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Sammanfattning 

Denna studie är en kritisk diskursanalys av den debatt som pågår i svensk dagspress om 

förslaget att införa en mer eller helt kvoterad föräldraförsäkring. Jag har främst 

fokuserat på hur orden ”jämställdhet” kontra ”valfrihet” konstrueras och ges mening i 

debatten samt vilka konsekvenser detta får. Studien bygger på ett 

socialkonstruktionistiskt antagande som ligger till grund för hur det skrivna språket 

konstrueras och skapar mening hos människor. Som metod har jag använt mig av kritisk 

diskursanalys där jag utgått från Faircloughts tredimensionella modell vid tolkandet av 

materialet. Mina data har bestått av 30 tidningsartiklar, utkomna under det senaste året, 

som på något sätt berört mitt ämne. I studiens resultat framkommer att orden 

”jämställdhet” och ”valfrihet” används flitigt i debatten men ges olika innebörd 

beroende på i vilken kontext de används. Jämställdhetsargumentet utesluter i princip 

alltid valfrihetsargumentet men omvänt kan de två ståndpunkterna ofta förenas. 

Debatten ger upphov till att klassiska könsroller reproduceras snarare än omkonstrueras. 
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1. Inledning 

När jag och min sambo väntade vårt första barn för sex år sedan, fick min sambo ofta frågan 

om han tänkte vara föräldraledig, men aldrig att jag fick den frågan ställd utan det var bara 

något som folk tog för givet. Att vara föräldraledig är fortfarande något kvinnligt kodat, något 

som de flesta anser att man som kvinna ska ta huvudansvaret för. En kvinnlig bekant till mig 

fick en gång frågan om vilket ”dagis” som tar emot så små barn som åttamånaders bebisar nu 

när hon skulle återgå till jobbet. Tanken på att bebisens pappa nu skulle vara hemma hade inte 

slagit personen i fråga.  

Föräldraförsäkringens utformning är en het politisk fråga i dag. Ingen har nog 

undgått de otaliga debatter i media om huruvida det bör införas fler kvoterade månader, göra 

föräldraförsäkringen helt individualiserad eller låta föräldrarna ha rätten att själva bestämma 

hur de vill lägga upp det hela. Tjänstemannaförbundet HTF har med hjälp av en rad olika 

författare och skribenter utgivit boken Vems valfrihet? (2004) som är en debattbok för en 

delad föräldraförsäkring. I förordet skriver förbundsordförande Holger Eriksson; 

Dagens föräldraförsäkring konserverar den könssegregerade arbetsmarknaden 

och befäster gamla könsroller. En i större utsträckning delad föräldraförsäkring är inte bara 

en rättvise- och jämställdhetsfråga utan också en fråga om att samhället bättre ska utnyttja 

sitt humankapital (rätt person på rätt plats) och inte sortera människor utifrån kön eller om 

man har barn eller inte (Eriksson i Lorantzi 2004 s. 7).  

Detta kan sättas i kontrast till ett utlåtande från en interpellation i riksdagen 

(2004) av Torsten Lindström (kd) till socialminister Berit Andnor (s) om kvotering av 

föräldraförsäkringen. 

Ett sådant system tar inte i beaktande att familjers omständigheter ser olika ut 

och att en enda lösning inte passar alla. Det tar heller inte i beaktande att föräldrar själva 

vill och ska bestämma över fördelningen av föräldraledigheter (Interpellation 2004/05:287).  

Jämställdhet ställs ofta mot valfrihet i debatten. Många förespråkare menar dock 

att det inte finns någon valfrihet att tala om i frågan eftersom det redan finns föreställningar 

om hur föräldrar bör dela på ledigheten och även en rad praktiska incitament som många 

gånger omöjliggör ett aktivt val. Motståndare syftar ofta på att det finns andra tänkbara sätt att 

uppnå jämställdhet på än genom tvångskvotering (Klinth 2005). Här avses ofta olika typer av 
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reformer som ska säkerställa detta. Många har redan införts och resultaten är mångfacetterade 

(se vidare s. 6).  

Mitt bidrag till forskningen är att visa på hur det talas om jämställdhet kontra 

valfrihet i debatten om den kvoterade föräldrapenningen, samt redogöra för vad detta får för 

konsekvenser. Frågan om föräldraförsäkringens utformning är även starkt knuten till ett 

arbetsmarknads- samt ett barnperspektiv. Min studie kommer dock fokusera mest på hur 

begreppen jämställdhet kontra valfrihet används i debatten även om jag inflikar delar från 

andra perspektiv då jag finner det relevant.  

Idén till mitt uppsatsämne föddes under vårterminen 2012 när jag läste en kurs i 

genusvetenskap vid Stockholms universitet. Frågan om kvoterad föräldraförsäkring väckte 

starka reaktioner hos många studenter, inklusive mig själv, och vi hade en het diskussion i 

klassrummet om huruvida detta är något att satsa på eller ej. Studiens syfte är dock inte att 

komma fram till huruvida en kvoterad föräldraförsäkring bör eller inte bör införas, utan jag är 

ute efter att synliggöra hur det skrivna språket skapar mening hos människor och vilka 

konsekvenser detta kan tänkas få. 

Att jag valt att arbeta med diskursanalys beror dels på att jag står bakom 

antagandet om att världen är socialt konstruerad och dels på att det är lätt att applicera på en 

debatt, vilket jag ämnar att följa. Faircloughs angreppssätt lämpar sig bra på mina 

frågeställningar som har med politik, makt och ojämställdhet att göra. 

 

1.1 Disposition 

I nästföljande stycke görs en presentation av studiens syfte och frågeställningar. Detta ger en 

insyn i min studies ändamål samt lägger fram de frågor som jag har för avsikt att besvara. 

Under denna rubrik återfinns även en avgränsning. Stycket därpå har jag kallat bakgrund och 

innehåller relevant fakta som berör ämnet. Därefter presenteras teorin som i mitt fall är 

socialkonstruktionism och diskursanalys. Detta följs av tidigare forskning som jag anser är av 

stor betydelse för min studie. Metod och empiriavsnittet kommer härnäst där en 

genomgripande redogörelse görs av den metod jag använt samt hur jag gått tillväga vid 

insamlandet av mitt material. Här redogör jag även för min förförståelse, reflekterar kritiskt 

kring metoden och tar upp begreppen validitet och reliabilitet. Därefter presenteras analysen 

av mitt material under olika teman samt en sammanfattning av resultaten. Slutligen inbegriper 

min studie en diskussion kring de viktigaste resultaten återkopplat till mina frågeställningar.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att undersöka vad fenomenen jämställdhet kontra valfrihet ges för 

mening i de argument som förs för- och emot förslaget om en kvoterad föräldraförsäkring, i 

olika dagstidningar samt vilka konsekvenser detta får. Anledningen till att det här är ett 

intressant och viktigt område att forska inom är att studier att detta slag genererar 

betydelsefull kunskap om hur det skrivna språket påverkar människors vardag och samhället i 

stort.  

 

Mina frågeställningar lyder; 

 

 Hur konstrueras fenomenen jämställdhet kontra valfrihet i debatten om kvoterad 

föräldraförsäkring i svensk dagspress? 

 Vilka konsekvenser får det när jämställdhet kontra valfrihet skapas på detta sätt? 

2.1 Avgränsning 

Som avgränsning har jag valt att endast studera artiklar som belyser frågan om kvoterad 

föräldraförsäkring utifrån heterosexuella parrelationer. Även om det hade varit intressant att 

tillämpa ett queerperspektiv på studien så har jag gjort den bedömningen att det blir för 

knappt med tid. I alla de artiklar jag valt ut för analys slumpade det sig dessutom så att de 

utgår från familjer med en mamma och en pappa. Det hade även varit intressant att se på 

frågan ur ett barnperspekitiv, barns rätt till båda sina föräldrar och hur det talas om detta. Men 

även här handlar det om tidsbristen, så jag lämnar det till framtida forskning. 
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3. Bakgrund 

3.1 Jämställdhet 

En vanlig definition av jämställdhet, som jag sett citerats i många texter, är den som 

nationalencyklopedin (NE) använder sig av. Enligt NE innebär  jämställdhet; 

...att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom 

alla väsentliga områden i livet (www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet).  

Ordet jämställdhet har använts sen början av 1970-talet då förslaget om att 

inrätta en lag mot könsdiskriminering kom på tal. Det dröjde dock enda fram till 1979 innan 

förslaget gick igenom och Sverige fick sin första jämställdhetslag (NE). I Sverige arbetas det 

politiskt aktivt för att vi ska uppnå ett så jämställt samhälle som möjligt. Den svenska 

föräldraförsäkringens utformning ska bidra till att främja detta (Sveriges makalösa föräldrar 

2008). Ändå är det fortfarande mamman i familjen som i störst omfattning tar ut 

föräldrapenning, går ned i arbetstid när barnet börjat på förskola och tar hand om barnet när 

det är sjukt. Detta sätter sina spår på kvinnors ekonomi (Ibid.). 

Enligt en SOU-rapport från 2005 drabbas även kvinnor som väljer att inte skaffa 

barn i viss omfattning eftersom de blir utsatta för statistisk diskriminering. Detta innebär att 

arbetsgivare diskriminerar en grupp individer utifrån stereotypa beteenden som är allmänt 

kända för just den gruppen. Att kvinnor i många fall tar ut lång föräldraledighet är ett exempel 

på ett sådant beteende (SOU 2005:73).  

I regel tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket fram till cirka 28 år, en 

vanlig ålder då kvinnor blir mödrar för första gången. Efter detta ökar löneklyftorna och dessa 

håller i sig livet ut. Kvinnor tjänar i det stora hela bara runt 70 procent av vad männen gör. Att 

kvinnor inte jobbar heltid har sin förklaring i ungefär hälften av denna skillnad. Resten utgörs 

av andra faktorer såsom att kvinnor har sämre utvecklingsmöjligheter inom arbetslivet och en 

sämre lön generellt (Sveriges makalösa föräldrar 2008).  

 

3.2 Jämställdhet och valfrihet i konflikt 

I en SOU-rapport från 2005 skriver Roger Klinth att det inte dröjde särskilt lång tid från det 

att införandet av den moderna föräldraförsäkringen trädde i kraft 1974 tills frågan om en mer 

kvoterad föräldraförsäkring togs upp. Detta eftersom männens deltagande var mycket lågt. 

http://www.ne.se/j%C3%A4mst%C3%A4lldhet
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Det dröjde dock ända till 1995 innan den första kvoterade månaden fastställdes. Klinth menar 

att de flesta politiska grupper och samhällsaktörer länge varit positiva till ett mer jämställt 

uttag av föräldrapenningen men att detta ska ske frivilligt och inte med hjälp av några 

tvingande lagar. Jämställt föräldraskap är bra så länge det inte kommer i konflikt med 

valfriheten. Det har länge funnits en föreställning om att familjen ska vara en plats fri från 

politiska förordningar. Den borgerliga socialministern Bengt Westerberg var bland de första 

att ifrågasätta denna grundsats. Han menade att begreppet valfrihet som länge använts i 

debatten mot en mer kvoterad föräldraförsäkring måste få en annan innebörd för att männen 

ska stanna hemma mer. Detta eftersom det fria valet inte är fritt i den meningen att männen av 

praxis har förtur att bestämma. Klinth (2005) påstår också att det inom typiskt manliga 

yrkekategorier länge talats om det omöjliga med att männen ska utebli från sina 

arbetsuppgifter under en längre tid. Det manliga arbetet har sen lång tid tillbaka setts som 

orubbligt och föräldraledighet kan därför inte garanteras utan bara ske i mån av tid. Att 

männens val att arbeta i stället för att ta föräldraledigt inskränker på kvinnornas yrkeskarriär 

har knappast varit uppe i debatt. Många politiska uttal som gjorts har i stället för att inta ett 

kritiskt förhållningssätt mot det könsuppdelade arbetet, där kvinnan setts som vårdare och 

mannen familjeförsörjare, stärkt dessa positioner (Ibid.).  

