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ABSTRAKT 
 
Föräldraförsäkringen är ett omdebatterat och aktuellt ämne, ett nytt reformförslag antogs så 

sent som i november 2015. Debatten kan ses som ett explicit uttryck där åsikter kring 

jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet diskuteras. Den här studien har, genom 

att analysera debattartiklar, undersökt vad det råder enade respektive skilda meningar om i 

debatten om föräldraförsäkringen. Dessutom har studien avsett att besvara frågan hur genus 

konstrueras i debatten. Tidigare forskning visar att jämställdhet är ett ämne som studerats av 

många olika forskare. Resultaten från dessa studier visar att arbetslivet idag inte är jämställt 

utan att kvinnor och män har olika förväntningar på sig. Det visar också på att 

jämställdhetsarbete är något omdiskuterat och delvis problematiskt. Uppsatsens teoretiska 

ramverk utgår ifrån genusteori av Hirdman och diskursteori av Laclau och Mouffe. Med hjälp 

av begrepp från diskursteorin analyserades debattartiklar från fyra rikstäckande dagstidningar, 

detta för att synliggöra det förgivettagna och motstridiga i debatten om föräldraförsäkringen 

och konstruktioner av genus. Från analysen kunde två hegemoniska diskurser identifieras; 

jämställdhetsdiskursen och förändringsdiskursen. Dessa två övergripande teman innehöll även 

motstridigheter då avseende kampen om definitionen av jämställdhet samt de omdebatterade 

reformförslagen. Vidare kunde studien också visa att kvinnor och män konstruerades på olika 

sätt i debatten. Det en kunde se var att kvinnor konstruerades generellt i relation till männen. 

Genom en reformerad föräldraförsäkring skulle kvinnan kunna bli lite mer som mannen eller 

lite mindre som dagens kvinna – en lite manligare kvinna helt enkelt. Männen däremot stod 

inte i relation till den kvinnliga konstruktionen utan konstruerades helt fristående. 

 

 

Nyckelord: Genus, diskursteori och jämställdhet  
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1. INLEDNING 	  
  
1.1 Bakgrund 

"Varning alla män! Nu vill feministerna tvinga på oss pappaledighet"  

                                                                    (Lamotte, 2015) 

 “Pappaledigheten gör svenska pappor heta”  

                                                      (Daham, 2015, 14 augusti) 

 

Dessa två rubriker från nyhetsartiklar tyder på att det finns meningsskiljaktigheter i synen på 

föräldraledighet. Nästan samtliga nyhetsartiklar som behandlar frågan om föräldraledighet 

kännetecknas av en liknande skiljelinje. Å ena sidan finns det starka förespråkare som menar 

att en mer jämnt fördelad föräldraledighet bidrar till barnets välmående samt skapar bättre 

förutsättningar för både män och kvinnor på arbetsmarknaden. Å andra sidan finns det de som 

menar att en mer strikt reglerad föräldraförsäkring inkräktar på individernas möjlighet till 

självbestämmande samt att barnomsorgen är något som historiskt varit en kvinnosyssla och 

som så bör förbli. 

 

Det är inte bara genom starka rubriksättningar som jämställdheten får stå i fokus. 

Jämställdheten är central i de flesta debatter och artiklar som diskuterar kvinnor och män 

kopplat till arbetslivet och hemarbetet. Det finns dock de som menar att Sverige gått för långt 

när det kommer till jämställdhet. I en artikel kan vi läsa om hur en mamma menar att hon vill 

vara hemma och ta hand om barnen medan hennes man gör karriär, men att det är en åsikt 

som inte får yttras i Sverige idag (Brüün, 2015, 9 juli). Sverige beskrivs som ett land där det 

finns vissa premisser alla måste skriva under på och där ingen får ifrågasätta exempelvis 

huruvida jämställdheten är något positivt eller inte. Ett uttryck som återkommer i flera artiklar 

är Sverige som ett PK-land. Just begreppet PK syftar till politisk korrekthet och innebär att 

det finns vissa förgivettaganden som en bör förhålla sig till i den politiska debatten. I en 

annan artikel kan vi läsa hur riksdagskandidat skriver att hur skriver i hon upplever att 

feminismen i Sverige gått för långt. Gester ger inledningsvis en historisk tillbakablick på 

feminismens framväxt och menar att den har fyllt en viktig funktion i vårt samhälle. Vidare 

menar hon dock att vi idag inte behöver feminismen på samma sätt. Hon motsätter sig att 

politiker ska gå in och bestämma hur familjerna ska dela upp sitt hemarbete (Gester, 2014, 

dec 22). Gesters argumentation är ett tydligt exempel på när jämställdhetsdebatten blir 
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problematisk i relation till föräldraförsäkringen, för det visar att det finns en skiljelinje mellan 

vad som ska få vara politik och vad som bör vara en familjeangelägenhet. 

 

Det finns dock också argument för att politiska åtgärder, i form av en mer jämställd 

föräldraförsäkring, är att föredra. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitiska 

presenterar i sin rapport från 2015 att uttaget av föräldraledigheten har ett starkt samband med 

löneutvecklingen för män och kvinnor. Här går att läsa att resultat av tidigare studier visar på 

att föräldraledigheten påverkar löneläget negativt för både män och kvinnor samt att kvinnor 

är de som tar ut den största delen av föräldraförsäkringen. Sverige porträtteras ofta som ett 

land som både värnar om jämställdhet och är bra på det. Dock finns det uppgifter om att andra 

länder börjar ta kapp det försprång vi tidigare haft. Sverige tar förvisso steg i rätt riktning mot 

en mer jämställd arbetsmarknad och en mer jämn fördelning av det obetalda hemarbetet 

mellan män och kvinnor men takten har avtagit sedan en tid tillbaka. Politikerna uppmanas att 

återigen ta upp debatten om jämställdhet (Seidegård, 2015, 8 mars).  

 

Att debatten har varit ett aktuellt ämne det senaste går inte att ta miste på. Senast i november 

röstade riksdagen igenom en ny reform av föräldraförsäkringen som ska börja gälla från och 

med den 1 januari 2016. Reformen innebär att ytterligare en av föräldramånaderna vigs åt 

pappan och kan inte överlåtas till en annan part. Beslutet fattades med en liten majoritet, 158 

mot 149 röster (Ekstrand, 2015, 11 nov), vilket också visar på hur omdebatterat ämnet är. 

Trots att reformen gick igenom så finns det olika åsikter och detta återspeglas inte minst i de 

debattartiklar som finns i ämnet. Genom att debattartiklar syftar till att skapa opinion och 

speglar den politiska dagordningen (Engström, 2008, 106) är de av särskilt intresse för oss. 

Debattartiklarna ger oss möjligheten att utläsa vilken mening olika argument och 

konstruktioner ges i den aktuella debatten om föräldraförsäkringen. Ur en socialpsykologisk 

synvinkel är det just meningsskapandet som är det intressanta för vår uppsats.  

 

Även om jämställdhet, med utgång i debatten om föräldraförsäkringen, är högst central och 

relevant i dagens debatt, är det tydligt att det finns motsättningar i debatten. Och även om 

framkommer en önskan om att Sverige behöver fortsätta utveckla sitt jämställdhetsarbete så 

finns det kritiker som menar att det gått för långt. För att klargöra debatten och de argument 

som den bygger på avser vi i denna uppsats undersöka vad det egentligen är som debatteras. 

Vad ges jämställdheten för mening? Och vad händer med konstruktionen av kvinnor och män 

i en debatt som kretsar om jämställdhet? 
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Vårt intresse för föräldraförsäkringen har väckts då den kan ses som ett tydligt uttryck för att 

jämställdhet mellan män och kvinnor i arbetslivet är något som diskuteras. De argument och 

konstruktioner som presenteras och ges mening i den allmänna debatten om 

föräldraförsäkringen är av intresse då de ligger till grund för den allmänna uppfattningen om 

jämställdhet. Detta är något vi kommer att återkomma till i teoriavsnittet under rubriken 

”Diskursteorins utgångspunkter”. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att genom att studera debattartiklar knutna till föräldraförsäkringen 

undersöka vilken mening olika argument och konstruktioner ges, med fokus på konstruktioner 

av genus. Vidare avser vi att studera hur dessa argument och konstruktioner ges mening.  

 

Uppsatsens två frågeställningar är följande:  

1. Vad är omstritt respektive förgivettaget i debatten om föräldraförsäkringen? 

2.  Hur konstrueras genus i debatten avseende föräldraförsäkringen? 
 

 
1.3 Disposition 

Inledningsvis ges en kortare presentation av föräldraförsäkringen ur ett historiskt perspektiv, 

detta för att ge en grundläggande förståelse för studieobjektet. Därefter presenteras tidigare 

forskning, med fokus på studier som bedrivits inom både jämställdhet och genusforskning i 

media. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt beskrivs i det nästkommande avsnittet, där både 

Hirdmans genusteori och Laclau och Mouffe diskursteori presenteras övergripande och 

relevanta begrepp för studien förklaras mer ingående. För att ge läsaren en transparent inblick 

i vårt tillvägagångssätt följer därefter ett avsnitt som beskriver vår metod, urval, material samt 

vår roll som forskare. I analysdelen presenterar vi vårt resultat, vilket skildras med hjälp av 

utdrag från debattartiklarna och de begrepp som använts vid analysen. För att utveckla vår 

analys diskuteras den i relation till tidigare forskning och teori i vårt avslutande 

diskussionskapitel. I diskussionskapitlet följer även förslag på vidare forskning utifrån fynd i 

studien samt avslutande metodologiska reflektioner.  

