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Diarienummer VR 2016/127   
   
  Finansdepartementet 

  103 33 Stockholm 

 

Svar på remiss gällande SOU 2016:20 Föräldraledighet för 
statsråd? (Fi2016/01041/ESA) 
 

Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet) har 
adresserats som remissinstans på betänkandet av Utredningen om 
översyn av möjligheterna till föräldraledighet för statsråd och lämnar 
följande svar. 

Sammanfattning 

Nationella sekretariatet för genusforskning ställer sig i huvudsak bakom 
utredningens förslag om tre modeller som kan användas som stöd för hur 
ett statsråds frånvaro för att vara hemma med sitt barn kan se ut. 

Som utredningen poängterar bör det finnas flera och tydligare lösningar 
för ett statsråd till hel eller delvis frånvaro för att ta hand om sitt barn. 
Det är därför bra att utredningen föreslår tre olika modeller. 

Emellertid gör utredningen en reflektion kring hur ofta respektive modell 
kan komma att användas. Vi menar att regeringen inte bör uppfatta 
utredningens bedömning som normerande, utan hellre sträva efter att om 
möjligt tillämpa den föreslagna modell där statsministern förordnar ett 
nytt statsråd. Detta eftersom det är den modell som ligger mest i linje 
med svensk jämställdhetspolitik och föräldraförsäkringens utformning. 
En feministisk regering är en förebild i samhället i övrigt.  
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Modellen att förordna ett nytt statsråd bör prövas 

Utredningen gör en reflektion kring sina egna förslag som det kan finnas 
anledning att inte ta för given. Det handlar om följande bedömningar, 
här citerat från betänkandets sammanfattning (sidan 12), om hur ofta 
respektive modell kan komma att användas. 

Vi tror att modellen att statsministern utser en ersättare 
enligt den s.k. ersättarlistan är den som kommer att 
användas mest. Det är också så ett statsråds frånvaro för 
att ta hand om sina barn synes ha lösts hittills. Modellen 
där statsministern utser en eller flera ersättare genom s.k. 
§5-förordnanden tror vi inte kommer att användas 
särskilt frekvent. Den modell där statsministern 
förordnar ett nytt statsråd föreställer vi oss kommer 
utnyttjas ännu mera sällan, om ens någonsin. 

Detta är visserligen inte avsett som en rekommendation av utredningen, 
men formuleringarna kan ändå uppfattas som normerande. Det vill vi 
avråda regeringen från att göra. Snarare bör en feministisk regering, med 
höga ambitioner i jämställdhetspolitiken, sträva efter att så långt det går 
söka lösningar som ligger så nära den ordinarie lagstiftningen som 
möjligt. Det vill säga att tillämpa modellen där statsministern förordnar 
ett nytt statsråd. Det är den modell som i högst grad uppfyller de skäl 
som kommittédirektivet anför till att statsråd ska kunna vara lediga på 
ett sätt som motsvarar anställdas föräldraledighet i samband med ett 
barns födsel eller adoption samt för en tid därefter. Utredningen menar 
(7.5 Statsministern förordnar ett nytt statsråd) att ”en längre frånvaro 
torde vara svår att förena med statsrådsuppdragets krav och politikens 
allmänna villkor”, och gör därför bedömningen att denna modell sällan, 
om ens någonsin, kommer att utnyttjas. Det finns goda skäl att göra en 
annan bedömning. 

Uppdraget som statsråd är visserligen av särskild karaktär, men det kan 
också sägas om befattningen som myndighetschef eller som ledare av ett 
stort företag. (Det är en invändning som utredningen beaktar, men 
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avfärdar.) Det är trots allt så, som regeringen skriver i direktivet, att en 
möjlighet för statsråd att formellt kunna förena föräldraskap med arbete 
kan tjäna som en förebild i samhället i övrigt. Vilken modell som 
används vid föräldraledighet för statsråd säger också något om vilket 
föredöme en regering vill vara. Utredningen menar att kretsen av möjliga 
”vikarier” är begränsad. Vi menar att problemet inte i första hand ligger 
där. Det är snarare vid återgången av den föräldralediga som problemet 
uppstår. Vad händer med ”vikarien”? Det problemet skulle kunna lösas 
genom att använda före detta statsråd, riksdagsledamöter eller 
statssekreterare. Dessa skulle ha en självklar position att återgå till, och 
ju längre modellen tillämpats desto mer okomplicerat skulle det 
förmodligen bli.  

 

________________________________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av föreståndare Kerstin Alnebratt efter 
utredning och förslag från Jimmy Sand. 

 
Kerstin Alnebratt  

Föreståndare 

 

Nationella sekretariatet för genusforskning arbetar för att öka genomslaget för 
forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i 
samhället som helhet. Sekretariatet är en nationell enhet placerad på Göteborgs 
universitet. Bland våra externa uppdragsgivare finns regeringen och Nordiska 
ministerrådet.   
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