 

3.3 Den svenska föräldraförsäkringen 

Sverige var först ut i världen med att införa en föräldraförsäkring med lika villkor för både 

mammor och pappor. Detta skedde 1974 (Stanfors 2007). Sedan dess har föräldraförsäkringen 

successivt byggts ut och innefattar idag 480 dagar varav hälften är avsedda för mamman och 

hälften för pappan. Man behöver dock inte ta ut någon föräldrapenning för att vara 

föräldraledig och det går även bra att överlåta dagar som man inte själv vill ta ut åt den andra 

föräldern. (Försäkringskassan – Faktablad 2012). Svenska föräldrars rättigheter och 

skyldigheter att vara hemma med sina barn stärks av föräldraledighetslagen 

(Försäkringskassan – Föräldraledighetslagen 2012). 

 

3.3.1 Hur har föräldraförsäkringen fördelats? 

Nästan alla, 97 procent, av de berättigade föräldrarna väljer att ta ut föräldrapenning i någon 

omfattning och runt 60 procent av familjerna tar ut samtliga dagar de har rätt till. 

Fördelningen i uttag män och kvinnor emellan har dock alltid varit ojämnt fördelad även om 
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siffrorna nu pekar åt att vi blir mer och mer jämställda. Det är vanligt att mammorna stannar 

hemma under det första året medan papporna tar ut sin ledighet när barnet blivit lite äldre 

(SOU 2003:36).  I regel tar pappor ut längre föräldrarledighet i de fall där han tjänar lika 

mycket eller mindre än mamman och tvärtom när fallet är omvänt (Klinth & Johansson 2010). 

Vid föräldraförsäkringens införande 1974 tog endast 2,4 procent av samtliga pappor i landet 

ut föräldrapenning i någon grad. Den totala tiden låg bara på några promille i förhållande till 

den sammanlagda ledigheten som togs ut under året (Ibid.). En långsam ökning skedde dock 

under resten av 70-talet och 1980 tog papporna ut cirka 5 procent av den totala tiden (Stanfors 

2007). 1990 var männens andel uppe i nästan 8 procent men året efter införandet av den första 

öronmärkta månaden, 1996, hade siffran bara ökat till cirka 9 procent. Året efter införandet av 

den andra öronmärkta månaden, 2003, hade pappornas antal uttagna dagar däremot ökat till 

cirka 18 procent. Förra året, 2011, hade motsvarande siffra ökat ytterligare och var då uppe i 

nästan 25 procent (Försäkringskassan – Statistik och analys 2012).                                

 

3.3.2 Reformer för att främja pappors uttag 

Flera reformer med syfte till att öka fäders uttag av föräldraledighet har gjorts genom årens 

lopp. Försäkringen har gjorts mer flexibel, ersättningstaket i försäkringen har höjts, två 

öronmärkta månader och införts och nu senast, 2008, infördes en jämställdhetsbonus som 

innebär att föräldrar som helt eller delvis delar föräldrapenningen lika är berättigad en bonus 

på 50 kronor var per dag. (försäkringskassan – jämställdhetsbonus 2012). Dessa reformer har, 

med undantag för de två öronmärkta månaderna, haft föga effekt. När föräldraförsäkringen 

blev mera flexibel ledde det till att mammorna var hemma längre. Ett rent bakslag för 

jämställdheten alltså (Klinth & Johansson 2010). Den nyaste reformen, jämställdhetsbonusen, 

har än så länge inte setts ge någon effekt på ett mer lika uttag av föräldrapenning. Enligt en 

rapport från IFS (inspektionen för socialföräkringen) 2012 kan det ha att göra med att andra 

faktorer såsom könsroller och attityder på arbetsmarknaden väger starkare än vad storleken på 

själva bonusen gör. 1995 infördes den första öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen, en 

månad som är reserverad för vardera förälder och som inte kan överlåtas till den andre. I 

vardagligt tal kom den lite felaktigt att kallas ”pappamånaden”. Detta gav en viss effekt på 

pappors uttag även om många inte tog ut mer ledighet än just ”sin månad”. 

(Försäkringskassan Socialförsäkringsrapport 2011). Sju år senare, 2002, infördes ytterligare 

en öronmärkt månad som även denna gav en viss effekt på fäders uttag av föräldrapenning 

(Ibid.).  



 

 7 

4. Teori 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att arbeta med diskursanalys. Det blir då självfallet att 

jag utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv då det är vad diskursanalysen bygger på.  

4.1 Socialkonstruktionism 

Diskursanalys har liksom många andra moderna teorier som berör kultur och samhälle ett 

socialkonstruktionistiskt angreppssätt. Min uppsats genomsyras således av detta perspektiv 

som förvisso inte är helt enkelt att definiera. Enligt Vivien Burr (2003) finns det flera olika 

varianter av socialkonstruktionism som alla har sin egen karaktär. Det finns dock fyra 

antaganden som är gemensamma för dem alla och som även utgör en viktig grundval för 

diskursanalys. Dessa är en kritisk inställning till självklar kunskap med vilket menas att vi bör 

inta en kritisk ställning mot ett för givettaget sätt att se på och förstå vår omvärld. Historisk 

och kulturell specificitet syftar på att människors antaganden om världen är historiskt och 

kulturellt stämplade och att våra uppfattningar ändras över tid och rum. Samband mellan 

kunskap och sociala processer innebär att sanning om världen uppstår och bevaras genom 

social interaktion. Dels konstrueras ömsesidiga sanningar och dels utspelas en kamp där 

aktörerna försöker övertyga varandra om sin egen verklighet. Samband mellan kunskap och 

social handling berör hur vi ser vissa sociala handlingar som acceptabla medan andra ses som 

befängda. Detta får sociala konsekvenser i och med att vår egen världsbild påverkar våra 

sociala handlingar (Winter – Jörgensen & Phillip 2000). Socialkonstruktionismen härstammar 

ur poststrukturalismen som i sin tur härrör från bland annat marxismen och psykoanalysen. 

Enligt poststrukturalistisk språkfilosofi kan vi endast genom språket få tillgång till 

verklighetens domän. Språket hjälper till att framkalla representationer av vår omvärld. Dessa 

represenationer är inte bara en avbild av en redan befintlig verklighet utan medverkar främst 

vid uppkomsten av den. (Ibid.). 

 

4.2 Diskursanalys som teori och metod 

Diskursanalys kan uppfattas som kontroversiell i och med att den ofta associeras med 

svårförståeliga franska filosofer och dess vetenskapliga beskaffenhet har därför fått utstå 
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mycket kritik. Trots detta är diskursanalys ett populärt förhållningssätt inom 

samhällsvetenskapen. Att diskursanalys ökat så markant de senaste åren har troligen att göra 

med att människor i dag ofta delar den uppfattningen att ett konkret tillstånd reflekteras av 

våra egna uppfattningar. En förutsättning för att vi ska kunna bilda egna uppfattningar är att 

det finns ett språk och med språkets hjälp ordnas det sociala livet. Den diskursanalytiska 

tyngdpunkten ligger huvudsakligen på den kommunikation som förs mellan individer i stället 

för relationer individer och grupper emellan (Bergström & Boréus 2005). Iver B. Neumann 

(2003) klargör att diskursanalysens främsta uppgift är att studera sociala fenomen där mening 

uppstår och att detta är språkets huvudsakliga uppgift. 

Diskursanalys är både en teori och en metod på samma gång. Winter – 

Jörgensen och Phillip (2000) beskriver diskursanalys som ”ett helt paket” (s.10) där teori och 

metod samverkar och därför inte ska användas var för sig. För att använda sig av 

diskursanalys är det viktigt att man accepterar de väsentliga filosofiska antagandena 

(ontologiska och epistemologiska) det vill säga att språket och verkligheten konstrueras 

socialt av människan. Ordet diskurs kan ha olika betydelse beroende på i vilken kontext den 

används. Den innebörd som Winter – Jörgensen och Phillip använder sig av är 

               ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen) (s. 7).   

Tanken är att allt språk, tal och skrift, är ordnat utifrån olika mönster som våra 

påståenden rättar sig efter då vi vistas och verkar i olika sociala sammanhang. Diskursanalys 

är det redskap som används vid analyserandet av dessa mönster. Det finns flera olika 

diskursanalytiska perspektiv, varav kritisk diskursanalys som jag kommer använda mig av är 

ett (Ibid.). 

Det finns några utmärkande drag som är gemensamma för alla diskursanalytiska 

angreppssätt och som implicit ligger i socialkonstruktionismens grunder. För det första finns 

det en uppfattning om att de processer varigenom diskurser uppstår och tolkas har en 

betydande inverkan på hur människor uppfattar sin sociala verklighet. För det andra finns det 

ett antagande om att diskurser både är konstituerande och konstituerad, det vill säga att 

diskurser både är med och bidrar till att kunskap och sociala relationer förändras samtidigt 

som sociala praktiker och strukturer är med och ger form åt nya diskurser. Vidare menar man 

att diskurser fungerar ideologiskt, det vill säga att diskurser hjälper till att upprätta och 

bebehålla makthierarkier sociala grupper emellan, till exempel mellan kvinnor och män. Att 

synliggöra ojämlika maktordningar och även försöka bidra till att dessa jämnas ut är 

huvudpoängen med diskursanalys (Ibid.). 
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5. Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning som behandlar föräldraledighet och föräldraskap 

utifrån frågor om jämställdhet och valfrihet. Jag kommer nu presentera ett urval av dessa som 

jag finner relevanta för min studie. 

Roger Klinth och Thomas Johansson (2010) skriver i sin avhandling ”nya 

svenska fäder”, att i de kampanjer som genomförts i syfte av att öka pappors uttag av 

föräldraledighet beskrivs pappaledigheten, enda in på 2000-talet som något en man kan välja 

om han har lust. Klinth och Johansson menar att detta skapar en bild av pappan som en 

andrahandsförälder, en förälder utan huvudansvar, som kan komma och gå som han vill. 

Vidare menar författarna att det vid pars planerande av föräldraledighet är 

ovanligt att man väger in jämställdhetsaspekter. I stället gör man det val man tycker främjar 

den egna familjen bäst. Författarna menar att kvinnors lön, utbildning och yrkesposition har 

en central betydelse för huruvida männen väljer att ta ut föräldraledighet. I regel tar pappor ut 

längre föräldrarledighet i de fall där han tjänar lika mycket eller mindre än mamman och 

tvärtom när fallet är omvänt. Männen i studien är i regel emot förslaget om en kvoterad 

föräldraförsäkring då det uppfattas som ett inkräktande på privat mark (Klinth – Johansson 

2010). Författarna menar också att när jämställdhet nämns i debatten om föräldraledighet, så 

yttrar det sig ofta som ett fenomen där kvinnor och män försöker hitta balans på ett sätt som 

gör att båda känner sig nöjda. Även om de stannar hemma under en lika lång period så ser de 

ingen anledning till att dela på hemmets sysslor lika. Det viktigaste är att båda bidrar med 

ungefär lika stor del men vem som gör vad är inte lika viktigt (Ibid.).  

Jenny Alsarve och Katarina Boye (2011) har skrivit avhandlingen ”man vill ha 

det lite jämställt sådär” där de undersökt hur blivande mammor och pappor resonerar kring 

föräldraledighet. I den framkom det bland annat att det för samtliga ansågs självklart att 

kvinnan skulle vara hemma. För de flesta par ansågs det även viktigt att mannen var hemma, 

åtminstone några månader. Tre återkommande skäl som enligt föräldrarna i studien väger 

tungt för hur de tänkt att uppdelningen av föräldraledigheten ska göras är ekonomi, 

arbetssituation och amning. Att göra sitt bästa för att hushållets kostnader inte ska behöva 

sjunka mer än nödvändigt uppgav de flesta paren som viktigt. Hos några enstaka föräldrapar 

var detta däremot inte lika viktigt, utan en jämn fördelning av föräldraledigheten ansågs som 

ett starkare motiv. Jämställdhetsbonusen sågs som positiv bland de föräldrar som hade tänkt 
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att dela lika eller nästan lika på föräldraledigheten, men utgjorde inte en avgörande faktor vid 

det slutgiltiga bestämmandet (Alsarve – Boye 2011). 

Jämställdhet var ett återkommande samtalsämne i intervjuerna. De flesta paren 

var överens om att jämställdhet innebär att båda bidrar med ungefär lika mycket. Det behöver 

dock inte handla om att göra precis samma saker, i till exempel hushållet, bara det blir en 

någorlunda jämn fördelning. Vissa av paren undvek att tala om jämställdhet utan valde i 

stället att samtala om rättvisa som en synonym till ordet. Författarna menar att det kan ha att 

göra med att jämställdhet för många är ett väldigt starkt ord, som ofta associeras till 

”millimeterrättvisa” det vill säga att alla parter ska göra exakt lika mycket av allt (Alsarve – 

Boye 2011). 