 

 

 

 



	   7	  

 

 

2. STUDIEOBJEKT  
 
2.1 Bakgrund om föräldraförsäkringen 

Föräldraförsäkringen har inte alltid sett ut som den gör idag. Den första variant av lag som 

berörde ledighet i samband med barnfödelse stiftades år 1900. Denna lag innebar att 

industriarbetande kvinnor i samband med förlossning skulle vara lediga i 4 veckor utan lön 

(SFS 1900:75, 7§). År 1930 infördes moderskapsförsäkringen, vilken gav kvinnor som fött 

barn rätt till ersättning i 180 dagar och ett bidrag på ca 1000 kr (SFS 1937:338). Det är först 

1974 som lagen om föräldraförsäkringen inrättades. Föräldraförsäkringen blir då till för båda 

föräldrar att disponera mellan sig, med undantag för den första tiden efter förlossningen som 

är vigd åt kvinnan. Det utgår en ekonomisk ersättning som består av 90 % av den ledige 

förälderns lön. Intentionen med den nya lagen var att främja jämställdhet, ge pappor en 

möjlighet att vara föräldralediga och på så sätt gynna relationen mellan pappor och barn 

(Försäkringskassan, 2012, 10). 

Trots tidigare reformer med ambitionen att öka pappornas uttag av föräldraledigheten så 

visade statistiken att deras uttag år 1995 endast uppgick till 9 % även om pappornas uttag ökat 

från 0,5 % år 1974 ansågs detta lågt (Försäkringskassan, 2012, 10). Med hopp om att höja 

statistiken och på så sätt öka jämställdheten infördes år 1995 en reform av 

föräldraförsäkringen. Det nya förslaget innebar att en månad skulle vara reserverad till 

pappan, en så kallad ”pappamånad”. Motiven för reformen var flera, dels att föräldraskapet 

skulle innefattas av rättigheter men även skyldigheter. År 2002 utökades denna månad med en 

ytterligare reserverad månad åt pappan. Syftet var återigen att öka jämställdheten mellan 

kvinnor och män genom att fördela ansvaret över barnomsorgen mer jämt (Försäkringskassan, 

2012, 11-13). Andra reformer som införts i hopp om att öka pappors uttag av föräldradagar 

inträffade år 2006 då man höjde ersättningstaket för att minimera risken att mammor stannar 

hemma med barnen av ekonomiska skäl (Försäkringskassan, 2010, 7). En ytterligare reform 

var jämställdhetsbonusen som infördes 2008, där en bonus i form av ekonomisk ersättning 

utgår till de föräldrar som delar upp ledigheten mer jämt mellan sig än det som är kravet (Ds. 

2007:50). 

Den senaste statistiken från hur föräldraledigheten fördelas mellan kvinnor och män är från 

2011 och visar att pappors uttag ökat till 23,7 % även om siffrorna har ökat är samhället långt 
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ifrån jämställt (Försäkringskassan, 2012, 10). Därför ett nytt reformförslag igenom den 11 

november 2015 om att införa en tredje pappamånad. Förslaget vann i riksdagen med 158 

röster mot 149 röster. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2016 (2015/16 SfU5). 

 

 

3. TIDIGARE FORSKNING  

I denna del av vår uppsats redogörs för den tidigare forskning som varit av intresse för 

studien. Inledningsvis presenteras den tidigare forskning som gjorts inom området om 

jämställdhet i hem och arbetsliv. Detta för att dels motivera vår studie men även för att 

erbjuda en inblick i vad för typ av forskning som bedrivits i ämnet. Därefter redogör vi för 

forskning kopplat till genus och media, då med fokus på hur genus konstrueras i dagspress. 

Då en av studiens frågeställningar är kopplad till konstruktioner av genus i debattartiklar kan 

tidigare forskning i området hjälpa oss att analysera vårt resultat. Dessa två övergripande 

teman motiverar även vårt val av metod, då vi sett att det finns fördelar med att kombinera 

studier av jämställdhet med diskursanalys.  

 

3.1 Jämställdhet i hem- och arbetsliv 

Jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet är ett ämne som har studerats på olika sätt 

av olika forskare (Ekström, 2012; Pettersson 2002; Evertsson & Nermo, 2004; Bergman, 

Karlsson & Gonäs, 2013; Boye, 2008). Att studera jämställdhet är av intresse då jämställdhet 

och normer om ämnet skapar grunder för individens förutsättningar i livet, oavsett om det 

gäller att lyckas i arbetslivet eller att få omgivningens godkännande av att vara hemma med 

sitt barn (SOU, 2005, 63-69).  Mycket av den tidigare forskning som bedrivits i området tyder 

på att arbetslivet idag inte är jämställt (Pettersson, 2002, 16; Evertsson & Nermo, 2004, 455). 

Detta synliggörs i den starka kopplingen mellan delaktigheten i hemarbetet och framgången i 

arbetslivet (Noonan, 2001, 1140; Bergman, Karlsson & Gonäs, 2013, 79). Forskning visar att 

kvinnor tar ett större ansvar avseende hemarbetet och att detta resulterar i att kvinnor har en 

underordnad position på arbetsmarknaden (Boye, 2008, 5). Noonan (2001) gör en distinktion 

mellan kvinnliga och manliga hushållssysslor och menar att barnomsorgen ingår i de 



	   9	  

kvinnliga arbetsuppgifterna, då majoriteten av kvinnor tar på sig ansvaret för barnen. Vidare 

beskriver hon att typiskt kvinnliga sysslor är mindre flexibla än typiskt manliga och begränsar 

således kvinnors tillgänglighet på arbetsplatsen. Detta får konsekvenser för kvinnor då de till 

exempel tvingas att ta arbeten med flexibla arbetstider och/eller deltidstjänster (Noonan, 

2001, 1139). Det framkommer också av tidigare forskning att deltidstjänster och frånvaro från 

arbetslivet i samband med föräldraledighet ofta får negativa konsekvenser för individens 

karriärmöjligheter (Colarte & Rönnqvist, 2008, 12-13). Då det visat sig att mammor är de 

som tar ut majoriteten av föräldraledigheten (Försäkringskassan, 2013, 9) är detta något som 

främst drabbar kvinnor. Mot bakgrund av detta kan föräldraskapet ses som essentiellt i 

arbetslivet och som något som har stor inverkan på anställningsbarheten och de villkor 

kvinnor och män har i arbetslivet. 
 

Genom kvalitativa studier har forskare även intresserat sig för hur kvinnor upplever sin roll i 

hemarbetet. I en intervjustudie framkommer det att kvinnor anser att de generellt sätt får ta en 

större del i hemarbetet än de borde, trots att de menar att ett mer jämnt fördelat ansvar vore att 

föredra (Roman, 1999, 35). I andra intervjustudier säger kvinnor att de anser att det är viktigt 

och önskvärt att få vara hemma med sina barn under en längre tid och har svårt att föreställa 

sig att männen skulle vara hemma i samma utsträckning (Colarte & Rönnqvist, 2008, 9; 

Kugelberg, 2004, 100). Detta tyder på en ambivalent inställning till fördelningen av 

hemarbetet och föräldraskapet. Kvinnor upplever även i högre grad än männen att deras 

könstillhörighet påverkar deras anställningsbarhet då de många gånger får frågor gällande 

deras familjeplanering redan i anställningsförfarandet, vilket män i samma utsträckning inte 

märker av (Kugelberg, 2004, 100). Det finns således en förväntan, inte bara från kvinnorna 

själva, utan även från exempelvis arbetsgivaren att det är kvinnan som ska ta huvudansvaret 

för eventuella framtida barn.  

 

Förutom förväntningar och normer på vad som anses vara kvinnan respektive mannens ansvar 

i hemarbetet finns det andra aspekter som spelar in i ansvarsfördelningen. Forskning visar att i 

de hushåll/relationer där båda parter har en högre utbildningsnivå och mer jämnt fördelad 

inkomst tenderar män att ta ett större ansvar i hemarbetet. Kvinnor i dessa relationer har en 

större möjlighet att påverka sin egen situation och männen medger att de inte hade tagit 

samma ansvar om inkomstfördelningen sett annorlunda ut (Roman, 1999, 5). Den 

ekonomiska aspekten är således ett viktigt argument för hur föräldraledigheten ska fördelas 

(Kugelberg, 2004, 102; Colarte & Rönnqvist, 2008, 24). 
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3.2 Jämställdhetens problematik  

I tidigare forskning framställs jämställdhet som något fördelaktigt men samtidigt 

omdiskuterat (Ekström, 2012, 213). Diskursanalytiska studier har kunnat synliggöra en viss 

problematik som kan medfölja vid jämställdhetsarbete (Ekström, 2012; Kjellberg, 2013). En 

studie fokuserade på att studera policyprogram för jämställdhetsarbete i mansdominerade 

arbetsmiljöer. Vad resultatet visar är att de problem som adresseras och på sättet de 

konstrueras i dessa miljöer skiljer sig åt beroende på vilken kontext den är skriven. Varje 

arbetsplats har sina egna värderingar och problemformuleringar konstrueras alltid i relation 

till dessa. Det finns således en begränsning i vilka typer av konstruktioner som är acceptabla 

beroende av i vilket sammanhang de figurerar i (Ekström, 2012, 213). Den problematik som 

uppenbarade sig var exempelvis att jämställdhetsarbetet kan hämma effektiviteten på en 

arbetsplats och tenderar då till att bli mer ifrågasatt än tidigare då det går ut över 

organisationens mål och verksamhet (Ekström, 2012, 215). Den svenska 

jämställdhetsdiskursen och ”den nya mannen”, som är pappaledig och främjar jämställdhet, är 

ett exempel på en annan typ av problematik. Jämställdhetsdiskursen sägs utgå ifrån en 

heterosexuell man med ursprung i den vita medelklassen, vilket kan resultera i reproducering 

av andra maktordningar. Maktordningarna som åsyftas i detta fall är de där män med annan 

religion och sexualitet underordnas (Kjellberg, 2013, 113).  

