringen till att jag 

väljer just dessa fyra områden inom den familjepolitiska debatten i Tyskland är att jag funnit 

åtminstone tre av dem som centrala teman som ständigt återkommer i den politiska 

verkligheten. Jag har även valt att berätta hur det sett ut innan förändringarna för att 

återspegla Tysklands familjepolitik och drar ibland paralleller till Sverige för att öka 

förståelsen. Sambeskattningen är ett område som jag finner värt att ha med i och med dess 

betydelse för åtskilliga tyska familjer, men den är dock än så länge inte i den meningen en 

förändring. Efter varje presenterat område följer en analys. De fyra områdena är:  

 

• föräldrapenning istället för uppfostringsbidrag 

• utbyggnaden av barnomsorgen  

• införandet av en heldagsskola     

• samt sambeskattning på inkomst för gifta par 

 

3.2.1. Föräldrapenningen från den första januari 2007 
 
Föräldraledigheten i Tyskland har vanligen inneburit att modern stannar hemma med barnet 

de tre första åren (Erziehungsurlaub). Samtidigt har ersättningen för föräldraledigheten från 

staten i jämförelse med Sverige tills årsskiftet varit mycket låg. Tysklands motsats till den 

svenska föräldrapenningen har varit det s.k. uppfostringsbidraget (Erziehungsbeitrag) vilket 

givit föräldrarna 300 Euro per månad för ett barn.80 Uppfostringsbidraget har dock endast 

varit tillgängligt för de föräldrar som haft en inkomst på maximalt 30 000 Euro (netto) årligen 

och har betalats ut de första sex månaderna efter barnets födsel. För att erhålla bidraget efter 

sex månader får den totala inkomsten för föräldrarna ej överstiga 16 500 Euro årligen.81 

 

Ett resultat av de familjepolitiska förändringarna är just att det sedan den första januari 2007 

införts en föräldrapenning som påminner om den svenska föräldrapenningens utformning och 

som ersätter uppfostringsbidraget.82 Den tyska föräldrapenningen innebär att den ene 

                                                
80 Lewenhagen, Jan (2007b) s.17 
81 Viering, Jonas (2006b) �Das ändert sich�. Tillgänglig 2007-05-08 på http://www.zeit.de/2006/25/Elterngeld-
Kasten_xml 
82 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2006) �Elterngeld: Paradigmenwechsel in der 
Familienpolitik�. Tillgänglig 2007-05-08 på http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2006/11/2006-
11-03-elterngeld-paradigmenwechsel-in-der-familienpolitik.html  
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föräldern har möjlighet att under tolv månader vara hemma med barnet med 67 % av dennes 

tidigare inkomst (den maximala ersättningen vid föräldraledighet är dock 1800 Euro/månad). 

Därtill kan två �bonusmånader� användas av föräldrarna om pappan väljer att stanna hemma 

minst två månader. Dessutom finns det för dem som ej har någon föräldrapenninggrundande 

inkomst (t.ex. arbetslösa) ett lägsta belopp att erhålla på 300 Euro per månad som inte är 

bundet till andra ersättningar som t.ex. arbetslöshetsersättning. Detta har ej vart möjligt 

tidigare i samband med uppfostringsbidraget.83 Ett ytterligare inslag i föräldrapenningen är att 

ett par som får ett barn till under de närmsta tre åren behåller den nivå som låg till grund för 

den föregående föräldrapenningen.84 Härigenom hamnar inte föräldrarna på lägsta nivån för 

föräldrapenning då den föräldraledige under det första barnets år oftast inte haft någon 

inkomst än just föräldrapennig.  

 

Analys av införandet av föräldrapenningen 

Införandet av föräldrapenning, istället för att behålla det tidigare uppfostringsbidraget, anser 

jag som den tydligaste förändringen inom familjepolitiken. Detta eftersom förändringen sker 

med en kristdemokratisk familjeminister i spetsen och att den tidigare rödgröna regeringen 

aldrig lyckades införa en föräldrapenning. Jag vill därmed dra en direkt parallell till Esping-