Lena Lind Palicki (2010) har i sin forskning, med hjälp av diskursanalys, 

undersökt hur bland annat genus och jämställdhet konstrueras i broschyrer utgivna av 

försäkringskassan 1974-2007. Det hon kommit fram till är att jämställdhet har genomsyrat 

samtliga broschyrer och att det finns ett bakomliggande politiskt motiv, som lovordar att ett 

jämnare uttag av föräldradagar i förlängningen leder till ett mer jämställt samhälle. Ändå 

menar författaren att det finns olika sätt att se på mäns och kvinnors föräldraledighet i dessa 

broschyrer. Broschyrerna riktar sig huvudsakligen till kvinnan och i regel är de skrivna på ett 

sätt som får mammor att uppfattas som huvudpersoner och pappor som något mindre viktiga. 

Här syftar hon främst på de tio ”pappadagarna” som nyblivna fäder får ta ut i samband med 

barns födelse. Dessa dagar benämns ofta som ”särskilda”, något som är ett privilegium för 

just pappor. I flertalet broschyrer läggs frasen ”hjälpa mamman i hemmet” till, som då åsyftar 

att det är kvinnan som har huvudansvaret över hushållssysslor. Kvinnors föräldraledighet 

hänvisas inte som särskild eller speciell utan gestaltas som det typiska. Detta återspeglas inte 

bara i de tidigare broschyrerna utan mönstret är påtagligt även i de senast utgivna från 2007. 

Däremot används inte begreppet ”pappamånader”, utan här har försäkringskassan i stället valt 

att inta ett helt könsneutralt förhållningssätt vid beskrivningen av de kvoterade månaderna 

(Lind Palicki 2010). 

Faderskapets omvandlingar (2004) är namnet på en bok skriven av Thomas 

Johansson där han presenterar sin studie som bland annat handlar om hur synen på faderskap 

och jämställdhet sett ut genom tiden och ser ut i dag. Johansson menar att debatten om 

jämställdhet länge präglats av frågor om hur man ska gå tillväga för att göra pappor mer 

närvarande och delaktiga i sina barns liv. Det finns flera olika lösningar på detta. Ett mål har 

varit att uppmuntra män till en ny kategori av manlighet och få dem engagerade i 

omsorgsarbetet. I Johanssons studie talas det mycket om en ”mansroll” i förvandling och ”den 



 

 11 

nye mannen”. Han menar att det än idag råder en hegemonisk manlighet där vissa intressen 

och föreställningar ligger djupt förankrade hos människor. Man kan bland annat se hur mäns 

sätt att förhålla sig till karriär och arbetsliv leder till att de är mer frånvarande i familjen. De 

senaste decennierna har det dock skett en stor förändring i den hegemoniska positionen, och i 

dag vill många män kunna kombinera yrkesliv med barn och familj. I studien har det även 

kommit fram att det numera råder ett jämställdhetsideal som männen måste förhålla sig till. 

Detta leder många gångar till mer delaktighet i familjen. Samtidigt finns det en grupp män 

som ställer sig helt motvilliga till en förändring (Johansson 2004). 

Lisbeth Bekkengen (2002) har skrivit anhandlingen Man får välja som är en 

undersökning av vilka hinder som ligger till grund för män i valet att vara pappaledig samt 

hur det kommer sig att mamman oftast får huvudansvaret över hem och familj. När det gäller 

mäns och kvinnors föräldraledighet är det enligt studien utbudet av handlingsalternativ som 

skapar det största problemet. Män har större möjlighet att välja om, när och i vilken 

omfattning han vill vara ledig medan kvinnor av biologiska och sociala skäl som mest kan få 

bestämma hur länge de vill vara hemma. Arbetsgivare rättar sig efter föräldraledighet på olika 

sätt beroende på om det är en man eller kvinna. En föräldraledig mamma ersätts i regel alltid 

och hon deltar själv i förberedelserna av hennes frånvaro. När en man ska vara pappaledig 

anpassas arbetsplatsen efter hans uteblivelse istället för att ta in en ersättare. Detta ger oss en 

bild av att kvinnor är utbytbara och därför inte så viktiga, medan männen är oersättliga. 

Rådande föreställningar säger även att en man inte begär ledighet förrän han känner att jobbet 

är under kontroll. Detta kan vara en av förklaringarna till att pappor sällan tar ut någon längre 

ledighet. 

Bekkenger hävdar att det finns en allmän uppfattning om att det är kvinnan som 

står för makten i hemmet och att hon i många fall inte tillåter mannen att ta del av ansvaret 

där, både vad gäller hushållssysslor och skötsel av barn. Studiens resultat bekräftar dock inte 

detta. Bekkengen har istället kommit fram till att det är männen som delegerar detta åt 

kvinnorna och att kvinnorna i sin tur tar på sig detta då de känner att det är deras plikt. Det 

råder också föreställningar om att män och kvinnor är och bör vara olika samt att ”barnets 

bästa” alltid ska gå i första hand. Med detta menas vanligtvis att barnet ska få vara hemma 

länge och sedan inte behöva gå så långa dagar på förskolan. Normen är att mamman ska se till 

att detta blir så bra som möjligt och oftast blir det även hon som är hemma längst. Därmed 

uppstår problemet med att jämställdhet krockar med ”barnets bästa” (Bekkengen 2002). 
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6. Metod och empiri 

6.1 Urval 

Winther – Jörgensen och Phillip (2000) skriver att de mönster man eftersöker och som spelar 

roll vid uppkomsten, upprätthållandet och omskapandet av diskurser kan man hitta i olika 

sociala sammanhang där språket är involverat. Dessa sammanhang kan till exempel vara 

tidningsartiklar som jag valt att analysera. Vid sökandet efter analysmaterial använde jag mig 

av retriever mediearkivet som är en databas där alla artiklar från tryckta dagstidningar, 

tidskrifter och affärspress sen 1987 finns tillgängliga. Jag har valt att rikta in mig på 

dagstidningar eftersom de är riktade till allmänheten och förmodligen också har en bred 

läsarkrets. Eftersom jag är intresserad av hur det ”talas” om jämställdhet i dag så har jag valt 

att rikta in mig på ”färska” artiklar, utkomna under det senaste året (2011/11 – 2012/11). De 

sökord jag har använt mig av är ”kvoterad föräldraförsäkring”, ”kvoterad föräldrapenning”, 

”individualiserad föräldraförsäkring”, ”individualiserad föräldrapenning” ”delad 

föräldraförsäkring” samt ”delad föräldrapenning”. Detta gav cirka 150 träffar. Därefter valde 

jag slumpmässigt ut 35 av dessa artiklar. Vid en första genomgång visade det sig dock att tre 

par av dessa var dubletter, alltså samma artikel publicerad i olika tidningar, och två var 

irrelevanta för min studie då de trots allt inte hade något att göra med mitt ämne. Så 30 

artiklar återstod alltså. Dessa var alla olika långa, alltifrån en halv A4-sida till 4 sidor, men 

sammanlagt bestod mitt datamaterial av cirka 40 sidor. Winther – Jörgensen och Phillip 

(2000) skriver att kritisk diskursanalys innefattar en ingående analys av materialet där man 

verkligen går in på djupet och undersöker fenomenet ur olika synvinklar. Därmed behöver 

inte materialomfånget vara så stort. 13 av artiklarna intar en positiv ställning till förslaget om 

en helt eller mer kvoterad föräldrapenning, 10 intar en negativ ställning medan de återstående 

sju inte tar någon ställning alls eller belyser frågan utifrån båda ståndpunkterna. För att 

begränsa mig har jag inte lagt ned någon energi på att tolka eventuella bilder, diagram, 

tabeller och liknande utan det förekommer endast en textuell analys. Jag gjorde bedömningen 

att en eventuell bildanalys och liknande skulle bli alldeles för tidskrävande för detta projekt 

men jag är medveten om att detta kan ha påverkat min studie i någon omfattning. 
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6.2 Förförståelse 

Vid val av forskningsområde är det vanligt att man, precis som jag gjort, väljer ett ämne som 

står en själv nära, som man har en viss inblick i och kanske egna åsikter omkring. Inom 

diskursanalys är det dock viktigt att försöka inta en så neutral utgångspunkt som möjligt och 

bortse från den egna ”kunskapen” inom området. Detta eftersom man är intresserad av att ta 

reda på varför vissa påståenden tas för givna medan andra inte förefaller sanna (Winter – 

Jörgensen & Phillip 2000). För att bortse från min förförståelse i denna studie har jag 

föreställt mig fenomenet som något fullstädigt nytt som jag ska skapa mig en förståelse kring. 

Detta genom att se hur olika saker förhåller dig till varandra och vad de ges för innebörd. 

 

6.3 CDA och Faircloughs tredimensionella modell 

Kritisk diskursanalys förkortas ofta CDA som står för critical discourse analysis. Med hjälp 

av olika teorier och metoder, antar man med CDA ett dilemma som sedan studeras genom de 

förbindelser som råder mellan diskursiv praktik, och social och kulturell framväxt i sociala 

kontexter (Winter – Jörgensen & Phillip 2000).  Inom fältet för CDA ingår en rad olika 

angreppssätt som alla särskiljer sig på lite olika sätt. Jag kommer använda mig av en modell 

grundad av Norman Fairclought som går ut på att man närmar sig diskursbegreppet genom att 

dela in det i tre olika förfarande. Enligt Winther – Jörgensen och Phillip är Faircloughts 

angreppssätt den mest utvecklade och användbara teorin och metoden inom kritisk-

diskursananalytisk forskning om samhället.  

Fairclough har två sätt att använda ordet diskurs på. Dels använder han det som 

ett substantiv. Ordets innebörd blir då ...språkbruk såsom social praktik (Winter – Jörgensen 

& Phillip 2000 s. 72). Det andra sättet han definierar diskurs på är genom att använda ordet 

som ett fenomen det talas om och som får en betydande inverkan i en viss kontext, till 

exempel politisk diskurs eller feministisk diskurs. En diskursordning är enligt Fairclough alla 

de diskurser som återfinns inom ett fenomen. Enligt Fairclough hjälper diskurs till att 

framställa sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Vid 

analyserandet av en diskurs ska man dels fokusera på diskursordningen och dels på den 

kommunikativa händelsen, alltså vilken typ av kommunikationsmedel som använts vid 

framställandet av diskursen, till exempel en tidningsartikel, reklamblad, tv-program eller ett 

tal. Inom olika sociala institutioner används olika typ av språkbruk, eller genre, som 

Faircolugh också kallar det. Inom varje diskursordning förekommer olika slags genrer. På ett 
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sjukhus talar personalen med varandra i helt andra termer än vad de använder sig av i 

kommunikationen med patienter. Språkbruk är alltid en form av kommunikativ händelse och 

har enligt Fairclough tre dimensioner. Den är dels en text (kan erättas med tal, skrift, bild eller 

en kombination av dessa), dels en diskursiv praktik, alltså uppbyggandet och användandet av 

text, och dels en social praktik. Denna modell kan användas vid analyserandet av ett empiriskt 

material och är också den mall jag använt mig av.  

 Under textanalysen tittar man noga på hur texten är utformad, vilka ord som 

används, hur grammatiken ser ut, användandet av metaforer och hur olika satser hänger 

samman. Tre viktiga delar i denna modell, som jag har valt att undersöka noggrant är 

transitivitet, modalitet och nominalisering. Transitivitet handlar om hur textens handling och 

skeden hänger ihop eller inte hänger ihop mellan objektet och subjekten. I mitt fall handlar det 

om hur relationen mellan artikelförfattaren och den som läser artikeln ser ut. Texter 

formuleras på olika sätt beroende på hur författaren vill att vi ska uppfatta den. Detta bör man 

som kritisk diskursanalytiker undersöka noga för att sedan utreda vilka konsekvenser som 

olika textkonstruktioner kan ge upphov till. Genom att skriva till exempel ”snöröjningen 

fungerade dåligt igår” så utelämnar man agenten och får det att låta som ett naturfenomen, 

något som bara inte fungerade för en dag. En sådan betoning fokuserar bara på själva effekten 

medan någon agent inte kan ses som ansvarig för det inträffade (Winter – Jörgensen & Phillip 

2000). 