 

3.3 Konstruktionen av genus i media 

Att studera media och dess konstruktioner av genus är av intresse då de bidrar till vår 

föreställning om verkligheten och vårt eget meningsskapande. En av Klebergs tidigare studier 

belyser det faktum att genusforskning i media i större utsträckning studerat konstruktionen av 

kvinnor än män. Detta har dock lett till ett ökat intresse för att studera båda könen i 

kombination (2003, 27). Vad resultaten, av en sådan kombinerad studie, visar är att media 

framställer kvinnligt och manligt genom att framhålla skillnaderna mellan könen. Genom att 

särskilja på kvinnligt och manligt och värdera det manliga högre bidrar media till att 

reproducera maktförhållanden (Kleberg, 2006, 7).  

 

Som tidigare diskursanalytiska studier inom jämställdhetsområdet (Ekström, 2012; Kjellberg, 

2013) visar, ger dessa studier ett mer nyanserat resultat och synliggör motstridigheter. Till 

skillnad från kvantitativa frågeformulär eller kvalitativa intervjustudier, där personer 

beskriver sina upplevelser retrospektivt, ger diskursanalys av texter kunskap om 

meningsskapande i den kontext som undersöks. Att undersöka vad som får utrymme i 
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publicerad text, som debattartiklar, är intressant då det säger någonting om samhällsdebatten i 

stunden. Mer specifikt för vår studie har diskursanalyser av debattartiklar gjorts tidigare och 

kan fungera för att synliggöra konstruktioner av genus. Engström har i sin studie använt en 

kombinerad metod av bland annat innehålls- och diskursanalys, i syfte att bland annat 

undersöka hur dagspress använder sig av tidigare forskning för att reproducera, förskjuta eller 

förändra genusdiskurser (2008, 240). Konstruktionerna av genus visade sig skiljas åt beroende 

av i vilken typ av nyhetsgenrer de publiceras i. Debattartiklar är i sig opinionsbildande och 

speglar således den aktuella politiska dagordningen (Engström, 2008, 106). Detta motiverar 

vårt val av att studera debattartiklar då uppsatsens syfte är att se till hur kön konstrueras i 

förhållande till debatten om föräldraförsäkringen.  

	  

Severinssons studie undersöker förekomsten av kvinnor i olika dagstidningar och gör en 

innehållsanalys av materialet där det framkommer att männen överlag var överrepresenterade 

i jämförelse med kvinnorna. Dock fanns det avvikelser inom vissa områden, exempelvis där 

mediabevakningen barn och ungdomar (2015, 141). Detta kan ses som ett tecken på att 

männen är överordnade kvinnorna men även att det finns utrymmen i media där det kvinnliga 

anses vara normen.  

	  

3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Det är belagt genom tidigare forskning att jämställdhet har en stark koppling till 

föräldraförsäkringen. Vårt val av studie motiveras då vi i den eftersökning av tidigare 

forskning inte träffat på studier där man kombinerat diskursanalyser av genus och 

jämställdhet i dagspress. Genom att analysera debattartiklar kan vi belysa hur 

argumentationen i ämnet förs. På så sätt är det möjligt att undersöka meningsskapande: vad 

som tas för givet, vad som ifrågasätts och hur genus konstrueras i debatten. 

	  

	  

	  

	  

	  

4. TEORI 
I denna del av uppsatsen beskrivs och motiveras studiens teoretiska utgångspunkter. 

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av genusteori utifrån Yvonne Hirdman som 
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följs av en redogörelse av den diskursanalytiska inriktningen diskursteori utifrån Ernesto 

Laclau och Chantal Mouffe. I avsnittet beskrivs begrepp som är relevanta för att skapa sig en 

förståelse av teorierna i sin helhet. Vi kommer även gå in djupare på de begrepp som ligger 

till grund för vår analys av det studerade materialet.   

 

4.1 Genusteori 

4.1.1 Genusordning 

I denna del redogörs begrepp och idéer från Hirdmans genusteori (2007). Begrepp som 

används flitigt både inom forskning och aktuella debatter i genusfrågor, däribland debatter om 

föräldraförsäkringen, är kön och genus. Hirdman skiljer begreppet genus från kön: medan kön 

beskrivs som det biologiska könet en människa föds med är genus det kulturellt eller socialt 

skapade könet. Genus konstrueras på ett eller annat sätt i relation till det biologiska könet, det 

är alltså ordnat av kön och med ordningen kommer olika förväntningar och föreställningar 

(Hirdman, 2007, 211). 

 

Som presenterats i avsnittet om tidigare forskning finns olika föreställningar och 

förväntningar på män och kvinnor och med dessa kommer konsekvenser. Att kvinnan 

förväntas sköta den största delen av barnomsorgen gör att hon blir mer riskabel att anställa 

och diskrimineras därför i rekryteringsprocesser. Hirdman förklarar denna relation med 

begreppet genusordning som en grund för samhällets övriga strukturer, oavsett om vi pratar 

om ekonomisk, politisk eller social ordning. Genusordningen grundar sig på två principer där 

den första behandlar dikotomin mellan kvinnligt och manligt. Den dikotoma principen 

fokuserar på olikheterna mellan kvinnligt och manligt. Detta kan jämföras med den tidigare 

forskning som presenterats där det är tydligt att män och kvinnor särskiljs från varandra. Den 

andra principen behandlar hierarkin, där mannen är människan och normen för vad som är 

riktigt och utgör punkten till vilken andra subjekt relateras. Genusordningen innefattar 

processer, fenomen och normer som resulterar i tydliga mönster och effekter som kan 

identifieras i stort sätt överallt i samhället (Hirdman, 2007, 212-ff). 

 

4.1.2 Genuskontrakt 

Ur genussystemet, hierarkin och dikotomin mellan kvinnor och män, menar Hirdman att 

genuskontrakten kommer. Kontrakten finns mellan kvinnor och män och inbegriper tydliga 

föreställningar om vilka beteenden som hör till kvinnan respektive mannen i olika situationer. 

De går att likna med en operationalisering av genusordningen. Kontrakten berör allt från 



	   13	  

egenskaper, förmågor, språk till styrkor. De finns överallt; på jobbet, i hemmet, i skolan, i 

vården även i sovrummet. Genom att genuskontrakten går i arv från generation till generation, 

skapas ständigt en reproducering av genusordningen och hierarkin lever vidare (Hirdman, 

2007, 216-218).  

 

Vidare beskriver Hirdman ytterligare två typer av kontrakt, som en utveckling av 

genuskontraktet. Dessa kontrakt benämns hushållskontraktet och jämlikhetskontraktet. 

Hushållskontraktet står för den ordning i hemmet där mannen ses som den enda myndiga 

personen som resterande familjemedlemmar är underordnade. Mannen ansvarar för 

förvärvsarbetet och kvinnan för hemmet och hushållsarbetet. Jämlikhetskontrakten växte fram 

under 50-talet då fler kvinnor började förvärvsarbeta. Framväxten av det nya kontraktet 

innebar att även kvinnor ansågs vara myndiga individer och uppdelningen av hushållssysslor 

och arbetsliv började luckras upp (Hirdman, 2007, 82f). En del av föräldraförsäkringens syfte 

är, som redogjorts för i ”Bakgrund om föräldraförsäkringen”, att öka jämställdheten mellan 

kvinnor och män i arbetslivet och hemarbetet. Både hushålls- och jämlikhetskontraktet kan 

hjälpa oss att förklara de förändringar som skett i föräldraförsäkringen och är därför av 

intresse för vår studie. Vidare undersöker vi genuskontrakt genom att se om och hur 

diskurserna avseende jämställdhet i debatten om föräldraförsäkringen relateras till 

konstruktionen av kön i densamma.   
 