Andersens kategorisering av välfärdsstater. Graden av dekommodifiering, i och med den nya 

föräldrapenningen, stiger då den föräldraledige har möjlighet att kunna försörja sig utan att 

vara beroende av ekonomiskt stöd från annat håll än staten. Det som gör att graden av 

dekommodifiering ytterligare stiger, är att den föräldraledige med den nya föräldrapenningen, 

blir oberoende av att ha ett stort privat nätverk omkring sig för att säkerställa den ekonomiska 

tryggheten. Den familjebaserade tyska modellen, som framträder i Esping-Andersens 

konservativa modell, blir på just detta område mer individbaserad i Tyskland. I den 

konservativa modellen, enligt Esping-Andersen, skulle �staten endast ingripa med välfärd då 

familjens kapacitet inte längre var tillräcklig�. Föräldrapenningen gör, anser jag, att staten inte 

enbart distribuerar välfärdstjänster till enbart de mest behövande utan att välfärdstjänster blir 

någonting som varje individ kan använda sig av, även då familjens kapacitet är tillräcklig.      

 

Att det så kallade lägsta beloppet i föräldrapenningen (300 Euro/månad) inte är beroende av 

vad för andra ersättningar den föräldraledige har från statens sida gör att det individuella 

oberoendet blir större än tidigare: det går att vara både föräldraledig och t.ex. arbetslös utan 

                                                
83 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2006) 
84 ibid 
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att det ena bidraget utesluter det andra. Den ekonomiska ersättningen från staten är även 

tillgänglig under en längre period än det tidigare uppfostringsbidraget. Esping-Andersens 

beskrivning av den konservativa välfärdsmodellen innebär, som jag tidigare skrev, att graden 

av dekommodifiering är hög. I modellen baseras graden av deommodifiering dock inte på de 

direkta transfereringarna från staten i form av en föräldrapenning. Där var graden av 

dekommodifiering beroende av den frivilliga hjälpen, t.ex. från den egna familjekretsen. Det 

som stärker mitt resonemang här är också att den inkomst som ligger till grund för det första 

barnet även kan ligga till grund för ytterligare barn som föds tätt in på det förstfödda. Jag 

anser därför att den tyska föräldrapenningen gör att Tyskland, på just detta område, går i 

riktning mot en mer socialdemokratisk välfärdsmodell.  

 

Piersons slutsats, om att konservativa välfärdsmodeller tenderar till att bli mer liberala då de 

befinner sig i ekonomisk tillbakagång, som Tyskland faktiskt i nuläget gör, får ej något starkt 

stöd med införandet av en ny föräldrapenning. Istället för att minska välfärden i form av t.ex. 

en mer begränsad ersättning vid föräldraledighet, så expanderar välfärden med en ny 

föräldrapenning.    

   

Vad har då föräldrapenningen för betydelse i relation till Esping-Andersens begrepp social 

stratifiering? Föräldrapenningen, menar jag, gör att de ekonomiska skillnaderna människor 

emellan blir mindre. Det tidigare uppfostringsbidraget, med dess låga inkomstbegränsning för 

att ens få det, gjorde att den sociala stratifieringen var hög, då jag ser till möjligheten för 

föräldralediga, att få någon slags ersättning under ledigheten. Enbart människor med en liten 

inkomst kunde därmed få detta bidrag. Den nya föräldrapenningen sänker graden av social 

stratifiering då den tillkommer alla grupper i samhället även om det finns en gräns för hur hög 

den ekonomiska ersättningen kan bli. 

 

Den �konkurrenskraftiga individualismen�, som förekommer i Esping-Andersens liberala 

välfärdsmodell, får med den nya föräldrapenningen inget utrymme i Tyskland. De 

klasstrukturer, som Esping-Andersen menar finns i den konservativa modellen, blir mindre i 

Tyskland med en föräldrapenning tillgänglig för alla istället för ett uppfostringsbidrag enbart 

tillgängligt för människor med en låg inkomst. I den liberala modellen, utifrån Esping-

Andersens synsätt, skapas tre grupper i samhället som erhåller välfärd i olika mängd. Genom 

föräldrapenningen går den tyska välfärdsmodellen inte mot en liberal modell, menar jag, då 

föräldrapenningen skapar en välfärd för hela samhället och inte för en viss grupp som är 
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beroende av välfärd. Den sociala stratifieringen är i Esping-Andersens konservativa modell, 

där Tyskland återfinns, hög. Eftersom inkomst är den vanligaste faktorn för social 

stratifiering, enligt Esping-Andersen, och betydelsen av inkomst nu minskar för att få 

föräldrapenning blir stratifieringen lägre, anser jag.      

                

Föräldrapenningen för oss in på nästa familjepolitiska område: den utbyggda barnomsorgen. 