Modalitet är synonymt med ”sätt” och innebär i vilken utsträckning författaren 

samtycker med det skrivna i texten. Det är stor skillnad på att uttrycka sig ”det är hopplöst”, 

”jag tycker det är hopplöst” eller ”just nu känns det hopplöst”. Vilken modalitet man väljer får 

konsekvenser för textens sammansättning. ”I Sverige fungerar inte snöröjningen om 

vintrarna” framställs som något bestämt och orubbligt medan påståendet ” i Sverige fungerar 

inte snöröjningen så bra om vintrarna” framställs på ett mindre bestämt och säkert sätt.  

Nominalisering är en språklig egenskap där ett substantiv används, istället för ett 

verb eller adjektiv, för att påvisa effekten i ett påstående samtidigt som agenten utelämnas. 

”Stora nedskärningar inom vården” är ett exempel på detta (Ibid.). 

 Samtidigt som man jobbar med textanalys jobbar man automatiskt även med den 

diskursiva praktiken, och omvänt, eftersom dessa hänger samman. Men det är ändå viktigt att 

skilja på dessa i analysen då de enligt Fairclough ingår i två skilda dimensioner. Vid 

analyserandet av den diskursiva praktiken ligger tyngdpunkten på att reda ut hur texten är med 

och bidrar till nya sätt att tala om och förstå fenomenet. Här analyseras också hur läsaren av 

texten kan tänkas tolka den (Ibid.). 
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Den slutliga processen med CDA är att klarlägga vilka samband som föreligger 

mellan språkbruk och social praktik. Här fokuserar man på hur de diskurser som används i 

språket hjälper till att bevara och förändra den sociala ordningen (Ibid.). För att kunna besvara 

detta kommer jag koppla resultaten till min studies bakgrund. 

 

6.5 Kritisk reflektion kring metoden 

Winter – Jörgensen och Phillip (2000) kritiserar Faircloughs otydliga sätt att beskriva den 

åtskillnad som föreligger mellan diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken. Detta 

kan jag hålla med om då jag själv hade problem med att förstå just detta, främst hur man kan 

sätta samman resultatet av diskursanalysen med den sociala praktiken. Efter ihärdig läsning i 

flera metodböcker bildade jag mig till sist ändå en uppfattning om hur jag tror Fairclought 

tänkt kring detta. En annan viktig sak att påpeka är att man som diskursanalytiker aldrig kan 

hävda att man har belyst en hel diskurs. Detta eftersom man är begränsad av de diskursiva 

praktiker som är representerade i sitt datamaterial. 

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning är validitet ett omtvistat begrepp och många författare menar att 

man inte behöver lägga så stort fokus vid detta (Bryman 2011). Creswell (2007) menar dock 

att det finns några viktiga punkter man bör ta hänsyn till när det gäller validitet vid kvalitativ 

forskning. I min studie har jag haft följande punker i åtanke (Creswell 2007 s. 250-253) 

långvarigt engagemang som för mig har inneburit att jag verkligen satt mig in i det jag tänkt 

studera för att få en så klar bild som möjligt av fenomenet / problemet i fråga. Här är det 

vanligt att man använder sig av triangulering, vilket jag också gjort. Detta innebär att man 

försöker se på problemet ur flera olika synvinklar. En extra check har jag gjort genom att gå 

igenom forskningsprocessen flera gånger och på det viset säkerställt att inga misstag begåtts. 

Slutligen har jag låtit en extern granskare läsa rapporten och ge sin syn på den. Det är viktigt 

att denna person är helt neutral och inte inblandad i studien på något sätt.  

Bergström och Boréus (2005) menar att man inom diskursanalys kan få en 

relativt god tillförlitlighet, reliabilitet, genom att noga beskriva hur analysen har gått till och 

göra en tydlig redogörelse för hur man kommit fram till resultaten. Detta har jag därför varit 

noga med att förklara i rapporten. 
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7. Analys och resultat  

För att underlätta analysen har jag efter nogrann genomläsning av min data gjort en 

urskiljning av de teman / diskursordningar jag funnit. Sedan har jag noga analyserat ett tema i 

taget i stället för artikel för artikel. Detta för att få en mer sammanhållen analys. Några av 

temana gick lite in i varandra men det har jag inte sett som något problem utan jag har stoppat 

in de berörda delarna under den rubrik där de passade bäst. Under varje tema har jag funnit ett 

flertal diskurser, alltså olika sätt som det talas om runt det berörda temat. Jag har sedan valt ut 

ett antal citat som jag finner relevanta för mina frågeställningar och presenterar dessa 

tillsammans med en analys, där jag beskriver textens utformning, samt gör en tolkning av vad 

den kan få för betydelse i människors sociala verklighet. Efter varje tema följer en kortare 

sammanfattning av vad jag kommit fram till. 

7.1 Familjen 

Hur jämställdhet och valfrihet skildras i familjen är det många artiklar som belyser. Artikeln 

allianskvinnor kräver fler pappamånader handlar om att kvinnoförbunden för de olika 

borgerliga partierna insisterar på att införa en eller två ”pappamånader” till. Kvinnorna i 

artikeln menar att målet med detta är att skapa mer jämställdhet i såväl familj som 

arbetsmarknad. Vidare menar de att familjen blir ojämställd först när det kommer barn med i 

bilden.  

 Så länge barnen inte finns i familjen är det mesta relativt jämställt, sedan när 

barnen kommer händer det något både när det gäller arbetsfördelningen hemma och i 

karriär- och löneutvecklingen. 

 Jämställdhet ses här som något som i stort sett redan existerar, men bara bland 

alla de par som lever utan barn. Att det sedan ”händer något” talas det inte om i någon negativ 

bemärkelse men genom att läsa hela artikeln förstår man att det är något icke önskvärt som 

händer, nämligen att mannen och kvinnan intar en mer traditionell ställning i familjen. Barn är 

alltså en källa till ojämställdhet. Genom att använda ordet ”relativt” blir inte modaliteten i 

påståendet helt objektivt. Med andra ord är familjer aldrig helt jämställda men de är det 

betydligt mer än innan de väljer att sätta barn till världen. Ordet ”pappamånader” används 

explicit genom hela artikeln.  Det ordet kan uppfattas som att mammor och pappor deltar på 
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olika villkor. De två ”pappamånaderna” är till pappan medan resten tillskrivs mamman. 

Genom att införa fler ”pappamånader” vill artikelförfattarna sätta papporna på plats, få dem 

att ta mera ansvar, med en förhoppning om att jämställdheten ska bevaras såsom den många 

gånger är innan familjebildandet. Artikeln är huvudsakligen skriven som en återgivning av 

fakta men det förs även vissa resonemang om huruvida fler ”pappamånader” bör införas.  

I ett par artiklar diskuteras det om föräldraförsäkringen som en privatsak, ett val 

som ska ske inom den enskilda familjen, utan politisk inverkan. Artikeln KD har flyttat 

politikens gränser under bältet behandlar just detta. Kristdemokraterna ställer sig inte bakom 

förslaget om en kvoterad föräldrapenning med hänvisning till att det inte är politikens sak att 

se till att kvinnor och män stannar hemma lika mycket. 

 Hur familjer ska leva sina liv är inget som politiker ska bestämma över, det ska 

familjerna själva bestämma vid köksbordet. 

 Här råder klara direktiv. Hur man väljer att dela upp föräldrapenningen är en 

privatsak, något som ingen annan än föräldrarna själva ska besluta om. Modaliteten 

framställer yttrandet som helt objektivt då KD samtycker fullt ut med detta. Detta är det 

självklara sättet att resonera kring frågan. Författaren vill övertyga läsarna om att de är 

kompetenta nog att själva fatta rationella beslut. Att införa en kvoterad föräldrapenning skulle 

innebära en omyndigförklaring av familjen.  

 Artikeln, Bonuspeng blev fiasko, handlar om de reformer som gjorts i syfte med 

att främja ett jämnare uttag av föräldrapenning och tar även upp förslaget om en kvoterad 

föräldraförsäkring. I denna uttalar sig skribenten mer tveksamt till frågan om familjens 

individuella val. 

  Som liberal är jag kluven. Vissa av mina liberala vänner kallar 

individualiserad föräldraförsäkring för kvotering och anser att staten bör hålla sig borta från 

enskilda föräldrars fria val. Jag har viss förståelse för det synsättet. Problemet är bara att 

resonemanget ofta tycks utgå från att dagens föräldraförsäkring är något gudagivet, en 

självklarhet, och att föräldrarna väljer helt fritt. 

 Här är modaliteten mer ambivalent. Författaren tenderar att hålla med sina 

liberala vänner men ser på det fria valet med en viss skepsis. Hon vill problematisera frågan 

genom att betvivla påståendet om att dagens föräldraförsäkring innebär ett helt fritt val för 

föräldrarna. Författaren uttrycker även en viss tveksamhet när hon skriver att hennes liberala 

vänner anser att staten ”bör hålla sig borta”. Modaliteten blir inte heller här lika objektiv som i 

den förra artikeln. Stycket är skrivet utifrån ett resonemang där författaren klargör olika sätt 
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att se på debatten. Författaren vill även få läsaren att själv tänka till. Allt är inte bara svart 

eller vitt. 

I artikeln Långt mellan ord och handling i högerpolitiken kritiserar ordförande 

för S-kvinnor de borgerliga partiernas negativa inställning till kvoterad föräldraförsäkring. 

Hon går hårdare än författaren i föregående artikel emot tanken om ”det fria valet”. 

 Att tro att familjerna själva kan påverka de strukturer och normer som hindrar 

en jämställd familjepolitik är blåögt. Att inte förstå att attityder och värderingar styr 

familjernas val innebärande att det är kvinnor som tvingas att ta det största ansvaret för det 

oavlönade arbetet i hemmet och därmed gå ner i arbetstid, få lägre lön, minskade 

karriärmöjligheter och som ett brev på posten få en pension som inte går att leva på. 

 Här menar författaren att de borgerliga partierna är ”korkade” och inte förstår 

orsak och verkan. Att ”ett fritt val” leder till ojämställdhet ses här som uppenbart, något som 

alla borde kunna räkna ut. Författaren vill övertyga läsaren om att det är kvinnor som far illa 

av detta ”fria val”. Det är alltid kvinnan som förlorar på det. Modaliteten i den andra 

meningen är objektiv. Rådande attityder och värderingar leder explicit till sämre möjligheter 

för kvinnor. Meningen är en nominalisering i och med att orden ”attityder” och ”värderingar” 

får bära ansvaret för påståendet. Stycket är skrivet som ett faktapåstående där subjektet 

utelämnats. 

I artikeln Med nya förutsättningar följer nya val hemma vid köksbordet och 

opinioner beskrivs jämställdhet som något som främst har med en lika fördelning av 

ekonomiska resurser och makt att göra. Enligt färska siffror från SCB har det knappt skett 

någon förändring alls gällande mäns och kvinnors olika löner de senaste två åren. Detta menar 

författaren bland annat beror på det ojämna uttaget av föräldrapenning och att kvinnor oftare 

än män arbetar deltid. Hon säger det inte rakt ut men jag tolkar det som att författaren är för 

en kvoterad föräldraförsäkring. 

 Men de val man gör vid det där köksbordet följer med genom hela livet. Sämre 

karriärmöjligheter, lägre livsinkomst, lägre pension. Sämre möjligheter till ett gott och 

självständigt liv om familjeförhållandena förändras. Sämre möjlighheter att välja själv. 

 Här menar författaren att föräldrars frihet att välja hur de ska disponera 

föräldrapenningen i förlängningen kan leda till sämre möjligheter att välja i andra avseenden. 

Detta kan tolkas som att hon syftar på kvinnors sämre möjligheter eftersom hon tidigare i 

artikeln betonat just hur kvinnors löner påverkas negativt att vara föräldraledig. Bland par 

som gjort det valet att kvinnan ska ta den största delen av ledigheten, får det stora 

konsekvenser för kvinnan om paret senare väljer att separera. Kvinnans lägre inkomst än 
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mannens ger henne sämre valmöjligheter i sitt framtida liv. Ett val som många föreställer sig 

är ”fritt” blir alltså begränsat av samhällssystemets utformning. Första meningen är 

nominaliserad i och med att ”val” får ta hela skulden för vad som händer under resten av livet. 