4.1.3 Den manliga normens logik 

Den manliga normens logik redogjorde Hirdman för redan under 80-talet men teorin är för 

den sakens skull inte mindre intressant, tvärtom. Mannen som norm har sedan dess 

analyserats och behandlats av många forskare. Även Hirdman själv har teoretiskt utvecklat 

andra teorier med utgångspunkt i den manliga normens logik. Logiken bygger på grundtanken 

om mannen som urmänniskan och mall för vad som är mänskligt. Att vara kvinna innebär att 

alltid stå i relation till mannen. För att förtydliga kan en tänka sig att mannen är A, där 

kvinnan antingen kan vara a (lilla A) – lite mindre och lite sämre än mannen eller B – en ren 

motsats till A (Hirdman, 2007, 178-ff). Genom att analysera den manliga normens logik i de 

debattartiklar som utgör studiens material kan begreppet bidra till insikt om hur kvinnligt och 

manligt konstrueras i debatten. Frågor som kan besvaras med hjälp av den manliga normens 

logik är: beskrivs kvinnan med utgångpunkt i vad som är manligt, i motsats till vad som anses 

manligt eller på annat sätt? 
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Begreppen om genus hjälper oss således att synliggöra hur relationen mellan subjekt kopplade 

till denna ordning framställs i vårt material. Samtidigt finns det en slutenhet i genusteori som 

skulle kunna leda till att en analys av materialet endast visar sådant som kan bekräfta teorin. 

För att kunna analysera genus tillsammans med andra relevanta ordningar i vårt material har 

det därför varit viktigt att komplettera genusteori med begrepp från diskursteorin som kan 

visa både enhetlighet och motsättningar. Både diskursteori och genusteori bedriver forskning 

utifrån ett kritiskt perspektiv. Genom studiens kritiska teoretiska utgångspunkter eftersträvas 

att visa existerande problematiska strukturer och därigenom kunna skapa förutsättningar för 

förändring (Winther Jørgensen & Philips, 2000, 8). Att diskursteori ses som både en teori och 

metod, och därmed erbjuder verktyg för att analysera vårt material, är ytterligare ett argument 

för att komplettera genusteorin med diskursteori. Medan genusteori hjälper oss att beskriva 

och synliggöra denna specifika maktstruktur fungerar alltså diskursteori som ett sätt att visa 

hur genus kan förstärkas eller utmanas av andra strukturer. 

 

4.2 Diskursteori  

4.2.1 Diskursteorins utgångspunkter 

Diskursteori har ett brett fokus som syftar till förståelse av olika typer av sociala fenomen. 

Teorin har sin grund i socialkonstruktionismen med utgångspunkten i att verkligheten är 

konstruerad. Enligt teorin är sociala fenomen, såsom ett sätt att prata på eller bete sig, i regel 

aldrig slutgiltiga, en betydelse kan aldrig fastställas, istället råder en kamp om att definiera 

olika fenomen för att nå entydighet. Denna definition stämmer väl överens med Laclau och 

Mouffe idé om diskurs som något som strävar efter, men aldrig helt lyckas, att fastlägga 

mening. Diskursanalysens mål är att identifiera vad i det sociala som det eftersträvas att skapa 

entydighet i (Winther & Jørgensen, 2000, 31f). I vår studie finns det en strävan att fixera 

betydelsen av jämställdhet och utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv är det av intresse att 

undersöka hur det görs.  Diskurs går att förstå som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther & Jørgensen, 2000, 7). 

 

Vidare menar Laclau och Mouffe att alla handlingar, uttalanden, texter även det som inte 

uttalas, är en del av den diskursiva praktiken. Språkbruket inom diskursen har en betydande 

del, då det är användandet av språket som konstruerar vår verklighet. Språket har en förmåga 

att rama in och konstruera ting. Detta innebär att det inte går att objektivt uttala sig om något; 

i samma ögonblick som något blir beskrivet med ord försvinner den objektiva hållpunkten. 

Diskurser skapar ledtrådar om vad som är rimligt och förväntat i situationen men också vad 
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som bör uteslutas eller inte hör dit. På så sätt avgränsar diskursen alltså möjligheter. Sättet vi 

människor uttrycker oss och beter oss på styrs således av diskursen (Börjesson & Palmblad, 

2007, 10). För att återkoppla till uppsatsens inledning är det just av den här anledningen som 

studiet av föräldraförsäkringens diskurser som blir intressant. Då en diskurs beskrivs som 

begränsande i det avseendet att den talar om för oss vad som är accepterat agerande och inte 

är det intressant att studera just hur vi talar om jämställdhet i debatten om 

föräldraförsäkringen.  

 

Att språket är det centrala att studera går i linje med vår studie. Genom att studera hur genus 

konstrueras i det skrivna språket, debattartiklar, så kan vi analysera vad som tillskrivs kvinnor 

respektive män. Sett till tidigare forskning är konstruktionen av kvinnligt och manligt ett 

tydligt exempel på en diskursiv praktik. Det finns bestämda sätt att tala om kvinnor och män 

och förväntningar på vad respektive kön bör och inte bör ägna sig åt. Med anledning av detta 

är diskursanalys en bra utgångspunkt för studiens syfte då det handlar om att se vad som 

uttrycks som sanning respektive vad som blir ifrågasatt i debatten om föräldraförsäkringen. 

 

4.2.2 Begrepp inom diskursteori 

Tecken och artikulation är grundläggande begrepp som är viktiga att förstå i Laclau och 

Mouffe teori. Tecken är de ord och begrepp som konstruerar en diskurs. Strävan efter att låsa 

fast betydelsen av tecken, alltså att göra något mångtydigt till entydigt är diskursens mål. 

Diskursanalytikerns syfte är i relation till detta att identifiera de processer som finns för nå 

entydighet. Processen i sig för att fastställa entydighet kallas artikulation och innefattar alla 

handlingar, däribland språkbruk, som används för att uppnå en entydig besytdelse (Laclau & 

Mouffe, 2001, 105). 

Andra viktiga begrepp för att förstå teorin är element och moment. Element är tecken som inte 

blivit fixerade eller entydiga. Moment å andra sidan är tecken som blivit fixerade och 

entydiga (Laclau & Mouffe, 2001, sid 105).  Att diskursens mål – att fixera element till 

moment – aldrig kan bli komplett beror på at diskurser med sina tecken ständigt förändras 

(Winther & Jørgensen, 2000, 34). Ett exempel skulle kunna vara föräldraförsäkringen som 

tidigare enbart berört föräldraskapet i heterosexuella förhållandena men då debatten även 

börjar lyfta in homosexuellt föräldraskap så har definitionen av densamma börjat ifrågasättas. 

Det är således ett exempel på att när nya perspektiv lyfts in så blir det som vi tidigare tagit 

förgivet ifrågasatt och vi tvingas att ompröva våra definitioner för att landa i en ny betydelse 
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av föräldraförsäkringen. Då syftet med denna studie är att kartlägga det förgivettagna 

respektive omstridda i debatten om föräldraförsäkringen lämpar sig dessa begrepp att utgå 

ifrån i analysen. Det är såldes intressant att se om det finns begrepp som är fastslagna i 

debatten om föräldraförsäkringen, och i så fall på vilket sätt dessa fastslås. För att analysera 

vad dessa begrepp ges för mening används Laclau och Mouffe begrepp ekvivalenskedja som 

vi beskriver närmare nedan. 

Diskursanalytiker kartlägger hur olika begrepp förhåller sig till varandra genom att studera 

ekvivalenskedjor. Begrepp eller tecken säger i självt ingenting utan det är först när det kopplas 

samman med andra tecken som det ges betydelse. Inom diskurs är det därför intressant att 

studera vilka tecken som får stå i relation till andra, hur något beskrivs och med vilka 

hjälpmedel. På det sättet kan man utläsa det karakteristiska i diskursen (Winther-Jørgensen & 

Philips, 2000, 57f). I vår studie är det relevant att studera hur jämställdhet beskrivs, vilka 

begrepp som får stå i relation till jämställdhet och vilka konsekvenser jämställdhet kan leda 

till. För att återkoppla det som vi nämnde ovan där vi beskrev studiens syfte och på vilket sätt 

element och moment är användbara beskriver ekvivalenskedjor snarare hur en sådan analys 

genomförs samt vilken innebörd begreppen ges. Det är genom att koppla samman exempelvis 

kvinna med begrepp som hemarbete, barnomsorg och vårdande som konstruktionen av 

kvinnan ges mening. Kopplat till Hirdman är det även då som normer avseende vad som anses 

vara kvinnligt produceras och/eller reproduceras. 

4.2.3 Hegemoni, objektivitet och antagonism 

Begreppet hegemoni kommer från början från Gramsci som definierade begreppet följande: 

”Hegemoni kan bäst förstås som organisering av samtycke – som de processer varigenom 

underordnade medvetandeformer konstrueras utan att våld eller tvång tillgrips” (citerad i 

Barret 1991, 54). Laclau och Mouffe följer denna definition och menar att hegemoni råder då 

det finns betydelser som befinner sig högst upp i hierarkin, som styr över de andra 

betydelserna, och som är entydiga (Laclau & Mouffe 2001, 134). En viss typ av hegemoni går 

under namnet objektivitet. Det som är objektivt ifrågasätts inte; dess betydelse är 

förgivettagen och självklar och brukar förstås som sunt förnuft (Laclau & Mouffe, 2001, 124-

125). Att studera föräldraförsäkringens objektivitet ger möjligheten att uttala sig om vad som 

är förgivettaget i debatten. En typ av objektivitet är tystnader, det vill säga när konstruktioner 

inte behöver ha uttalade argument för att förstås. Kopplat till vår studie är det intressant att se 

om det exempelvis finns antaganden om männen ansvarar för förvärvsarbete. Finns det 
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motiveringar för mäns ansvar eller är det ett tyst samförstånd? Ifrågasätts kvinnors ansvar 

eller utgår skribenten från att läsaren redan är överens med hen? 