 

3.2.2. En växande barnomsorg � 500 000 nya daghemsplatser 
 
Den familjepolitiska debatten om barnomsorgen har främst berört avsaknaden av 

daghemsplatser för barn under tre år.85 En utbyggd barnomsorg är en viktig del för att även 

den nyss införda föräldrapenningen ska fungera för den föräldraledige som vill återgå till 

arbetet efter föräldraledigheten .86 Den föregående rödgröna regeringen lyckades i och med 

antagandet av lagen om en utbyggd barnomsorg (Tagesbetreuungsausbaugesetz) påbörja en 

förändring på detta område. Lagen trädde i kraft den första januari 2005 och innebär att det 

ska skapas 230 000 nya daghemsplatser och liknande alternativ fram till år 2010 för barn 

under tre år.87 Som jag tidigare nämnt har endast ca.12-13 % av barnen idag under tre år 

tillgång till en daghemsplats. Den kristdemokratiska familjeministern har tagit ett ytterligare 

steg och har för avsikt att till år 2013 skapa 500 000 daghemsplatser.88 Härmed närmar sig 

också Tyskland det av Europeiska rådets fastslagna beslutet från 2002 att länderna i EU ska 

kunna erbjuda daghemsplatser till 33 % av barnen under tre år.89 Att det i Tyskland redan nu 

skapas fler daghemsplatser visar statistiken: år 2002 kunde totalt 8,6 % av barnen under tre år 

erbjudas en daghemsplats och år 2006 hade siffran stigit till 13,7 %.90 Barn äldre än tre år är 

dock officiellt garanterade en daghemsplats fram till dess skolstarten tar vid.91 

  

                                                
85 Tagesschau.de (2007b) �SPD unterstützt von der Leyens Krippen-Initiative�. Tillgänglig 2007-05-08 på 
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6394440,00.html 
86 Viering, Jonas (2006a) 
87 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006a) �Kinderbetreuung�. Tillgänglig 2007-
05-08 på http://www.bmfsfj.de/Politikbereiche/Familie/kinderbetreuung.html 
88 Schuler, Katharina (2007) �Wer soll das bezahlen?�. Tillgänglig 2007-05-08 på 
http://www.zeit.de/online/2007/14/Krippengipfel-Finanzierung?page=all 
89 Tagesschau.de (2007a) 
90 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2006b) �Bericht der Bundesregierung � 
Zentrale Ergebnisse�. Tillgänglig 2007-05-08 på http://www.bmfsfj.de/Politikbereiche/kinder-und-
jugend,did=80050.html 
91 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2007) �Kinderbetreuung für Kinder im Alter 
von drei Jahren bis Schuleintritt�. Tillgänglig 2007-05-08 på http://www.familien-
wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=45326.html 



 23

Både SPD och CDU/CSU i storkoalitionen är överens om att en mer ordnad barnomsorg är 

nödvändig för Tysklands framtid, men hur den ska finansieras är de ännu inte överens om; 

diskussioner pågår fortfarande.92 Det framgår även tydligt av regeringens koalitionsfördrag att 

en utbyggd barnomsorg är ett måste för att föräldrar ska kunna kombinera arbete med familj.93  

 

Analys av den utbyggda barnomsorgen 

Ett av de två centrala elementen i Esping-Andersen konservativa modell är familjen. Familjen 

är den �institution� som ska upprätthålla sin egen barnomsorg. Skapandet av nya 

daghemsplatser medför, enigt mig, att familjens betydelse därför minskar då möjligheten blir 

större att låta en utomstående aktör, som ett daghem, ta hand om barnen när föräldrarna är på 

arbetet. Statistiken visar, som jag nämnde tidigare, redan nu att antalet daghemsplatser ökar 

och en ytterligare ökning är att vänta de kommande åren med den stora utbyggnaden. Detta 

gör, anser jag, att graden av dekommodifiering blir högre: ett större oberoende till ett privat 

nätverk som familjen utvecklas då en barnomsorg utanför familjen finns att dra nytta av. Det 

individuella oberoendet, som Esping-Andersen tar upp i den socialdemokratiska modellen, 

blir här ett tydligt inslag i den tyska modellen. 