Hela stycket saknar även subjekt vilket får det att låta som att det pågår ett naturligt förlopp.  

 

7.1.1 Sammanfattning ”familjen” 

”Familjen” är ett brett tema i debatten om den kvoterade föräldraförsäkringen. Nästan alla 

mina artiklar berörde familjen i någon mån. Förespråkarna talar här huvudsakligen om 

jämställdhet medan motståndarna belyser valfrihet. Jämställdhet ses som något som i viss mån 

redan existerar men att familjer blir ojämställda efter det att de fått barn. Med ojämställdhet 

menas ofta att mannen och kvinnan ägnar sig åt olika sysslor. Kvinnorna utför mer 

hushållssysslor medan männen arbetar mer.  

 När det gäller valfrihet argumenteras det ofta för att ”familjerna själva är 

kapabla att välja”, ”staten inte ska lägga sig i” och att ”alla familjer ser olika ut”. Här råder 

klara direkiv och motståndarna problematiserar sällan ”det fria valet”. Motståndarna menar 

för det mesta inte att de är emot jämställdhet utan påstår att det finns andra sätt att uppnå det 

på. Många förespråkare är dock skickliga på att ifrågasätta valfriheten. De menar att valet inte 

är fritt i den bemärkelsen att sociala strukturer omöjliggör ett fritt val. Rådande normer och 

värderingar sätter käppar i hjulen och likaså ekonomi och arbetssituation.  

 

7.2 Arbetslivet 

I artikeln ”Nu måste S + FP gå från ord till handling” tas bland annat problemen med 

ojämställda arbetsvillkor och statistisk diskriminering upp. Författarna menar att kvinnors 

långa uteblivelse från arbetsmarknaden i samband med att de får barn får förödande 

konsekvenser för resten av deras liv.  

 Men efter en lång föräldraledighet registreras mest deltid, flest vab-dagar och 

mest sjukfrånvaro på kvinnor. Den som har lägst lön blir borta mest från arbetsmarknaden, 

vilket ger ännu lägre lön och därefter en riktigt låg pension. 

Vidare menar författaren att detta lett till att många kvinnor idag är ekonomiskt 

beroende av sin partner. Här gör författarna ett antagande om att det är den med lägst lön som 

blir borta mest från arbetsmarknaden. Modaliteten i detta påstående är objektivt. Det 

framställs som givet. I andra meningen saknas även agent, någon som tar ansvar för 

påståendet, vilket får det att låta som något naturligt som sker på rutin.  
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Senare i samma artikel tas även problemen med negativa attityder och 

inställningar mot föräldralediga pappor som råder på arbetsmarknaden upp. 

Män som vill ta sitt ansvar som pappor möter ofta ifrågasättande och motstånd. 

Så är det inte minst i manligt dominerande arbetsmiljöer, där föräldraledighet är ovanligt 

och kollegerna prioriterar jobbet. [---] En man förväntas inte satsa på familjen. Han 

förväntas lägga sin energi på jobbet. Så mister pappor chansen att vara närvarande i 

familjen. 

Här får författarna pappor att framställas som offer. På grund av rådande normer 

och värderingar har de inte möjlighet att vara föräldralediga, hur gärna de än skulle vilja. 

Papporna framställs som oförmögna att stå emot dessa rådande normer och följer istället 

strömmen. Sista meningen kan uppfattas som att det inte finns något hopp, pappor kommer 

aldrig kunna vara föräldralediga på samma villkor som mammor. Läser man hela artikeln 

förstår man dock att det som kan ändra på detta är en mer kvoterad föräldraförsäkring. Det är 

den enda lösningen på problemet och skulle abrupt leda till att rådande normer och 

värderingar tog sig en vändning.  

Författaren till artikeln ”Vi är liksom saltet i anrättningen” menar att 

jämställdhetsarbetet har stannat upp och att löneklyftorna mellan män och kvinnor har ökat, 

snarare än minskat, de senaste åren. Mycket har att göra med de förväntningar som finns 

gentemot kvinnor och män i arbetslivet och som många gånger leder till diskriminering. 

Om man fortsätter att ha ett system där kvinnor tar huvudansvaret för att vara 

hemma med barn, vabba och gå ner i deltid, då kommer man att fortsätta bygga en förväntan 

på att de får lägre lön och gör mindre karriär i yrkeslivet. Man kommer att reproducera 

ojämlikheten. Därför är en individualiserad föräldraförsäkring en så strategisk reform. 

Ovanstående citat beskrivs på ett faktamässigt sätt. Modaliteten är objektiv. 

Författaren förmedlar till läsaren att det är så här verkligeheten ser ut och att det bara finns en 

lösning på problemet, nämligen en individualiserad föräldraförsäkring. Hela artikeln är 

skriven på ett lite dystert sätt. Författaren menar att folk har slutat bry sig om jämställdhet och 

att det är allvarligt. Om inget görs kommer löneklyftorna och diskriminering i arbetslivet att 

öka ännu mer. Syftet med artikeln är förmodligen att få folk att få upp ögonen för att vårt 

samhälle fortfarande inte är jämställt och att det får konsekvenser för dess medborgare. 

 

7.2.1 Sammanfattning ”arbetslivet” 

De artiklar som handlade om arbetslivet argumenterade enbart för en kvoterad 

föräldraförsäkring. Valfrihetsförespråkarna har inga argument för att möta 
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jämställdhetsförespråkarna på den här arenan. Ojämställdhet på arbetsmarknaden kopplas 

direkt ihop med att kvinnor tar det största ansvaret för barn och hem. Först och främst är det 

kvinnor som tar ut den längsta föräldraledigheten men de jobbar även deltid oftare än männen 

och är hemma mer när barnen är sjuka. Av artiklarna att utläsa är detta sällan en frivillig 

uppdelning utan styrs dels av familjens ekonomi men även av normer och värderingar. En 

kvoterad föräldraförsäkring ses därför som en utmärkt lösning på problemet och några 

negativa konsekvenser med ett införande diskuteras ej.  

 

7.3 Makt 

Ett återkommande tema i debatten är makt. I artikeln Jämställdhet borde vara en självklarhet 

argumenterar en representant från vänsterpartiet att det i dagens Sverige är en slitsam kamp 

att vara kvinna då kvinnor jobbar mer än männen men har en lägre inkomst och mindre makt. 

Vidare menar denna representant att det svenska samhället så gott som accepterar att det 

ligger till så här. För att lösa problemet måste männen avstå makt till förmån för kvinnorna. 

 Det handlar ju om att män måste avstå från en del av sin makt för att kvinnor 

ska få den del som de har rätt till. Först då har vi nått verklig jämställdhet. 

Jämställdhet är enligt artikeln starkt knuten till makt och kan endast uppnås när 

detta är jämnt fördelat män och kvinnor emellan. Någon annan väg att gå existerar inte. 

Citatet saknar subjekt vilket får den att låta självsagt. Modaliteten är objektiv vilket får läsaren 

att uppfatta påståendet som något trovärdigt. Vidare belyser artikeln den kvoterade 

föräldraförsäkringen tillsammans med andra förslag på viktiga åtgärder som kommer att 

krävas för att utjämna de orättvisa maktförhållandena. En kvoterad föräldraförsäkring ses som 

en problemfri reform för ökad jämställdhet. I samma artikel kan man även utläsa att det finns  

en föreställning om att kvinnor kan komma att förlora ännu mer makt om inget görs åt saken. 

Artikeln avslutas med följande meningar. 

 Vi hoppas att vi blir fler och fler som inser att något måste göras med kraft NU 

innan ännu fler kvinnor förlorar den makt och frihet de har rätt till. Ta ställning, inte bara 

idag utan alltid, för ett jämställt samhälle. Jämställdhet borde helt enkelt vara en 

självklarhet! 

Makt används här som skrämselpropaganda, något som kvinnor inte bara har lite 

av, utan även kan förlora helt. Förmodligen vänder sig artikeln främst till just kvinnor. Det är 

kvinnor som ska bli rädda och förväntas vilja göra något åt saken. Hennes ställningstagande 

kan få saker att ändras och är därför viktig! Artikelförfattaren vill få en att ta ställning innan 
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det är för sent. Det är ett uppmanande yttrande. Vad exakt det är man ska ta ställning till är 

dock lite oklart. De åtgärder som rabblades upp eller huruvida man insämmer med att 

jämställdhet är en nödvändighet? 

En annan artikel som handlar om makt är I tystnaden vilar förnekelsen av 

orättvisorna. I denna artikel påstår författaren att män har ett maktövertag på kvinnor, 

eftersom flertalet män inte vill leva jämställt och då kan vi heller kan uppnå ett jämställt 

samhälle. 

Om alla verkligen ville ha jämställdhet och frihet från diskriminering så skulle 

vi ha det. Det här är en fråga om makt och det är på tiden att vi säger det högt. Vi har en 

samhällelig konflikt, en varböld, som behandlas utifrån en paradoxal föreställning om att det 

råder konsensus om jämställdhet. Det gör det inte. 

Här ses jämställdhet som något som lätt skulle kunna uppfyllas, om alla 

människor var beredda att kämpa för det. Men tyvärr ser inte verkligheten ut så. Det sägs inte 

just i detta stycke men det nämns, precis som jag redan påpekat, att det främst är män som 

inte vill sträva efter jämställdhet. Männen som beskrivs i artikeln är nöjda med det 

könsuppdelade arbetet i såväl hem som arbetsliv och kan antingen inte se att det finns 

orättvisor mellan män och kvinnor eller accepterar att det är så här samhället ser ut. Detta är 

anledningen till att samhället inte heller är jämställt och troligen aldrig kommer bli det. Även 

om många kvinnor jobbar hårt för jämställdhet blir de motarbetade av männen. Författaren 

menar att det inte finns en chans till att förslaget om en kvoterad föräldraförsäkringen går 

igenom då män inte är intresserade av det. Författaren, som är kvinna och feminist, ser dystert 

på detta men har inte givit upp än. Hon vill förmedla att alla människor skulle dra nytta av 

jämställdhet. 

 

7.3.1 Sammanfattning ”makt” 

Alla de artiklar som handlar om makt är eniga om att makt är ojämnt fördelat mellan könen 

och att det är männen som har övertag. Dessa artiklar talar mycket om jämställdhet och är i 

regel för en kvoterad föräldraförsäkring. Jämställdhet ses som något som endast kan uppnås 

då makten är jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Det finns dock föreställningar om att 

alla människor inte är beredda att kämpa för jämställdhet vilket bidrar till svårigheter att 

jämna ut maktresurserna. 
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7.4 Männens val 

I flera av artiklarna framställs föräldraledighet som ett val för männen. Något som han kan 

välja eller välja bort. I tidningsartikeln ”Konstigt att inte vilja vara hemma” görs en 

beskrivning av hur en pappa ser på det hela. 

 Men John poängterar att alla måste få välja själva. Ingen ska bli tvingad att 

vara hemma med sitt barn, tycker han. 

Även om han inte uttrycker det så, kan man lätt få en bild av att dessa ”alla” 

som John talar om är ”alla män” eftersom artikeln handlar främst om pappors 

föräldraledighet. Kvinnor tillskrivs alltså inte ett fritt val utan detta är endast förbehållet 

männen. Författaren är dock noga med att poängtera att det är ”John” som tycker så här och 

frånsäger sig själv ansvaret för yttrandet. I samma artikel ger en annan pappa sin syn på 

saken. 

 - Det kan ju vara svårt med jobb för vissa och så finns det kanske de som inte 

vill eller vågar vara hemma. För mig låter det konstigt att inte vilja vara hemma men alla är 

olika. 