Motsatsen till hegemoni kallas antagonism. Enligt Laclau och Mouffe är antagonism kopplat 

till kontingenta tecken, alltså mångtydiga begrepp, som kan ses som ett resultat av den 

ständiga kampen att fastställa entydighet (Laclau & Mouffe, 2001, sid 122f). I antagonistiska 

artikulationer går diskurser emot varandra; det finns motstridigheter. Begreppet går därmed 

att likna med ordet konflikt (Winther & Jørgensen, 2000, 55). I inledningen visar vi att det 

finns tydliga tecken på att det finns skilda meningar om föräldraförsäkringens betydelse. Det 

finns extremer: både de som konstruerar föräldraförsäkringen som det optimala verktyget för 

jämställdhet samt de som menar att vissa reformförslag är nästintill skadliga. Genom att 

använda begreppet antagonism kan dessa motstridigheter lättare förstås och förklaras. 

Diskursteorins begrepp är således användbara vid analys av empirin. Med hjälp av Laclau och 

Mouffe kan vi angripa materialet och få fram ett mer nyanserat resultat än om enbart 

Hirdmans teori hade används.  

 

 

5. METOD  

Metodavsnittet behandlar inledningsvis den förstudie som genomförts kopplat till uppsatsen. 

Där redogörs kortfattat för förstudiens resultat samt de förändringar som valts avseende syfte, 

frågeställning samt teori. Därefter kommer den urvalsprocess att presenteras som genererat 32 

stycken debattartiklar som ligger till grund för uppsatsens näranalys. Tidigare har diskursteori 

beskrivits i teoriavsnittet och här presenterar vi de metodologiska verktyg som vi valt att 

använda från diskursteorin för att genomföra studiens analys. Vi kommer även att presentera 

vårt praktiska tillvägagångssätt för analysen genom att konkret visa hur analysen genomförts. 

Slutligen behandlas studiens kvalitet kopplat till vår roll som forskare och etiska 

överväganden. 

5.1 Förstudie 

Förstudien utfördes genom att vi, med teoretisk utgångspunkt i Laclau och Mouffe 

diskursteori och Hirdmans genusteori, studerade två debattartiklar. I samband med förstudien 

uppstod problem med val av frågeställning. Frågan ”Vilka diskurser avseende 
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föräldraförsäkringen kan identifieras i de aktuella debattartiklarna?” visade sig vara alltför 

omfattande för tänkt studie och togs därför bort till huvudstudien. 

En avgränsning av begreppsapparat samt precisering och ordning av valda teorier skedde efter 

mötet med empirin. Istället för att primärt analysera debatten med utgångspunkt i 

diskursteorin för att sedan studera genuskonstruktioner, användes Hirdmans genusteori som 

utgångspunkt för analys av genuskonstruktion men med diskursteori som metodologisk 

utgångspunkt och komplement till genusteorin. Genom förstudien anpassades frågeställning, 

teorins ordning och metodologisk utgångspunkt inför huvudstudien (jfr Aspers, 2011, 75). Att 

tidigt ta del av empirin resulterade också i att vi kunde förutspå och förhindra potentiella 

problem med studien, vilket också underlättade för planering av studiens utformning (jfr 

Aspers, 2011, 16). 

 

5.2 Urval och material 

Att debattartiklar är det material som i studien analyserats beror på att diskurser kan te sig 

extra tydliga i texter som skrivna för att övertyga och därmed enklare att identifiera. I och 

med syftet att övertyga läsaren är debattartiklar ofta argumentationsrika, i de fall argument 

saknas kan det vara ett tecken på att det finns ett sunt förnuft och att läsaren antas förstå i 

vilket fall. Detta är till vår fördel då vi avser studera det förgivettagna respektive omstridda. 

En tänkbar nackdel med valet av debattartiklar är att resultatet kan te sig extremt då de till sin 

natur är skrivna med en viss typ av övertydlighet. Dock överväger fördelarna i och med att 

diskurserna uttrycks övertygande blir de tydliga att identifiera.  

För att hämta in material användes olika sökmotorer. En första sökning gjordes via sökmotorn 

Artikelsök, där gav sökordet föräldraförsäkring* med tidsspann från 2014 enbart två träffar på 

debattartiklar. På grund av det knappa resultatet ändrades tillvägagångsättet till att gå direkt in 

på fyra av de största dags- och kvällstidningarnas hemsidor Aftonbladet, Dagens Nyheter 

(DN), Expressen och Svenska Dagbladet (SvD), för att söka efter materialet där. Bakgrunden 

till att dessa fyra tidningar valdes ut är att de representerar ett relativt brett politiskt spektra 

och är rikstäckande. Så här beskriver tidningarna sig själva; Aftonbladet oberoende 

socialdemokratisk, Dagens Nyheter, oberoende liberal, Expressen liberal och Svenska 

Dagbladet obunden moderat. En specifik sökning gjordes på respektive tidningshemsida med 

sökordet ”föräldraförsäkring”. Sökordet föräldraförsäkringen motiveras av syftet för studien, 

att studera debatten om föräldraförsäkringen ur ett diskursanalytiskt och genusperspektiv. 
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Sökningen begränsades till att endast omfatta artiklar publicerade 2015. Vid en studie av hur 

diskursen förändrats över tid hade ett större tidsomfång varit lämpligt.  Men då intresse i 

denna studie är att studera den aktuella debatten valdes ett mer restriktivt tidsspann. 

För att försäkra att sökningsresultaten gav träffar på debattartiklar användes hemsidornas 

urvalsfunktion där en sortering av artikeltyp tilläts. De hemsidor som inte tillät denna typ av 

sökning medförde ett resultat med ett större omfång. Dessa artiklar analyserades därför mer 

ingående inledningsvis, för att försäkra av vilket slag artikeln är skriven. En begränsning, som 

gällde för samtliga hemsidor, var att vissa artiklar endast visades om en har tillgång till deras 

betaltjänster. Beslutet togs dock att medvetet utesluta dessa, då de inte når ut till alla och 

motverkar vår inställning att fånga upp diskursen som når ut till allmänheten.  

Resultatet av den slutgiltiga sökningen genererade totalt 70 artiklar. Fördelningen från 

respektive hemsida såg ut som följer: Aftonbladet 18 st, DN 4 st, Expressen 30 st och SvD 18 

st. I genomläsningen av artiklarna ställdes kraven att artiklarna skulle diskutera 

föräldraförsäkringen kopplat till kvinnor och mäns förutsättningar i arbetslivet eller på något 

annat sätt diskutera jämställdheten dem emellan. Således uteslöts artiklar som bara nämnde 

föräldraförsäkringen i förbifarten, exempelvis de som tog upp den som en av många politiska 

åtgärder men inte specifikt debatterade ämnet. Efter genomläsningen av samtliga artiklar 

kunde 38 artiklar uteslutas direkt då de inte levde upp till ovanstående krav och 32 artiklar 

återstod: Aftonbladet 15 st, DN 4 st, Expressen 4 st och SvD 9 st. Att bortfallet blev så pass 

stort var delvis en följd av att vissa hemsidor inte tillät en specificerad sökning på 

”debattartiklar”, därmed var många av träffar av typen ”ledare” eller rent informativa artiklar. 

Det är även intressant att reflektera över hur pass stort bortfallet blev för både Expressen och 

SvD, dessa tidningar beskriver sig som oberoende liberal respektive obundet moderat, och det 

går således att fråga sig huruvida frågan om föräldraförsäkringen är en debatt som är bunden 

till en politisk inriktning. Vad vi fann var att Aftonbladet fick flest träffar och var den enda 

tidningen med en socialdemokratisk inriktning. I den här studien har vi fortsättningsvis inte 

valt att göra någon vidare analys av detta men det skulle vara intressant att i framtiden studera 

föräldraförsäkringen ur ett diskursanalytiskt perspektiv och se om eller hur de olika 

tidningarnas diskurser skiljer sig åt.  

5.2.1 Avgränsningar 

Att debattartiklar är det material som studerats går i linje med studiens syfte. Att det specifikt 

är debattartiklar från dagspress med tidningar som Aftonbladet, Expressen, DN och SvD är en 
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avgränsning som har påverkat studiens resultat. Det är möjligt att andra typer av forum så som 

Online-forum, mamma- eller pappagrupper hade lett till andra analyser och resultat. Men då 

denna studie syftar till att fånga upp de allmänna diskurserna gjordes valet att studera 

debattartiklar i rikstäckande media. Andra avgränsningar som att inte studera hur artiklarna 

skiljer sig åt beroende på om det är en man eller kvinna som är författaren har inte heller 

tagits i beaktning. Inte heller huruvida författaren själv har barn eller inte, hur gammal 

författaren är eller författarens bakgrund och detta för att diskurs ämnar studera språket och 

vad det ges för mening, inte vad personen bakom språket vill förmedla.  