 

Om jag använder mig av Esping-Andersens liberala välfärdsmodell, för att analysera den 

utbyggda barnomsorgen, kan jag inte se att Tyskland visar några större tecken på att gå mot 

en mer liberal modell. Den liberala modellen syftar på att den �enskilde individen själv ska 

ordna barnomsorgen� och det är ju inte det som sker när den tyska staten bygger ut den 

offentliga barnomsorgen. Staten tar då ett ännu större ansvar än tidigare. Detta gör att den 

enskilde individens beroende till en familj och marknadens upp- och nergångar är av mindre 

betydelse än tidigare. Den traditionella familjestrukturen, som Esping-Andersen beskriver i 

den konservativa modellen, förändras och istället för att en familj har en försörjare finns det 

nu utrymme för två försörjare. Dekommodifieringen blir totalt sett högre och inte lägre, anser 

jag, med en större barnomsorg. 

 

Den höga grad av social stratifiering som återfinns i Esping-Andersens konservativa modell, 

där Tyskland är placerat, påverkas självklart av den utbyggda barnomsorgen. Med en större 

barnomsorg uppstår möjligheten för båda föräldrarna i en familj att förvärvsarbeta och den 

                                                
92 Tagesschau.de (2007c) �Betreuungsplatz für jedes dritte Kleinkind�. Tillgänglig 2007-04-02 på  
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID6583910_REF2_NAV_BAB,00.html 
93 Regierung Online (2007) 
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sociala stratifieringen minskar, enligt mig, då den ena föräldern inte längre är beroende av den 

andre för försörjning. Detta innebär dock inte att den utbyggda barnomsorgen omfattar 

samtliga barn under tre år. Det kommer fortfarande att vara en stor del av barnen under tre år 

som inte påverkas av utbyggnaden och i det avseendet, anser jag, är den sociala stratifieringen 

fortfarande hög. I ett avseende, med utbyggnaden av barnomsorgen, sjunker graden av social 

stratifiering och i ett annat, när inte alla omfattas av utbyggnaden, är den fortfarande hög. 

Även om Tyskland skulle nå upp till det av Europeiska rådets beslut om att 33 % av barnen 

under tre år ska ha tillgång till en daghemsplats så är majoriteten av barnen inte berörda av 

den pågående utbyggnaden. Det innebär att det fortfarande måste finnas någon som tar hand 

om barnen i avsaknad av en offentlig barnomsorg. Tyskland går med en utbyggd barnomsorg 

till att mer likna en socialdemokratisk välfärdsmodell men är, anser jag, ändå utifrån 

barnomsorgen till största del en konservativ modell i och med att majoriteten av barn under 

tre år inte kommer att ha tillgång en daghemsplats. Graden av social stratifiering måste därför 

sägas variera beroende av i vilket perspektiv jag analyserar detta område.     

 

Esping-Andersens �konkurrenskraftiga individualismen�, som finns i hans liberala modell, 

skulle med den utbyggda barnomsorgen kunna utvecklas i den tyska modellen. Detta genom 

att den utbyggda barnomsorgen nu gör att staten erbjuder välfärdstjänster till en större del av 

befolkningen. Den resterande delen av befolkningen som inte ges möjlighet att utnyttja den 

större barnomsorgen (de nya daghemsplatserna kommer ju inte att räcka till alla) skulle då 

kunna ta del av privata välfärdstjänster i de fall familjer med två föräldrar vill kombinera 

arbete med familj precis som de som får möjlighet till detta genom den utbyggda statliga 

barnomsorgen.  

 

Med en satsning på en utbyggd barnomsorg kan jag konstatera att Tyskland, precis som med 

föräldrapenningen, inte går mot att bli en liberal välfärdsstat som Pierson menar att länder gör 

då det är ekonomiskt svåra tider. Utbyggnaden av barnomsorgen måste, enligt mig, ses som 

expandering av välfärden, även om inte alla i Tyskland omfattas av expanderingen. Piersons 

slutsats får därför inget starkt stöd här.  

 

Min analys av detta område visar att graden av dekommodifiering stiger och att graden av 

social stratifiering är varierande i och med denna förändring. 
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3.2.3. Heldagsskola som alternativ till halvdagsskola 
 

Den tyska skolformen har till största del inneburit att undervisningen upphör tidigt på 

eftermiddagen och att det inte serveras någon skollunch. I praktiken har detta betytt att det 

behöver finnas någon i familjen som tar hand om barnen därefter, vilket oftast har betytt att 

modern i familjen varit hemma efter skolans slut. Det är heller inte vanligt att barnen besöker 

ett fritidshem. En existerande halvdagskola, som den tyska skolan inneburit, har resulterat i att 

det inte gått att förena familj med heltidarbete för båda föräldrarna i en familj.94 Den 

föregående rödgröna regeringen ville genom att införa en heldagsskola, som alternativ till den 

rådande halvdagsskolan, ge familjer möjlighet att låta båda föräldrarna förvärvsarbeta. 