Även denna pappa poängterar att det finns män som inte vill vara hemma även 

om han själv inte ställer sig till den skaran. Modaliteten är något ambivalent då ”pappan” 

använder ”kanske” i den första meningen. Han är alltså inte helt säker på sin sak. Att han 

uttrycker det som att vissa män inte skulle våga vara hemma kan också relateras till ett val 

eller snarare ett icke-val. Att vilja men inte våga kan kopplas ihop med jobbfaktorn som han 

också är inne på.  Här kan man tolka det som att han syftar på det faktum att många män inte 

vågar vara borta en längre tid från jobbet eller ens be om ledighet av rädlsa för att inte 

betraktas som ”en riktig man”. På slutet skriver ”pappan” att ”alla är olika” vid framställandet 

av pappor. Det tolkar jag som att författaren menar är en godtagbar förklaring till att vissa 

pappor inte vill vara hemma. Vissa passar inte som ”hemmapappor” och det är okej. Detta 

yttrande förstärker i sin tur moderns koppling till föräldraledighet. En mamma i samma artikel 

beskriver sin familjs situation. 

 - Egentligen var det inget val, min man har eget företag och har svårt att vara 

hemma, säger Maria. 

Även om Marias man skulle vilja vara hemma är det ett vågspel att släppa 

företaget under en längre tid. Detta visar att Marias mans arbete ses om viktigare än Marias 

arbetssituation. Vidare berättar hon att hon inte tror att hennes man är så bekymrad över att 

inte få vara hemma medan hon själv älskar det. Detta kan tolkas som att det här med mannens 
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vansklighet att vara hemma från jobbet används som ett argument, för hennes egen vilja att 

vara hemma, då hon faktiskt inte har full koll på vad hennes man egentligen hade velat. Det 

leder en in på spåret att mäns åsikter i frågan inte är så viktiga utan att kvinnor har företräde i 

beslutsfattandet. Maria antyder inte, som de flesta andra gör, att det är pappan som har 

beslutsmonopol i föräldraledighetsfrågan utan hintar istället om det motsatta. Två olika sätt att 

se på verkligheten gör sig här synlig i debatten. 

I artikeln Bonuspeng blev fiasko berättar en nybliven pappa om hur han upplever 

det att vara föräldraledig. 

Visst tycker jag om mitt jobb, men ingenting jag har gjort i yrkeslivet har kunnat 

mäta sig mot glädjen i att få tillbringa dygnet runt med världens mysigaste unge. Fler pappor 

borde utnyttja möjligheten att få uppleva den lyckan. 

I sista meningen rekommenderar författaren andra fäder att utnyttja möjligheten 

att vara föräldraledig. Även här handlar det om ett val och en möjlighet för männen. Något de 

inte ska bli tvingade till utan själva fatta ett beslut om. Författaren skriver att de föräldralediga 

papporna borde bli fler. I denna mening är modaliteten något osäker då ordet ”borde” 

används. Det är en uppmaning till pappor men inkluderar inte alla fäder. Några kan ”slippa 

undan” om de inte vill. 

 

7.4.1 Sammanfattning männens val 

Att vara föräldraledig ses ofta som något obligatoriskt för kvinnan medan det är ett val för 

mannen att ta ställning till. Detta tas upp i artiklar som är både för och emot en kvoterad 

föräldraförsäkring och används således både som argument och motargument. Argument för 

en kvoterad föräldraförsäkring är att männens val, inte alltid är ett frivilligt val, utan styrs av 

rådande förväntningar i samhället. Motståndare menar dock att pappaledighet är något som 

männen måste få besluta om själva, vissa pappor passar inte till att vara hemma, då ska de 

heller inte bli tvingade till det. Motståndarsidan kan alltså ses ha en konservativ hållning som 

underförstått reproducerar klassiska könsroller. I en av artiklarna hintas det istället om att 

kvinnan skulle vara huvudsaklig beslutsfattare i frågan. 

 

7.5 De utsatta kvinnorna 

På flera ställen i debatten framställs kvinnor som svaga och utsatta. De är ofta sjuka, 

dubbelarbetar och blir ibland slagna av sina män. I artikeln jämställdhet borde vara en 
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självklarhet som publicerades på internationella kvinnodagen beskrivs hur kvinnor i Sverige 

än i dag lever under enorm utsatthet. 

 Vi nöjer oss inte med att kvinnor får arbeta, när de får mindre betalt än män för 

likartade jobb. Vi nöjer oss inte med att män fortfarande har mycket större makt än kvinnor i 

samhället. Vi nöjer oss inte med att kvinnor som en självklarhet får ta allt ansvar för hem och 

barn. Vi nöjer oss inte med att många kvinnor blir utsatta för våld i det egna hemmet av den 

person som de lever ihop med. Vi nöjer oss inte med att unga tjejer ska behöva vara rädda 

när de går hem från bussen när de har varit ute med kompisar en fredagskväll. 

Detta citat får kvinnor att framställas som små och undermåliga. Bilden av 

kvinnan som liten och utsatt kan säkerligen förstärkas av en sådan yttring. Modaliteten är 

objektiv. Författaren vill förmedla att det är så här det ligger till. Påståendet om att det ses 

som självklart att kvinnan får ta allt ansvar för hem och barn kan säkerligen förstärka 

uppfattningen för den som upplever det vara så. Sedan kan man diskutera de begrepp som 

används i citatet. Att män har ”mycket större” makt än kvinnor och att ”många” kvinnor blir 

utsatta för våld i det egna hemmet vill man gärna ha någon definition på. ”Många” kan betyda 

nära hälften och för de individer som har erfarenhet av detta kan citatet få dem att känna att 

det är så vanligt att det är nästintill normalt. 

I artikeln Alla ”vet” varför kvinnor är sjuka ifrågasätts detta med att kvinnor så 

ofta framställs som små och svaga. Artikeln handlar om att det finns förutfattade meningar om 

att kvinnor är mera sjuka på grund av den press som ställs på dem inom familj och arbete. 

Författaren av artikeln menar dock att det inte finns tillräckligt med belägg för att kvinnors 

sämre hälsa är ett resultat av att det råder ojämställdhet. 

 Men nej, journalister och politiker ”vet” redan att kvinnor är sjukare för att de 

tar större ansvar för hem och barn, och att lösningen är kvoterad föräldraförsäkring. Det 

lockar uppenbarligen mer att låta staten tränga ännu längre in i privatsfären än att ta reda 

på vad kvinnors höga sjuktal faktiskt beror på. Tänk om det är så att män sällan stannar 

hemma för att det ligger i mansrollen att bita ihop? 

I kontrast till den föregående artikeln som visade på de utsatta kvinnorna vill 

författaren här förmedla att det kanske är männen det är mest synd om. I den sista meningen 

är modaliteten dock ganska osäker. En ren spekulation från författarens sida. I första 

meningen kan man även se hur artikelförfattaren anklagar journalister och politiker för att 

anta saker på svaga grunder. Förtroendet för dessa yrkesgrupper framställs inte alls positivt. 

Författaren vill få det som att alla inom dessa yrkeskategorier är för en kvoterad 

föräldraförsäkring. Här generaliserar författaren, precis som dessa yrkeskategorier gör om de 
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”sjuka kvinnorna”, vilket får den direkta konsekvensen att tillförlitligheten i yttrandet 

minskar. 

 

7.5.1 Sammanfattning ”de utsatta kvinnorna” 

I de artiklar som är för en kvoterad föräldraförsäkring beskrivs kvinnor ofta som en utsatt 

grupp som har det svårt i samhället. De tjänar dåligt i arbetslivet och drar det största lasset 

med barn och hushåll, många lever även i fruktan med att bli slagna. En kvoterad 

föräldraförsäkring ses som något som ska stötta dessa kvinnor till ett bättre liv. De behöver 

hjälp på traven eftersom de är små och svaga. I artikeln Alla ”vet” varför kvinnor är sjuka 

ifrågasätts antagandet om de ”utsatta kvinnorna”. Författaren tycker det är larvigt att politiker 

och journalister målar upp en sån bild av kvinnan och menar att det istället kan vara så att 

männen ”biter ihop” mer. Författaren menar att förutfattade meningar om könen stärker bilden 

av dem och förhindrar jämställdhet. 

 

7.6 De drivande kvinnorna 

I analysen av artiklarna får man en uppfattning av att det främst är kvinnor som 

talar om jämställdhet och som ser positivt på en mer kvoterad föräldraförsäkring. I artikeln 

Allianskvinnor kräver fler pappamånader som jag tidigare berört, beskriver representanter för 

de olika borgerliga kvinnoförbunden hur de vänder sig emot och kritiserar moderpartiernas 

förslag i frågan. Centerkvinnorna vill se en utökning av de öronmärkta månaderna från två till 

tre trots att det klart och tydligt står på centerpartiets hemsida att de inte stödjer det förslaget. 

Ordförande för centerkvinnorna menar att det finns belägg för att en mer kvoterad 

föräldraförsäkring i förlängningen leder till ökad jämställdhet. 

I de här frågorna är vi blåslampor på våra partier. Någon frågade hur vi som 

borgerligt kvinnoförbund kunde lägga ett sådant förslag, men jag brukar säga att det är vår 

uppgift att lägga förslag som kan ses provocerande för en del, men där vi vet att det finns 

empirisk forskning som pekar på att det leder till ökad jämställdhet. 

Även kristdemokraternas kvinnoförbund vill utöka de kvoterade månaderna i 

antal och går därmed emot sitt moderparti som vill ta bort de två öronmärkta månaderna helt 

och hållet. 

Den politiska dusten hör till och vi i kvinnoförbundet har alltid fått sticka ut lite, 

säger Maria Fälth (Ordförande i Kd:s kvinnoförbund). 
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Detta ger tydliga föreställningar om att jämställdhet är något kvinnligt kodat och 

något som skulle gynna just kvinnor. Kvinnor vill ha ett mer jämställt samhälle och är  

beredda att kämpa för det. Till skillnad från artiklarna som handlade om ”de utsatta 

kvinnorna” ser kvinnorna i de borgerliga kvinnoförbunden sig som starka och självständiga. 

De kämpar hårt för sitt mål med en tro om att de en dag kommer nå dit. I sista meningen av 

centerkvinnornas uttalande framhäver de att det finns empirisk forskning som pekar på att en 

mer kvoterad föräldraförsäkring leder till ökad jämställdhet. Modaliteten i detta yttrande är 

inte helt objektiv då det bara ”pekar på” detta, men genom att hänvisa till forskning förstärker 

de övertygelsen om att en mer kvoterad föräldraförsäkring skulle vara bra.  

Även i artikeln välfärd för alla ger jämställdhet som handlar om vilka 

satsningar som bör göras för att främja jämställdhet talar en representant för S-kvinnor om att 

de vill driva igenom ett förslag om en helt kvoterad föräldraförsäkring. Vidare menar 

författaren att den nuvarande jämställdhetspolitiken är katastrofal och att det snarast måste ske 

en förändring. Utvecklingen har börjat gå åt fel håll. 

S-kvinnor vill se en progressiv jämställdhetspolitik med en individualiserad 

föräldraförsäkring, för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och mäns ställning i 

hemmet. [---] S-kvinnor vill se satsningar på den generella välfärden, så att 

förvärvsarbetande kvinnor kan vara trygga med kvalitet och tillgänglighet. Särskilt viktigt är 

att barnomsorgen blir tillgänglig på alla tider då föräldrar arbetar. Mer resurser behöver 

också satsas på fritidshem av god kvalitet. Då kan även kvinnor arbeta heltid och ta jobb som 

kräver arbete på kvällar, nätter eller helger. 

Här ses införandet av en kvoterad föräldraförsäkring som något som 

ofördröjligen skulle leda till att kvinnor får det bättre på arbetsmarknaden medan männen tar 

mer ansvar i hemmet. I artikeln ses detta som lösningen på den rådande ojämställdheten och 

något som bara skulle föra gott med sig. Modaliteten är genomgripande objektiv. Kvalitet och 

tillgänglighet i välfärden framställs därmed som något som bara kvinnor är intresserade av. 

Sista meningen får det att låta som att kvinnor idag inte jobbar på obekväm arbetstid alls. 

 

7.6.1 Sammanfattning ”de drivande kvinnorna” 

I mina artiklar är det nästan uteslutande kvinnliga författare och organisationer som propsar 

på förslaget om en kvoterad föräldraförsäkring. Det är starka kvinnor som vågar sticka ut och 

stå för vad de tycker. Det talas högt och lågt om jämställdhet men i princip inget om det egna 

valet. I dessa artiklar ses jämställdhet som något som har att göra med mäns och kvinnors 

deltagande på lika villkor i samhället, både när det gäller barn, hushåll och arbetsmarknad. 
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Det finns en föreställning om att en mer, men inte nödvändigtvis en helt, kvoterad 

föräldraförsäkring leder till detta. 