 

5.3 Analysmetod 

I denna uppsats har metodologiska verktyg från Laclau och Mouffe diskursteori använts då de 

är lämpliga i relation till vårt syfte. Det har riktats kritik mot diskursteori då den anses ha 

brister i konkreta metodologiska verktyg (Winther Jørgensen & Philips, 2000, 57). Dock finns 

det ett antal begrepp som Winther Jørgensen och Philips tar upp i sin bok som med fördel kan 

användas vid en diskursanalys. De begrepp som använts vid analys är; hegemoni, objektivitet, 

artikulation, ekvivalenskedja, element, moment och antagonism. Dessa är tydligt definierade i 

teoriavsnittet. Kombinerat med dessa begrepp har en egen analys- och kodningsmodell 

utformats. Nedan presenterar vi denna analysmetod och konkretiserar hur den applicerats på 

materialet. 

 

Ett första steg i analysen var att identifiera övergripande och återkommande teman i 

materialet. Detta gjordes efter grundliga genomläsningar av utskrivna kopior av de 

debattartiklar som utgjorde empirin. Genom att titta på vilka tecken som var återkommande 

och vad som kopplades till dessa kunde två typer av huvuddiskurser urskönjas; 

jämlikhetsdiskursen och förändringsdiskursen. 

 

Genom att angripa materialet och analysera det med hjälp av begreppet ekvivalenskedjor 

kunde slutsatser om hur begrepp förhåller sig till varandra och skapar mening göras. 

Begreppet ekvivalenskedjor fungerar också för att synliggöra vilka ord som det råder en delad 

respektive enhetlig mening om. I de fall där det står tydligt att vissa begrepp är tätt 

sammankopplade utan motsättningar kan det tolkas som ett moment, där betydelsen är 

fixerad. Det omvända gäller för om ett begrepp kopplas samman med olika betydningar, det 
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innebär således att det finns motstridigheter och att begreppet inte helt fått sin mening, dessa 

kallas enligt Laclau & Mouffe för element.  

 

Genom den teoretiska vetskapen om begreppen nämnda ovan angreps materialet praktiskt på 

så sätt att efter genomläsning börja bryta ner materialet i intressanta stycken och citat för att 

analysera hur fenomen konstruerades. Med frågorna vad, hur och vilka konsekvenser som 

finns i materialet kunde en analys göras. Detta exemplifieras nedan: 

 

Idag tar kvinnor ut 76 % av föräldraledigheten, män 24 %. Denna ojämlikhet 

upprätthåller löneskillnader, cementerar könssegregationen på arbetsmarknaden och 

befäster normer (DN3)  

 

I utdraget ovan kan vi se att vad det är som konstrueras är ojämlikheten idag. Detta görs 

genom att hänvisa till hur uttaget av föräldraledigheten tas ut i procentsatser och koppla 

samman detta med konsekvenser så som löneskillnader och könssegregation på 

arbetsmarknaden. Som ojämställdheten är presenterad ovan är konsekvensen av 

konstruktionen att det är ett svårarbetat problem. Genom att tidigare ha hänvisat till statistik 

framställs även konstruktionen som objektiv, förgivettagen. Med denna metod kunde vi göra 

en kartläggning av hur konstruktioner av exempelvis jämställdhet, föräldraförsäkring eller 

reform av föräldraförsäkring görs i debatten.  

 

Vidare har texterna även analyserats utifrån vad som anses vara hegemoniskt och vad som är 

antagonistiskt. Detta gjordes genom att exempelvis analysera tystnader i texten, då tystnader 

kan vara tecken för något som inte behöver uttryckas, att det är vedertaget eller hegemoniskt. 

I motsats till det antagonistiska där det råder delade meningar om ett fenomen. Det 

antagonistiska visar sig i materialet genom att ett begrepp eller ämne debatteras flitigt och ges 

olika innebörd. 

 

Då studiens frågeställningar skiljer sig åt så till vida att en riktar sig till att undersöka vad som 

är omstritt respektive förgivettaget i debatten och den andra om hur genus konstrueras i 

debatten, gjordes analysarbetet i två etapper. Detta för att minimera risken att missa 

genuskonstruktionen i de fall andra kategorier var mer framträdande. Vid analysen gjordes 

dock en sammanställning av de resultat som framkommit och en analys avseende det 

omstridda och förgivettagna gjordes även i frågan hur kön konstrueras. För att besvara frågan 
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om genuskonstruktion gjordes en kartläggning om vad i texten som kopplades till kvinnligt 

respektive manligt, vilka egenskaper som tillskrevs vilket kön, vad som stod i relation till 

könet och så vidare. Dessa ekvivalenskedjor studerades senare för att identifiera vilka begrepp 

som var fixerade i den mening att de gavs en entydig betydelse och vilka som var omstridda.  

 

5.4 Kvalitet: forskarens roll, reflexivitet och reaktivitet 

Vid diskursanalytiska studier finns det aspekter som en som forskare måste ta hänsyn till. En 

viktig utgångspunkt när det kommer till diskursteori är att bära med sig vetskapen om att 

allting är konstruerat, kunskap kan beskrivas som en representation av Världen bland andra 

möjliga representationer (Winther Jørgensen & Philips, 2000, 29). Vidare pratar man inom 

diskursanalys om reflexivitet som behandlar den problematik att en som forskare aldrig kan 

vara helt separerad från sin studie. Forskarens identitet kommer alltid att påverka studiens 

datainsamling och analys samt att detta är en konsekvens av det ofrånkomliga faktum att 

människan agerar på Världen och Världen agerar på människan. Reaktivitet behandlar 

forskarens influenser och förmåga att påverka studiens informanter, data eller analys. För att 

en studie ska kunna replikeras och uppnå samma resultat krävs det att forskaren inte tillämpar 

någon som helst typ av reaktivitet, vilket konstaterats är omöjligt (Wetherell, Taylor & Yates, 

2001, 16-17).  

 

Med vetskapen om detta kan forskaren vidta åtgärder för att förhindra egna influensers 

påverkan på studien. Exempelvis valdes teori för den här studien tidigt i processen för att 

fungera som verktyg för att analysera fenomen med teoretisk utgångspunkt istället för med 

egna erfarenheter (Winther Jørgensen & Philips, 2000, 29). Med vetskapen om reflexivitet 

och reaktivitet har ett kritiskt förhållningsätt eftersträvats och kontinuerligt tillämpats. Under 

studiens gång har vi som forskare analyserat våra influenser och förutfattade meningar i 

relation till studien för att medvetandegöra dessa och på så sätt kunna minska deras påverkan. 

Att vi båda är kvinnor som analyserat ett material där kvinnor och män beskrivs olika skulle 

kunna påverkat analysen på så sätt att vi fokuserat mer på det som vi känt igen oss i hos 

kvinnor än hos män, men med vetskapen om den risken har den möjligheten begränsats. Att 

som forskare vara öppen, självmedveten och tydlig med att hen är en del av sin forskning och 

sitt resultat är inte negativt, utan fungerar snarare för att erbjuda insikt och trovärdighet i sin 

studie (Wetherell, Taylor & Yates, 2001, 19). Valet av studieobjekt, föräldraförsäkringen, var 

också medvetet ur den aspekten att vi skulle vara främmande inför materialet. Detta då det 
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inte varit aktuellt för någon av oss tidigare att delta i debatten om föräldraförsäkringen eller 

behöva ta ställning i frågan. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra krav som syftar till att skydda individer som är delaktiga 

i en forskningsstudie. Kraven är följande; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (2002, 5ff). Dessa krav är mindre tillämpbara i 

denna studie då inga direkta informanter har deltagit. Dock är det viktigt är reflektera över det 

material som använts i denna studie och på vilket sätt studien skulle kunna påverka 

skribenterna. Den tolkning vi gör är att personer som valt att publicera debattartiklar 

tillgängliga för offentligheten också bjuder in till analys av materialet. Vårt grundläggande 

ställningstagande har vidare varit att värna om deltagarna/skribenternas anonymitet. Intresset 

har inte varit att studera åsikterna hos personerna bakom texten utan texten i sig vilket är 

anledningen till att inga namn eller uttryck för vem som har skrivit texten syns i uppsatsen. 

Dock kan personerna som skrivit artiklarna härledas genom referenslistan, något som gör 

studien mer genomskinlig för en läsare. Nyttjandekravet bör däremot betraktas som helt 

uppfyllt i denna studie då den inte kommer att publiceras eller används på annat sätt än i 

vetenskapligt syfte. 

 

 

 
6. ANALYS  
I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de resultat som framkommit i och med analysen 

av det empiriska materialet. Resultaten som presenteras är de som för vårt syfte och 

frågeställningar har varit av intresse. Inledningsvis kommer vi att beskriva materialet generellt 

för att därefter gå vidare med presentationer av de två huvudteman som identifierats, 

jämställdhet och förändring.  I dessa teman har vi funnit att det både finns förgivettagna och 

omstridda aspekter, dessa redogörs för i enskilda avsnitt. Avslutningsvis så redogör vi för hur 

kvinnor, män och barn konstruerats i debatten om föräldraförsäkringen.  