Dessutom är förhoppningen den att landets elever ska prestera bättre studieresultat i och med 

en heldagsskola, då Tyskland i OECD:s undersökningar om elevers kunskaper hamnar 

genomsnittligt lågt.95  

 

Genom det program som lades fram och antogs av den föregående regeringen 2003, Zukunft, 

Bildung und Betreuung, utvidgas skapandet av en heldagsskola i alla Tysklands delstater. 

Fyra miljarder Euro satsas totalt på detta vilket betyder att det är ett av Tysklands största 

reformprojekt inom utbildningsområdet genom tiderna och som naturligtvis blir ett inslag i 

familjepolitiken. En av programmets huvudpunkter är just att föräldraskap ska kunna 

kombineras med förvärvsarbete och där är konceptet med en heldagsskola ett steg mot att 

göra detta möjligt.96 Med en heldagsskola blir det mindre hemläxor och istället mer gjort 

under den utökade skoltiden för barnen. Fortfarande är det dock den klassiska halvdagsskolan 

som är vanligast förekommande.  

 

Analys av konceptet med heldagsskolor  

Med ett uppfostringsbidrag som gjort det mer naturligt för tyska familjer att organisera 

familjelivet så att ena föräldern är hemma med barnen och med en liten offentlig barnomsorg i 

samhället är det, tycker jag, inte särskilt anmärkningsvärt att tyska föräldrar väntas vara 

tillgängliga för sina barn i skolåldern som slutar skolan mitt på dagen. Esping-Andersens 
                                                
94 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007) �Investitionsprogramm Zukunft, Bildung und 
Betreuung. Ganztagsschulen. Zeit für mehr.�. Tillgänglig 2007-05-08 på http://www.familien-
wegweiser.de/RedaktionBMFSFJ/redaktionFamilienwegweiser/PDF-Anlagen/investitionsprogramm-
bildung,property=pdf,bereich=wegweiser,rwb=true.pdf 
95 Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (2007) �Ganztagsschulprogramm�. Tillgänglig 2007-05-08 
på http://www.bundesregierung.de/nn_774/Content/DE/Artikel/2001__2005/2005/11/2005-11-21-
ganztagsschulprogramm.html 
96 Bundesministerium für Bildung und Forschung (2007) 
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familjebaserade konservativa modell, med de två tidigare politiska områdena jag presenterat, 

har med en halvdagsskola tydligt gjort sig gällande i det tyska samhället. Det minimum av 

välfärdstjänster, som återfinns i Esping-Andersens liberala modell, har i Tyskland gjort sig 

mer gällande än några inslag av den socialdemokratiska modellen. Med införandet av en 

föräldrapenning, en utbyggd barnomsorg och fler heldagsskolor i landet, anser jag att de 

inslag av Esping-Andersens liberala modell som funnits minskas. Jag kan istället konstatera 

flera inslag av en socialdemokratisk modell.  

 

Programmet Zukunft, Bildung und Betreuung, som antogs av den förra rödgröna regeringen, 

gör att heldagsskolan utvidgas ordentligt i landet och minskar betydelsen av att �någon� ska 

finnas hemma mitt på dagen för att ta hand om barnen efter skolan. Exempelvis är det för en 

ensamstående förälder då möjligt att kombinera föräldraskap med ett heltidsarbete utan att 

vara beroende av ett privat nätverk, vilket annars gör sig gällande i Esping-Andersens 

konservativa välfärdsmodell. Betydelsen av den konservativa modellens ena centrala element 

(familjen) minskar och en mer individbaserad modell utvecklas med fler heldagsskolor. 

Graden av dekommodifiering, menar jag, måste därför sägas öka med fler heldagsskolor. För 

en ensamstående förälder blir det en trygghet med en heldagsskola, inte i form av en 

ersättning från staten som t.ex. vid arbetslöshet, men i form av att det finns en utomstående 

aktör som under en hel arbetsdag tar ansvar för barnen. Dessutom medför heldagsskolan att 

barnen blir mindre beroende av hjälp med hemläxor då den totala skoltiden täcker upp detta. 

Heldagsskolan är inte heller en privat satsning utan det är staten som står bakom konceptet. 