 

7.7 Den viktiga papparollen 

Här och var i debatten har jag stött på hur pappor gestaltas som unika och viktiga för barnen 

under uppväxten. Enligt artikeln ”Så fungerar en riktig man” löper barn till engagerade fäder 

en betydligt mindre risk att hamna i till exempel kriminalitet och utanförskap. De lyckas 

bättre i skolan, har fler kamrater och större social kompetens. Pappor är unika och kan inte 

ersättas av mammor eftersom mammor och pappor handskas med sina barn på olika sätt. 

 Pappor leker mer livliga och utmanande lekar. De pratar mer vuxenspråk, har 

högre förväntningar och ställer större krav. De betonar mer vikten av att vara självständig, 

stå på egna ben och att skaffa sig ett bra jobb. 

 Här betonas det att könen är olika och att män och kvinnor har olika uppgifter i 

familjen. Citatet saknar dock subjekt vilket får en att undra vem som påstår detta och gör det 

mindre trovärdigt. Modaliteten är objektiv och det görs en generalisering på det viset att man 

får en bild av att alla pappor är på ett visst sätt och att det är så det ska vara. De pappor som 

inte känner igen sig i den här beskrivningen kan komma att känna sig fel, annorlunda och 

odugliga. Om en mamma känner igen sig i beskrivningen kan hon likaså känna att hon gör 

något fel som inkräktar på pappans område. Det betonas dock i citatet att papporna bara gör 

allt detta mer än mammorna vilket måste betyda att mammorna i viss mån också uppfostrar 

sina barn till självständighet och så vidare. 

 Senare i samma artikel betonas dock att en mindre stereotyp bild av manlighet 

bör introduceras.  

”En riktig man” om uttrycket tillåts är inte den som kan förföra och ha sex med 

en massa kvinnor, utan den som är en närvarande och engagerad pappa.  

Meningen saknar subjekt men man förstår att det är författaren själv som gör en 

definition av vad ”en riktig man” är. Artikelförfattaren kopplar ihop ”en riktig man” med ett 

aktivt faderskap. Modaliteten är objektiv. För att vara ”en riktig man” måste man alltså vara 

pappa och även en närvarande och engagerad sådan. Med andra ord måste det betyda inga 

barn – ingen man! Detta kan få direkta konsekvenser för alla de stackars ”män” som inte vill 

skaffa, kan skaffa eller hittat någon att skaffa barn med. Om de nu inte får kalla sig ”män” vad 

ska de då kalla sig? Motsatsen till ”riktiga män” måste ju bli ”oriktiga män”. Vidare menar 
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författaren att det är viktigare att lägga resurser på att försöka få män att bli bra och 

engagerade föräldrar än att införa en kvoterad föräldraförsäkring.  

 I artikeln ”bonuspeng blev fiasko” redovisas en undersökning som gjorts på 

uppdrag av kamratposten där barn fått svara på frågan om vem de vänder sig till när de är 

ledsna. På första plats kom mamma medan pappa kom på sista. Ett flertal barn vänder sig 

hellre till ingen alls, än till pappa. Artikelförfattaren anser att resultatet av undersökningen är 

sorglig men tror sig veta att lösningen är att pappor stannar hemma mera när barnen är små. 

 Det är sorgligt, både för papporna och barnen. Självklart finns det olika vägar 

till ett gott föräldraskap. Men jag är övertygad om att sju-åtta månader hemma, med 

huvudsakligt ansvar för kläder och mat och sovtider, lägger en solid grund för ett engagerat 

och jämställt föräldraskap. 

 Här menar författaren att ett jämnt ansvarstagande under föräldraledigheten har 

potential att leda till ett engagerat och jämställt föräldraskap. Att det ligger till på detta sätt är 

han övertygad om, men det är hans egen åsikt, och han poängterar även att hans synsätt inte är 

det enda utan att det finns fler vägar att gå. Att hänvisa till resultatet av en undersökning är ett 

sätt att få pappor att inse hur illa det är. Författaren vill få pappor att tänka till, ett frånvarande 

föräldraskap får konsekvenser i framtiden. Samtidigt kan nog många fäder som inte velat eller 

haft möjlightet att vara en närvarande pappa känna stor skuld, vilket kanske också är avsikten. 

 

7.7.1 Sammanfattning ”den viktiga papparollen” 

I de artiklar som talar om den viktiga papparollen tas sällan en kvoterad föräldraförsäkring 

upp som en lösning. Dessa artiklar talar istället om hur pappor kan stöttas och uppmuntras till 

att vara mer föräldralediga. Pappor är viktiga i barnens liv och uppfostran och kan inte 

ersättas av mammor. Detta eftersom det finns föreställningar om att mammor och pappor 

förhåller sig till barn på olika sätt. Flera artiklar understryker precis som artiklarna om 

”männens val” att papporna trots allt inte ska tvingas till detta. Ett par författare har även för 

avsikt att ”skrämma” männen. Det genom att visa på att de senare i livet får en dålig relation 

till sina barn och dels genom att berätta för dem att de inte är några ”riktiga män”. 

 

7.8 Män och kvinnor är olika 

Skribenter hänvisar till biologiska skillnader mellan män och kvinnor i några av mina artiklar, 

vilket jag redan till viss del varit inne på under föregående tema. Artikeln Maria Söderberg 

(C), Krokom: ÖP frågar länets tio kvinnliga kommunalråd, består av tio korta intervjuer varav 
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en av frågorna lyder vad anser du om kvoterad föräldraledighet? Så här svarar 

kommunalrådet för VV (ett lokalt parti i Åre kommun) på den frågan; 

 En månad vikt till pappan är bra. Det kan räcka där. Vi har olika behov som 

kvinnor och män. En del kvinnor vill vara hemma. Det måste man få vara. Man ska inte 

bedriva jämställdet så att kvinnor tappar sin kvinnlighet och män tappar sin manlighet.  

 Här visar författaren på sin övertygelse om att det finns medfödda skillnader 

mellan män och kvinnor, och att det ska tas hänsyn till dessa vid utformandet av 

föräldraförsäkringen. Kvinnor och män har olika behov och så ska det få vara. Dock 

poängterar hon att det bara är ”en del” kvinnor som vill vara hemma. Det kan lätt tolkas som 

att det även finns kvinnor som inte vill det men som ändå måste. Att män skulle vilja vara 

hemma påtalar hon inte, vilket ger en uppfattning av att de inte skulle vara intresserade mer än 

en månad, då hon även skriver att en månad till pappan kan räcka. Författaren hävdar att 

jämställdhet kan leda till att kvinnor och män tappar sin kvinnlighet respektive manlighet. 

Med andra ord måste hon mena att det är kvinnligt att vara hemma med barn och manligt att 

arbeta. Ett sådant uttal kan förmodligen få konsekvenser för hur läsaren skapar sig en bild av 

kvinnligt och manligt. En nybliven pappa som planerat att ta ut en längre tids föräldraledighet 

kan säkerligen börja vackla om han gör det antagandet att han förlorar sin manlighet. 

 Även artikeln Funderingar från en före detta feminist berör att kvinnor och män 

är biologiskt olika. Författaren berättar att hon från tidiga ungdomsår varit starkt hängiven 

feminismen och haft en tro om att biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor är 

obetydliga. I samband med att hon blev mamma ändrades hennes syn på detta drastiskt. 

 Graviditet, förlossning och amning gör det svårt att tro på dogmen att alla 

könsskillnader är socialt konstruerade. Dessutom är tjusningen med kvoterad 

föräldraförsäkring större när man är 17 år och försörjd av föräldrarna än när man med 

bäbis och sambo vänder och vrider på dagar, kronor och krävande chefer. 

 Här menar författaren att hon i samband med att hon fick barn märkte att det 

hände saker med kroppen och psyket och att detta inte är gemensamt för kvinnor och män. De 

biologiska skillnaderna är stora vilket medför att män och kvinnor inte alltid vill eller är 

lämpade att göra samma saker. Vidare menar hon att det är lätt att uttala sig positivt till något, 

i det här fallet till en kvoterad föräldrapenning, när det ligger långt ifrån ens egna tillvaro. När 

man själv är mitt i beslutsfattandet är det inte längre lika lätt då man ofta märker att det finns 

fler saker att ta ställning till än vad man tidigare föreställt sig. 
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 I samma artikel vill författaren belysa att hon tycker det är löjligt att inte inse att 

det råder biologiska skillnader mellan könen. Hon tar upp ett exempel från förskolan där hon 

tycker det har spårat ut totalt; 

Genuspedagogiska experiment som gör fröknarna stirriga och signalerar till 

barnen att vissa intressen och lekar inte duger betackar jag mig för. 

Författaren menar alltså att personal på förskolor går in aktivt för att försöka 

bryta och omdirigera barnens lekar så de inte längre leker könstraditionellt. Av författaren att 

utläsa gör ”fröknarna” detta lite motvilligt, som om de själva inte tycker det är bra egentligen. 

Det ska göras bara för att. Personalen får ansvaret att råda bot på samhälleliga 

könsmaktordningar. Enligt författaren får barnen tidigt inpräntat att man inte får ha vilka 

intressen som helst eller leka det man allra helst vill utan att personalen ska lägga sig i och 

omdana leken när den blir allt för könsstereotypisk. Författaren menar att jämställdhetsarbetet 

går till överdrift och att vi måste acceptera att det är skillnad på pojkar och flickor och på män 

och kvinnor. En kvoterad föräldraförsäkring skulle vara förödande. 

 

7.8.1 Sammanfattning ”män och kvinnor är olika” 

De artiklar som talar om biologiska skillnader mellan könen är uteslutande negativt inställda 

till en kvoterad föräldraförsäkring. De ser ingen vits med att samhället måste vara helt 

jämställt i alla lägen. Män och kvinnor är bra på olika saker och har olika behov och så måste 

det få vara. Flera författare ställer sig oroade till frågan om en kvoterad föräldrapenning. En 

farhåga är att kvinnor och män kan komma att förlora sina kvinnliga respektive manliga 

egenskaper.  

 

7.9 Vad kom jag nu fram till? 

Här presenteras en sammanställning av resultaten utifrån mina frågeställningar. 

 

7.9.1 På tal om jämställdhet 

En framträdande aspekt i analysen har varit hur olika män och kvinnor förhåller sig till 

förslaget om kvoterad föräldraförsäkring. I mina artiklar är det nästan uteslutande kvinnliga 

författare och organisationer som propsar på förslaget medan männen huvudsakligen återfinns 

på motståndarsidan. I några enstaka artiklar har jag dock inte kunnat lista ut om författaren är 

kvinna eller man. Kvinnor pratar mer än män om jämställdhet i debatten. De flesta är dock 

överens om att det lider brist på jämställdhet i samhället och att en förändring bör ske. Det 
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råder också en samstämmig ton om att det framförallt är kvinnor som gynnas av jämställdhet. 

Flera av artiklarna gav exempel på hur illa kvinnor har det än i dag. De jobbar mycket men 

tjänar lite, de lever i rädsla för männen och är i princip maktlösa. I ett par artiklar kunde jag 

dock utläsa att även männen har mycket att vinna på ett jämställt föräldraskap. Att män i 

jämställda relationer mår bättre och framförallt får en bättre relation till sina barn.  

I min undersökning är en vanlig uppfattning att jämställdhet innebär att kvinnor 

och män tar lika mycket ansvar i familjen och ses som likvärdiga föräldrar. Frågor om makt 

och pengar anses också vara viktiga aspekter men svårare att komma till rätta med. I flera 

artiklar som använder sig av ordet jämställdhet är definitionen lite oklar. Många menar dock 

att jämställdhet är något som måste börja i familjen. Om vi börjar leva jämställda familjeliv 

kommer också arbetsmarknaden att bli mera jämställd vilket i förlängningen leder till att 

ekonomiska resurser och makt kommer fördelas jämnare mellan könen. En kvoterad 

föräldraförsäkring ses som en enkel lösning på dessa problem. Förespråkarna talar nästan 

uteslutande om dess positiva inverkan, ofta utan ett uns av komplikation.  