 

6.1 Beskrivning av materialet  

Debattartiklarna som vi undersökt behandlar föräldraförsäkringen dels generellt och dels med 

mer specifika reformförslag. Konsekvent genom hela debatten debatteras föräldraförsäkringen 
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i termer av förändring: artiklarna utgår från hur försäkringen ser ut idag men debatterar 

möjliga utformningar. I materialet förekommer även vissa replikskiften där debattörerna 

svarar på varandras uttalanden vilket ger ett explicit uttryck för hur de skilda åsikterna 

konstrueras i debatten. 

6.2. Jämställdhet i debatten om föräldraförsäkringen  

6.2.1 Den hegemoniska jämställdhetsdiskursen 

I debatten om föräldraförsäkringen är jämställdhet ett begrepp som är både centralt och 

positivt laddat. Att involvera och förespråka jämställdhet i debatten tycks vara en av 

premisserna som krävs för att kunna framföra sina argument. Att uttrycka en strävan efter att 

vilja uppnå ett mer jämställt samhälle och arbetsliv är alltså en grundläggande förutsättning 

för att göra sig själv trovärdig i debatten. Därmed kan jämställdhet förstås som en hegemonisk 

diskurs i debatten. Diskursen kan beskrivas som hegemonisk i det avseendet att det råder 

enighet i samtliga debattartiklar om att jämställdhet är något som bör främjas och som ska 

vara ett av föräldraförsäkringens mål. 

 

Vissa konstruktioner sätter föräldraförsäkringens positiva effekter för jämställdheten i 

centrum för argumentationen, medan andra utgår exempelvis ifrån barnets rätt till närvarande 

föräldrar i deras argumentation. I båda fallen kan man förstå diskursen som hegemonisk 

eftersom det inte finns några motsatta argumentationer som hävdar att det vore bättre med ett 

mindre jämställt samhälle. Att jämställdhet är önskvärt och medför positiva effekter är således 

fastlagt i diskursen.  

Utdragen nedan är representativa exempel på hur jämställdhet motiveras i materialet. En 

jämställd fördelning av föräldraledigheten kopplas konsekvent samman med en rad 

betydelser: jämställt arbetsliv, jämn fördelning av det obetalda hemarbetet, barnets ökande 

välmående, att det skulle vara gynnsamt för arbetsgivarna och att det förbättrar kvinnornas 

förutsättningar i arbetslivet. I utdraget nedan är jämställdheten central för argumentationen: 

För sanningen är att få saker ger så positiva effekter på jämställdhet i ett samhälle som 

att föräldrar delar lika på barnledigheten. Detta är väl belagt i forskningen. Båda 

föräldrarna tar en paus i sitt yrkesliv, båda föräldrarna tar enskilt över ansvar för barn 

och hem under en period. Faktiska effekter som löneutveckling, pension, framtida 

karriärmöjligheter med dess positiva ekonomiska konsekvenser för individen blir 

härmed likställda. En jämn ansvarsfördelning i hemmet, jämlika könsroller med 
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långsiktiga effekter tillkommer också. För att inte tala om de konsekvenser ett 

närvarande föräldraskap ger familjen i längden. Om två föräldrar finns med i bilden mår 

barnen bäst av en jämnt fördelad närvaro och engagemang. Jämställda föräldrar ger barn 

en bättre uppväxt, färre separationer och mindre konflikter (DN4) 

 

Ovanstående utdrag redogör för de positiva effekter som förknippas med ett jämnt uttag av 

barnledighet. Inledningsvis så konstrueras påståendet som förgivettaget då det artikuleras som 

”sanningen”. Vidare styrks argumenten genom hänvisning till ”forskningen” vilket 

konstruerar det som fakta och något som är allmängiltigt, inte bara i denna debatt.  Då de 

positiva aspekterna tas upp konstrueras de också som en sanning genom att effekterna 

artikuleras som ”faktiska”, det ges inget utrymme att ifrågasätta dessa. Aspekterna som lyfts 

upp är allt från ekonomiska och karriärmässiga till vilka fördelar detta får för familjerna och 

synnerhet barnen. Detta är en bra sammanfattning av de argument som lyfts i debatten. 

Argumentationerna i debatten konstrueras både likt ovan, med alla nämnda effekter, men i 

vissa fall konstrueras enbart ett eller ett fåtal effekter som centrala. Detta innebär dock inte att 

de motsätter sig de andra effekterna utan enbart att argumenten lyfts på olika sätt beroende på 

emot vem eller vilka argumentationen är riktad. Oavsett hur konstruktionerna styrks så finns 

det ingen motsättning där jämställdhetens effekter konstrueras som negativa. Att 

jämställdheten förknippas med positivt värdeladdade tecken är således förgivettaget i 

debatten.  

 

Det finns också de som konstruerar jämställdhet som det önskvärda genom att ställa det i 

konstrast till vilka konsekvenser ett ojämställt samhälle medför, likt utdraget nedan. 

 

En jämställdhetsfråga. Idag tar kvinnor ut 76 procent av föräldraledigheten, män 24 

procent. Denna ojämlikhet upprätthåller löneskillnader, cementerar könssegregationen 

på arbetsmarknaden och befäster normer (DN3) 

 

I detta utdrag så konstrueras ojämställdheten som relevant att diskutera i relation till 

jämställdheten genom att adressera ämnet som ”en jämställdhetsfråga”. Även i det här 

utdraget kan vi se att konsekvenserna som jämställdhet respektive ojämställdhet kopplas 

samman med är ekonomi, arbetsliv, och normer. Påståendet görs trovärdigt genom att referera 

till aktuell statistik som visar hur föräldraledigheten är fördelad mellan kvinnor och män idag.  
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De två tidigare utdraget visar hur jämställdheten konstrueras som positivt laddat i debatten om 

föräldraförsäkringen. I utdraget nedan redogörs för hur jämställdheten konstrueras som ett 

centralt ämne. 

  

Men trots att Sverige har gjort mycket rätt och trots att vi är det fjärde mest jämställda 

landet i världen, är det ingen hemlighet att vi också är oroväckande långt från att vara 

jämställda. Kvinnor har alltjämt lägre inkomster och lägre pensioner än män. Många 

kvinnor går ner i arbetstid för att ta hand om närstående. Dessutom är det svårare för 

kvinnor än män att nå höga chefspositioner […] Vi bedriver just nu ett arbete med 

jämställdhetsbudgetering. Den ekonomiska politiken ska användas för att bidra till att 

öka jämställdheten i samhället (SvD8) 

 

Artikeln som utdraget är hämtat ifrån inleds med just denna text vilket bidrar till att 

konstruktionen av jämställdhetsarbetet blir det centrala i debatten. Som det uttrycks ovan så 

behöver jämställdheten fortfarande vara i fokus trots att Sverige ligger i framkant. ”Det är 

ingen hemlighet” är ett uttryck för att det är naivt att tro något annat än att det fortfarande 

krävs arbete för att uppnå jämställdhet. Det kan också ses som ett uttryck för att visa på det 

sunda förnuftet i debatten, något alla borde vara medvetna om. Och likt tidigare utdrag (se 

text DN3) konstrueras även här jämställdheten som det positiva i kontrast till hur dagens 

ojämställdhet får negativa konsekvenser. Vidare så avslutas utdraget med att konstruera 

jämställdhetsarbetet som en del av den ekonomiska politiken. Dessutom så ges jämställdheten 

en säregen ställning i detta budgetarbete där särskilda resursers är avsedda att bidra till en 

ökad jämställdhet. 

 

6.1.2 Att dela lika? Kamp i artikulationen av jämställdhet  

Diskursen om att jämställdhet är önskvärt är hegemonisk, men när artiklarna ska definiera 

jämställdhet finns det olika beskrivningar. Enligt den ena är jämställdhet en absolut jämn 

fördelning av resurser och den andra att det är en relativ utjämning. Nedanstående citat är ett 

exempel på den förstnämnda definitionen.  

 

Jämställdhet handlar ju om att dela lika. Inte litegrann lika. Utan helt lika (AB14) 
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I det här citatet utesluts andra möjliga definitioner genom att artikulera att det inte handlar om 

”litegrann lika” ”utan helt lika”. Definitionen av jämställdhet konstrueras här således att det 

innebär en absolut jämn fördelning av resurser mellan kvinnor och män.  

 

Utdraget nedan definierar jämställdhet likt ovanstående citat, om än inte lika explicit.  

 

Jämställdhet kan endast uppnås om kvinnor och män har samma makt att forma 

samhället och sina egna liv (SvD9) 

 

Definitionen av jämställdhet konstrueras här som att det innebär att ”kvinnor och män har 

samma makt”. Att använda ordet ”samma” tyder på att det åsyftas en absolut likhet. Även här 

kan vi se hur konstruktionen försöker utesluta andra alternativa definitioner. Genom att 

använda uttrycket ”jämställdhet kan endast uppnås” tillsluter det andra möjliga tolkningar av 

vad jämställdhet skulle kunna innebära.  

 

Båda de korta utdragen ovan är exempel på hur jämställdhetens innebörd konstrueras kort och 

koncist i en mening. Den typen av konstruktion är mindre vanlig i materialet än den som 

presenteras nedan. Det konstrueras snarare i relation till möjliga reformförslag och 

förändringar som vi kan se i utdraget nedan. 