Den �lokala voluntarismen�, frivilliga hjälpen, som Esping-Andersen tar upp i den 

konservativa modellen, blir i alla fall med en heldagsskola inte lika viktig för den enskilda 

individen.  

 

En ytterligare faktor som gör att den tyska modellen, enligt mig, riktar sig mer mot en 

socialdemokratisk modell är att den traditionella familjestrukturen förändras då familjer (jag 

utgår ifrån att familjen har två föräldrar) har två försörjare istället för en. Kort sagt kan jag 

säga, att med ett större antal heldagsskolor skapas en dualism, som Esping-Andersen menar 

finns i den socialdemokratiska modellen, mellan marknad och stat genom att staten �hjälper 

till� med en heldagsskola och marknaden får därigenom även mer arbetskraft tillgodo. 

 

Jag konstaterade i de två tidigare nämnda familjepolitiska områdena att Piersons slutsats om 

att konservativa välfärdsstater tenderar att bli mer liberala i ekonomiskt svåra tider inte 
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stämde för de områdena. Likaså kan jag inte se att konceptet med heldagsskolor skulle vara en 

nedskärning av den tyska välfärden. Det sker tvärtom en kraftig utbyggnad av välfärden då 

fler heldagsskolor finns. Med dessa tre nämnda förändringar blir inslagen i den tyska 

välfärdsmodellen mer socialdemokratsiska än liberala. Därmed stämmer inte Piersons slutsats 

för mina tre nämnda områden, anser jag.   

 

Sammanför jag begreppet social stratifiering med ett större antal heldagsskolor för att se om 

Tyskland går ifrån den konservativa välfärdsmodellen menar jag att graden av stratifiering 

minskar eftersom de ekonomiska klyftorna mellan kvinnor och män blir mindre. Med en 

heldagsskola får båda föräldrarna i en familj möjlighet att förvärvsarbeta och klyftorna 

minskar dem emellan då två kan ha en inkomst istället för att den ene är beroende av den 

andra. Inkomst är också en av de vanligaste faktorerna som påverkar social stratifiering, enligt 

Esping-Andersen. Därför liknar Tyskland, i det här fallet, mer en socialdemokratisk modell än 

konservativ eller liberal modell. De tre grupper som Esping-Andersen menar får 

välfärdstjänster i olika mängd i den liberala modellen kan med en heldagsskola inte sägas få 

utrymme i den utveckling Tyskland nu går mot genom de familjepolitiska förändringarna. 

Istället återfinns �en högre grad av välfärd� med en heldagsskola och det gör att den tyska 

modellen mer tar efter en socialdemokratisk modell. Graden av social stratifiering anser jag 

därför sjunker i och med en heldagsskola; landet går här mot en socialdemokratisk 

välfärdsmodell.    

            

3.2.4. Sambeskattning på inkomst 
 

Ett mindre diskuterat tema inom den tyska familjepolitiken, i jämförelse med de ovan nämnda 

områdena, är sambeskattningen på inkomst av gifta par. Eftersom sambeskattningen på 

inkomst är vanligt förekommande och funnits sedan 1958 tycker jag att den är viktig att 

beröra i samband med de familjepolitiska förändringarna som nu sker i Tyskland. 

Sambeskattningen innebär att när endast den ene partnern förvärvsarbetar och den andre 

stannar hemma blir den totala inkomstskatten för den arbetande betydligt lägre än när båda 

arbetar.97 Denna skattereducering finns fortfarande kvar trots att en ny föräldrapenning 

införts, en utbyggd barnomsorg är på väg och att fler heldagsskolor tillkommer.   

 

                                                
97 Lewenhagen, Jan, (2007a) 
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Även om sambeskattningen på inkomst är någonting som i dagens läge till hög grad återfinns 

hos tyska familjer så finns det en diskussion hos regeringen om tänkbara förändringar av den. 

Den kristdemokratiska majoriteten i den rådande storkoalitionen vill behålla 

sambeskattningen som den nu är. Dock kan man från den kristdemokratiska sidan tänka sig 

mindre förändringar i den befintliga modellen.98 Socialdemokraterna vill å sin sida ha 

inskränkningar på sambeskattningen för att därmed få in mer pengar till staten för att bygga ut 

barnomsorgen mer.99 

 

Analys av den kvarstående sambeskattningen på inkomst  

Jag tycker sambeskattningen på inkomst är intressant då den till skillnad från de tre andra 

presenterade områdena funnits så pass länge i Tyskland utan att förändras. Tills vidare är den 

att betrakta som en del av den tyska familjepolitiken. Genom att den fortfarande finns kvar 

kommer den säkerligen att användas av de familjer som förespråkar den traditionella 

familjestrukturen, som finns i Esping-Andersens konservativa modell, med en försörjare och 

en som tar hand om barnen. 