Anmärkningsvärt är att sju av artiklarna talar om ”pappamånader” medan endast 

en talar om den ”öron-märkta tiden” vid beskrivandet av de icke överlåtningsbara månaderna. 

Detta påträffades av både förespråkare och motståndare i debatten. Jag ser det som ett sätt att 

skilja könen åt. Mammor och pappor deltar inte på samma villkor. Detta reproducerar könens 

särställning. Även förespråkarna som tror så starkt på jämställdhet är med och reproducerar 

detta. 

 

7.9.2 Betydelsen av att få välja själv 

De artiklar som berörde föräldrarnas egna val att själva besluta i frågan om föräldraledighet, 

var i regel emot en kvotering. Ett vanligt argument bland dessa är att föräldrarna själva är 

kapabla beslutsfattare och att staten inte ska lägga sig i privata frågor av detta slag. Flera av 

dessa antydde ändå att jämställdhet är något eftersträvsamt men som kan uppnås med hjälp av 

andra medel, främst olika reformer såsom de jag talat om under rubriken ”bakgrund”. I en del 

av valfrihetsdebatten hamnade papporna i fokus. Det finns föreställningar om att vissa pappor 

inte vill vara lediga och av artiklarna att utläsa är det socialt accepterat för dem att utebli. Att 

mammor inte vill detsamma talas det inte om. Uttalanden av dessa slag förstärker 

föreställningar om manligt och kvnnligt och hjälper till att reproducera könsskillnader.  

Det fria valet ifrågasätts på flera ställen i debatten. Ett flertal författare menar att 

många par inte har något val. Ofta är det familjens ekonomi som sätter käppar i hjulen. 

Rådande föreställningar och normer om vad som är manligt och kvinnligt är också med och 
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verkar vid beslutsfattandet. Att ett aktivt val skulle vara förbehållet männen är en vanlig 

uppfattning. Män kan antingen välja eller välja bort föräldraledighet på ett annat sätt än vad 

som är möjligt för kvinnor. I en artikel antyddes det dock att det skulle vara tvärt om. 

 

7.9.3 Jämställdhet kontra valfrihet 

Många författare som är negativa till en helt kvoterad föräldraförsäkring är 

däremot positiva till att öronmärka fler månader till respektive förälder, allt från en till tre 

månader till, bara det finns en liten del kvar för föräldrarna att själva fatta ett beslut kring. 

Dessa vill alltså bevara jämställdhet och valfrihet som två centrala värden genom att till viss 

del ”tvinga” som en del i att tillfredsställa det samhälleliga och till viss del tillgodose den 

individuella valfriheten.  

Jämställdhet och valfrihet ses alltså som två stora kontraster i debatten om en 

kvoterad föräldraförsäkring men även som något som faktiskt går att förena. I många artiklar 

talades det uteslutande om antingen jämställdhet eller valfrihet men i flera artiklar möttes 

dessa två, i alla fall åt ena hållet. Jämställdhetsargumentet uteslöt i stort sett alltid 

valfrihetsargumentet men i det omvända fallet innehöll valfrihetsargumentet många gånger ett 

hänsynstagande till jämställdheten. Jämställdhet kan genom aktivt arbete uppnås trots att 

valfrihet råder i frågan om fördelning av föräldrapenning. Valfrihet måste alltså inte utesluta 

jämställdhet utan jämställdhet ses som viktigt och eftersträvsamt även då bestämmanderätten 

anses vara det bästa för familjen. Trots ett liberalistiskt synsätt behöver alltså inte dessa två 

värden krocka med varandra. Att jämställdhet och valfrihet ska kunna gå hand i hand är en 

övergripande tanke hos många debattörer. Flera författare som förespråkar valfrihet är ändå 

positiva till fler öronmärkta månader. Kvotering för att uppnå jämställdhet är bra så länge det 

fortfarande finns ett utrymme för föräldrarna att själva välja. Få är de artiklar som menar att 

jämställdhet är något helt oväsentligt. I dessa fall hänvisas det ofta till mäns och kvinnors 

olika biologi som anses omöjliggöra detta. Men fler är de artiklar som genomsyras av ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt där män och kvinnor ses som närbesläktade och lika kapabla 

att sköta samma sorters sysslor. Att jämställdhetsargumentet i stort sätt alltid uteslöt 

valfrihetsargumentet kopplas ofta till att det inte finns någon valfrihet att ta ställning till. Valet 

är inte fritt i den bemärkelsen att det finns vissa omständigheter, såsom män och kvinnors 

olika ekonomska förutsättningar, allmänna föreställningar om vem som bör stanna hemma 

samt attityder på arbetsmarknaden, som alla försvårar ett aktivt val. Enda vägen att tillgå för 

att uppnå jämställdhet är därför att helt strypa valfriheten. I ett par artiklar togs även 

problemet med att valfrihet i förlängningen kan leda till sämre valmöjligheter upp. 
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8. Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka vad fenomenen jämställdhet kontra valfrihet ges för 

mening, i de argument som förs för- och emot förslaget om en kvoterad föräldraförsäkring 

samt vad detta kan tänkas få för konsekvenser.  

Av artiklarna att utläsa kan man lätt få en uppfattning om att en kvoterad 

föräldraförsäkring aldrig inbegriper ett uns av valfrihet, men faktum är att valet att vara 

föräldraledig och i vilken omfattning fortfarande kommer att bestå. Det finns inga förslag att 

”tvinga” någon. Föräldraledighetsfrågan kommer fortfarande kunna lösas på andra sätt än att 

mamman och pappan delar 50-50. En kvoterad föräldraförsäkring likställs ofta med en delad 

föräldraledighet men som jag antyder i bakgrunden behöver man inte ta ut någon ersättning 

för att vara föräldraledig. Det betyder i praktiken att en man och kvinna kan dela helt lika på 

föräldrapenningen men ändå låta den ena föräldern, gissningsvis kvinnan, ta ut en betydligt 

längre föräldraledighet. Den ena föräldern kan även strunta i att ta ut sin beskärda del medan 

den andra är hemma en längre tid utan någon ersättning alls. Att detta inte tas upp av 

förespråkarna beror troligtvis på att det just är en jämn fördelning de vill uppnå. Att tala om 

att det fortfarande finns utrymme för val, ses förmodligen som något som skulle vara 

förödande för jämställdheten. 

Om en kvoterad föräldraförsäkring skulle införas kan jag tänka mig att fler par 

låter den ena föräldern (gissningsvis mamman) ha enskild vårdnad över barnet. På så sätt får 

hon tillgång till alla föräldradagar, även faderns öronmärkta, och jämställdheten hotas. Här 

kan även pappan råka illa ut då han har föga att säga till om vid en eventuell separation.  

Jag kan även tänka mig att en kvoterad föräldraförsäkring skulle kunna resultera 

i förändrade mönster vad gällande barnafödslar både på gott och ont. Förmodligen skulle 

många par behöva tänka efter och planera lite mer innan de väljer att sätta barn till världen. 

Att båda parter har en god ekonomi skulle vara en viktig förutsättning vilket också givetvis 

ger barnet bra förutsättningar. Risken med detta är dock att det kanske skulle skjuta upp 

barnafödandet för många par vilket skulle kunna leda till svårigheter att få barn. Kanske 

skulle det födas färre barn? Att dessa problem inte synliggörs i debatten kan få konsekvenser 

för hur människor som inte är så väl insatta i ämnet intar sin ståndpunkt.   

Förespråkare får det ofta att låta som att vi aldrig kommer uppnå jämställdhet 

utan att ta till drastiska åtgärder men för att hänvisa till denna studies bakgrund kan man se att 
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uttaget av föräldrapenning faktiskt ökar för vart år som går och jag ser inget som tyder på att 

det inte kommer fortsätta göra det. Detta togs heller inte upp i debatten. 

 Resultatet av min studie påminner mycket om den tidigare forskningen. Precis 

som Klinths och Johanssons (2010) och Bekkengens (2002) studie som talade om 

föräldraledighet som ett val som främst är tillägnat pappan så framkom detta även i min 

analys. Mammor och pappor deltar inte i frågan om föräldraledighet på samma villkor då 

rådande föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt genomsyrar samhället i stort.  

I Alsarves och Boyes (2011) studie framkom det precis som i min att en allmän 

uppfattning om jämställdhet innebär att både mannen och kvinnan är med och bidrar med lika 

mycket i familjen. I deras studie framkom det dock att många ogärna nämner ordet 

jämställdhet då det ofta förknippas med ”millimeterrättvisa”. Detta märktes dock inte i mina 

artiklar där jämställdhet användes mycket flitigt.  

Lind Palackis (2010) forskning som jag anser ligga närmast min egen har även 

ett påfallande likartat resultat. Precis som försäkringskassans broschyrer lovordar, att ett lika 

uttag av föräldrapenning ska leda till jämställdhet, lovordar även förespråkarna det i mina 

artiklar. Båda undersökningarna visar också på hur kvinnors föräldraledighet ses som 

förgivettaget medan mäns föräldrarledighet skildras som mer speciell. 

I Johanssons studie (2004) talas det mycket om hur man kan uppmuntra till en 

ny sorts manlighet där männen ses som en självklar del i omsorgsarbetet. Ett par av mina 

artiklar berör även detta. Framförallt artikeln ”så fungerar en riktig man” som tar upp just 

synen på att ”riktiga män” är de män som är närvarande och engagerade fäder. 

Det som är unikt för min studie är framkomsten av hur debatten om en kvoterad 

föräldraförsäkring rekonstruerar könsroller både bland förespråkare och motståndare. Det har 

också framkommit att väsentlig information om risker med en kvoterad föräldraförsäkring 

medvetet eller omedvetet har undanhållits.  

Ett förslag till framtida forskning är att undersöka hur föräldrar som valt att dela 

föräldraförsäkringen lika upplever jämställdhet i sin familj. Det skulle också vara intressant 

att se en jämförelse mellan familjer som delar lika och familjer som valt att göra en mer 

traditionell uppdelning av föräldraledigheten. Hur resonerar de kring jämställdhet? 

 Slutligen vill jag anförtro min förhoppning om att denna studie kan komma att 

få betydelse i form av kunskap om det skrivna språkets makt och inflytande. Att få en bättre 

kännedom om hur det skrivna språket är socialt konstruerat och skapar mening i den sociala 

praktiken är viktig kunskap som borde vara alla förunnat.  
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https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=

05718820121007D13624A3643817CAA27CC362253F85DC&serviceId=2 

(Hämtad 2012-11-18) 

 

Svenska Dagbladet 2012-10-12 

Jämställdhetsfrågor har noll i prioritet 

https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=

05080320121012920821&serviceId=2 

(Hämtad 2012-11-18) 

 

Västerviks-Tidningen 2012-10-15 

Nödvändig reformering 

https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=

0573312012101519287830&serviceId=2 

(Hämtad 2012-11-18) 

 

Smålandsposten 2012-10-22 

Alla "vet" varför kvinnor är sjuka 

https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=

05731620121022368A2ABB183CFF8897DEE7225C75DCF7&serviceId=2 

(Hämtad 2012-11-18) 

 

https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573092012072518939615&serviceId=2
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=0573092012072518939615&serviceId=2
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05715620121005BF9B10E193886DEF896AA6F4B64EA40E&serviceId=2
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05715620121005BF9B10E193886DEF896AA6F4B64EA40E&serviceId=2
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080320121012920821&serviceId=2
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05080320121012920821&serviceId=2
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05731620121022368A2ABB183CFF8897DEE7225C75DCF7&serviceId=2
https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05731620121022368A2ABB183CFF8897DEE7225C75DCF7&serviceId=2
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Blekinge Läns Tidning 2012-11-08 

Välfärd för alla ger jämställdhet 

https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=

057313201211085B2C1CF72582642CFC0BF830285D684A&serviceId=2 

(Hämtad 2012-11-18) 

 

Dagen 2012-11-09  

Så fungerar "en riktig man" 

https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=

050814201211098248D084C42EED9BDD4753DF00264471&serviceId=2 

(Hämtad 2012-11-18) 

 

Nordvästra Skånes Tidningar 2012-11-18 

Med nya förutsättningar följer nya val hemma vid köksborden och opinioner 

https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=

05090220121118CF111FC54FE78390749650B2A61D1B7B&serviceId=2 

(Hämtad 2012-11-18) 
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