 

Sambeskattningen är alltså ett område som ännu finns kvar oförändrat. Esping-Andersen 

konstaterar att graden av dekommodifiering är hög i den konservativa modellen därför att 

familj och kyrka står bakom varje individ då behov av detta finns. Vid exempelvis 

föräldraledighet ska den föräldralediges försörjning säkras med den andre förälderns inkomst. 

Med andra ord finns den traditionella familjestrukturen, med mannen som försörjare och 

kvinnan som den som tar hand om barnen, kvar. Sambeskattningen gör att, anser jag, att 

Tyskland i detta fall klart befinner sig i den konservativa välfärdsmodellen.  

 

Den sociala stratifieringen är hög i Tyskland, enligt Esping-Andersens konservativa modell. 

Ekonomiska skillnader går att konstatera mellan den ena föräldern som tar hand om barnen 

och den andre som arbetar för familjens försörjning. Medan den ena föräldern har tillgång till 

arbetsgivarens försäkringar har den andre föräldern det inte. Klasstrukturen, som finns i den 

konservativa modellen, finns kvar då sambeskattningen är kvar, menar jag. Den sociala 

stratifieringen ligger på samma nivå som tidigare och Tyskland är i det avseendet fortfarande 

en konservativ välfärdsstat.  
                                                
98 Spiegel ONLINE (2006) �Familiensplitting nützt nur Gutverdienern�. Tillgänglig 2007-05-08 på 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,429970,00.html 
99 Pressemitteilung SPD 214/07 (2007) �Bärbel Dieckmann: Konkrete Taten statt heißer Luft�. Tillgänglig 2007-
05-08 på http://www.spd.de/menu/1712651/ 
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Ser jag enbart till sambeskattningen förblir Tyskland en konservativ välfärdsmodell. Det som 

kan tänkas göra att Tyskland närmar sig en liberal modell, utifrån sambeskattningen, är att 

familjer som fortfarande kommer att ha sambeskattning själva tar ansvar för sin barnomsorg. 

Därmed understödjer också staten välfärden passivt, som det framgår i Esping-Andersens 

liberala modell. Sambeskattningen kan, enligt mig, uppfattas som ett liberalt inslag då den gör 

att familjerna själva får ta ansvar för sin välfärd.   

 

3.3. Kritiken mot de pågående förändringarna 

Förändringarna i den tyska familjepolitiken har mött motstånd både inom familjeministerns 

eget parti CDU/CSU och hos SPD. SPD känner sig bestulna på idéerna om föräldrapenningen, 

då det var den tidigare socialdemokratiska familjeministern Renate Schmidt som lade grunden 

till dagens existerande föräldrapenning.100 Familjeministern har också fått kritik för att 

reformerna hotar de grundläggande kristliga värdena som omfattar CDU/CSU: s politik och 

finns med i deras partiprogram.101  En del har gått så långt i kritiken att de jämför den 

utbyggda barnomsorgen med den som fanns i det gamla kommunistiska DDR.102 

Familjeminister von der Leyen har dock fått stöd för sina reformer från förbundskansler 

Angela Merkel och från andra ledande partikamrater. 

 

 

                                                
100 Knaup, H. und Pfister, R. (2007) �Vertrauter Feind�, Der Spiegel, nr.8, s.30 
101 Lewenhagen, Jan, (2007b) s.17 
102 Tagesschau.de (2007b) 
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4. Slutdiskussion 
 

Mitt syfte med denna uppsats var att undersöka om de familjepolitiska förändringarna innebär 

att Tyskland lämnar den konservativa välfärdsmodellen. Jag ville också se om den tyska 

konservativa välfärdsmodellen närmat sig den liberala och/eller den socialdemokratiska 

välfärdsmodellen i och med de familjepolitiska förändringarna. Med hjälp av mina valda 

teorier har jag analyserat de familjepolitiska förändringarna för att besvara mina frågor. Jag 

kan utifrån min analys dra följande slutsatser. 

 

Sammanfattar jag de fyra områdena, som jag analyserat för att besvara mina frågor, kommer 

jag fram till att graden av dekommodifiering blir högre på tre av fyra områden. Dessa tre 

familjepolitiska områden är den nya föräldrapenningen, den utbyggda barnomsorgen och 

konceptet med heldagsskolor. Graden av dekommodifiering beträffande sambeskattningen 

förblir oförändrad.  

 

Om jag ser till graden av social stratifiering för de fyra familjepolitiska områdena kan jag 

konstatera att på två av områdena blir stratifieringen lägre. De två områdena där den sociala 

stratifieringen blir lägre är införandet av en föräldrapenning och konceptet med heldagsskolor. 

När det gäller grad av social stratifiering beträffande den utbyggda barnomsorgen kom jag 

fram till att den både kunde uppfattas som att den blir lägre men även att den kunde förbli 

oförändrad, alltså hög. Beträffande sambeskattningen konstaterade jag att den sociala 

stratifieringen var oförändrad  

 

Graden av dekommodifiering blir alltså högre hos tre av de fyra familjepolitiska områdena 

och den sociala stratifieringen blir hos två av de fyra områdena lägre. Utifrån Esping-

Andersens kategorisering av välfärdsstater så skulle graden av dekommodifiering vara hög 

hos ett land som är placerat i den socialdemokratiska välfärdsmodellen. Då tre av fyra 

områden får en högre grad av dekommodifiering anser jag att Tyskland måste sägas närma sig 

en socialdemokratisk välfärdsmodell och att landet lämnar den konservativa 

välfärdsmodellen. En låg grad av social stratifiering är också en förutsättning för att ett land 

ska tillhöra Esping-Andersens socialdemokratiska välfärdsmodell. Genom att även två av de 

familjepolitiska områdena får en lägre grad av social stratifiering närmar sig landet ytterligare 

den socialdemokratiska modellen, anser jag. Den tyska välfärdsmodellen visar heller inga 
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tecken på att bli mer liberal då den istället expanderar sina välfärdstjänster. Därmed får inte 

heller Piersons slutsats något stöd i min undersökning. Grad av dekommodifiering och social 

stratifiering gör att Tyskland tydligt närmar sig en socialdemokratisk välfärsmodell. 

 

Jag tog i metodavsnittet upp att jag hade kunnat fokusera på enbart ett eller två områden av de 

familjepolitiska förändringarna. Hade jag exempelvis endast sett till ett område av 

förändringarna anser jag att resultatet av min undersökning inte hade varit lika representativt 

för att avgöra om den tyska konservativa välfärdsmodellen förändras till att mer närma sig en 

liberal- och/eller en socialdemokratisk välfärdsmodell.      

 

Forskaren Martin Seeleib-Kaiser, som jag tidigare presenterat, tog i boken Developments in 

German Politics 3 upp de planer den förra tyska röd-gröna regeringen hade för att bygga ut 

barnomsorgen och utveckla konceptet med heldagsskolor. Jag har med min undersökning nu 

kunnat visa vad en utbyggd barnomsorg och ett utvidgande av konceptet med heldagsskolor 

betyder i relation till den tyska konservativa välfärdsmodellen. Medan forskaren Jens Alber i 

boken Sozialberichterstattung und Sozialstaatsbeobachtung kommer fram till att den tyska 

välfärdsstaten inte är mer kostsam än andra västliga välfärdsstater och att den inte heller 

växer, så kan jag se att den tyska välfärden nu växer i och med ett införande av en 

föräldrapenning, en utbyggd barnomsorg och skapandet av fler heldagsskolor.  

  

En vidare utveckling av min undersökning skulle kunna göras då de familjepolitiska 

förändringarna har hunnit etablera sig mer i det tyska samhället och det går att se tydliga 

konsekvenser av förändringarna. Då skulle man exempelvis kunna studera om den nya 

föräldrapenningen verkligen utnyttjas av tyska föräldrar eller om de föredrar den konservativa 

traditionella familjestrukturen med att den ene partnern stannar hemma medan den andre 

försörjer familjen. Därmed skulle det gå att se om Tyskland i det verkliga livet verkligen 

förändras till att bli en mer socialdemokratisk modell eller om den konservativa 

välfärdsmodellen förblir stark. Intressant skulle även vara att fokusera på de politiska 

partierna i Tyskland för att se hur de förändras och vad det betyder för Tyskland som 

välfärdsstat. Exempelvis skulle man då kunna använda en teori som fokuserar på 

kristdemokratiska och/eller socialdemokratiska partiers utveckling.   
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