Att öka männens ansvarstagande för hem och barn och därmed skapa en mer jämställd 

familjesituation, samtidigt som fler kvinnor deltar mer aktivt i arbetslivet kan på kort 

sikt ge en viss ökning i sjukfrånvaron om inga förändringar sker i övrigt (SvD4) 

I det här utdraget ser vi hur definitionen av jämställdhet sker i relation till dagens ojämlikhet. 

Jämställdhet konstrueras inledningsvis som något relativt då det artikuleras som ”en mer 

jämställd familjesituation” och ”att öka männens ansvarstagande”. Detta kan ses som ett 

tecken på att det inte handlar om att göra en absolut jämn fördelning av arbetsuppgifterna.  

Vår första del i analysen visar således att det finns en hegemonisk diskurs i debatten om 

föräldraföräldraförsäkringen där jämställdhet ses som något odelat positivt. Att konstruera 

påståenden och argument i relation till en önskan om ett mer jämställt samhälle är en 

förutsättning för att göra sig själv trovärdig. Det råder däremot två skilda meningar om vad 

jämställdhet innebär och hur begreppet ska definieras. Den ena linjen konstruerar jämställdhet 
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som en absolut jämn fördelning av resurser mellan kvinnor och män, medan den andra 

konstruerar jämställdheten som att det innebär att minska skillnaderna mellan kvinnor och 

män - en relativ fördelning.  

 

6.3 Förändring av föräldraförsäkringens utformning  

6.3.1 Den hegemoniska förändringsdiskursen 

Förutom jämställdhetsdiskursen har ytterligare en hegemonisk diskurs identifierats i debatten: 

förändringsdiskursen. En gemensam ingång som alla debattörer har är att de diskuterar 

föräldraförsäkringens potentiella förändringar. Även om förändringsförslagen kritiseras och 

konstrueras som problematiska är det ingen som explicit förespråkar föräldraförsäkringen så 

som den ser ut idag, detta kan tolkas som ett förgivettaget att det krävs en förändring och att 

diskursen är hegemonisk. Ur denna diskurs konstrueras föräldraförsäkringen som förlegad 

och omodern. I förändringsdiskursen är även föräldraförsäkringen en bidragande faktor till att 

orättvisor mellan kvinnor och män upprätthålls på arbetsmarknaden. Utformningen av 

föräldraförsäkringen konstrueras som problematisk och att den kräver en förändring.  

Nedanstående utdrag är ett exempel på hur förändringen av föräldraförsäkringen konstrueras 

som förgivettaget i debatten.  

Att det [förändring av föräldraförsäkringen] är ett av familjepolitikens viktigaste mål 

bland de flesta av riksdagens partier råder det ingen tvekan om. Vi har dock olika 

uppfattning om hur vi bäst når målet (SvD3) 

Genom användningen av orden ”utan tvekan” framställs föräldraförsäkringen entydigt som ett 

av många partiers viktigaste mål. Detta skiljer sig från ordet ”uppfattning” som används i 

förhållande till olika syn på tillvägagångssätt. Målet framställs alltså som något självklart som 

alla måste sträva efter medan tillvägagångssätten är mer öppna, något som vi återkommer till i 

nästa avsnitt. Att tillvägagångssättet för att uppnå målet med föräldraförsäkringen är olika 

problematiseras inte utan konstateras bara i utdraget. Detta kan ses som ett tecken på att det är 

förgivettaget i debatten att det finns olika förslag om förändringsalternativ och att det där 

debatten äger rum, vilket förslag är det bästa i relation till målen? 

Tidigare utdrag visar hur förändringen tas förgiven i debatten, vi ska nu gå närmare in på 

utdrag som visar hur förändringen konstrueras som önskvärd och till och med nödvändig. I 
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nedanstående utdrag så är föräldraförsäkringen i behov av en förändring i och med att den 

konstrueras som omodern. 

Ju fler år som går, desto stelare och omodernare tycks den bli. Det verkar ibland som att 

samhällets utveckling och förändringar åkt ifrån denna 40-åring. Vid en närmare 

granskning, märks det att föräldraförsäkringen snarare är en spegel av 1970-talets 

samhällsnormer och värderingar än de som råder idag (AB5) 

I det här utdraget ställs föräldraförsäkringen i relation till det moderna samhället. Den kopplas 

samman med ett förlegat 70-tal. Genom att föräldraförsäkringen är utformad som den är idag 

upprätthåller den gamla samhällsnormer och värderingar vilket inte är önskvärt. Det förutsätts 

att läsaren ska förstå att försäkringen behöver uppdateras vilket kan tolkas som att det är 

förgivettaget i diskursen. Konstruktionen ges tyngd genom att hänvisa till en granskning där 

bilden av föräldraförsäkringen som ouppdaterad bekräftas. 

I nedanstående utdrag kan vi se hur förändringen konstrueras som nödvändig. Sättet att 

artikulera sig på kan liknas vid en uppmaning, där debattören konstaterar situationen för 

läsaren. 

Vi har inte tid att vänta, arbetet för ett jämställt Sverige måste trappas upp (SvD5) 

Att vi inte skulle ha ”tid att vänta” konstruerar en förändring som nödvändig och att det är 

något som borde ske nu. Ytterligare ett sätt att argumentera för att en förändring är nödvändig 

är genom att konstruera föräldraförsäkringen som otillräcklig. Att den konstrueras som 

otillräcklig i detta fall kan vi se genom artikulationen arbetet ”måste trappas upp”, det 

konstrueras dagens arbete som i behov av förbättring.  

Sammanfattningsvis så har vi i den hegemoniska förändringsdiskursen funnit att all debatt om 

föräldraförsäkringen utgår ifrån premissen att föräldraförsäkringen behöver förändras. Det 

finns både exempel på de som uttrycker behovet explicit men även de tar det förgivet genom 

att konstruera egna förslag på hur föräldraförsäkringen bör utformas. Sedan finns det även de 

som kritiserar förändringsförslagen men utan att komma med egna lösningar. Det är dock ett 

faktum att oberoende hur förändringen tar sig i uttryck så finns det en tyst överenskommelse 

att dagens utformning inte är tillräcklig, det kan vi se genom att ingen förespråkar 

föräldraförsäkringen som den ser ut idag.  I nästa avsnitt kommer vi att redogöra närmare för 



	   30	  

de olika förändringsförslag som återfunnits i materialet och kampen om föräldraförsäkringens 

utformning.  

6.3.2 Den antagonistiska kampen om föräldraförsäkringens utformning 

Hur föräldraförsäkringen ska se ut och förbättras är det som tycks vara mest omstritt i 

debatten. De förändringsförslag som presenteras i debatten ställs i motsättning till andra 

möjliga alternativ, vilket kan tolkas som att debatten om föräldraförsäkringens utformning 

kan ses som en antagonistisk kamp. Men även varje enskilt alternativ konstrueras med brister 

och medföljande risker, vilket kan ses som ett tecken på att respektive förslag innehåller 

motsättningar och ännu inte är fixerade i diskursen.  

 

I materialet har vi identifierat två olika huvudförslag som genom argumentation framställs 

som de mest gynnsamma. Dessa förslag är följande: individualiserad föräldraförsäkring och 

flexibel tredelad föräldraförsäkring. Med individualiserad föräldraförsäkring avses att 

mamman och pappan delar lika på föräldradagarna och att dessa inte kan överlåtas åt den 

andra partnern. Den flexibla tredelade försäkringen innebär att föräldraförsäkringen tredelas, 

en del till mamman, en till pappan samt att en tredjedel ska kunna överlåtas till en annan part 

än föräldrarna. Många av texterna kretsar kring dessa förslag och motargument presenteras 

utan att konstruera eller förespråka ett tredje alternativ. Som vi tidigare beskrivit så är dock en 

gemensam utgångspunkt i debatten att föräldraförsäkringen behöver förändras samt att ökad 

jämställdhet är eftersträvansvärt.  

I nedanstående utdrag konstrueras en individualiserad föräldraförsäkring som ett viktigt steg 

om kvinnor ska kunna nå höga chefspositioner.  

Vi är övertygade om att en mer individualiserad föräldraförsäkring tillsammans med 

lagstiftad kvotering är viktiga steg mot att fler kvinnor än idag ska kunna ta sig upp till 

de högsta positionerna. Vi vill tro att en tredje pappamånaden är ett första tecken på att 

riksdagen är beredd att sitt ansvar för ett jämställt arbetsliv, på allvar (AB12) 

Den förändring som konstrueras som önskvärd är en ”mer individualiserad 

föräldraförsäkring”. Vidare hänvisas till riksdagen och en tredje pappamånad, det kopplas 

ihop med ett första steg med arbetet att ansvara för ett jämställt arbetsliv. Genom att referera 

till riksdagens arbete så konstruerar debattören sitt argument som objektivt genom att visa att 
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det är vedertaget inte bara hos dem utan även utanför att en mer jämn uppdelning av 

föräldraledigheten leder till ett mer jämställt arbetsliv.  

I nedanstående utdrag beskrivs målet att genom individualisera föräldraförsäkringen uppnå en 

jämställd arbetsmarknad:    

I sin nuvarande form har vi alltså en föräldraförsäkring som var menad att möjliggöra 

jämställdhet på arbetsmarknaden, men som nu också bidrar till det motsatta. Vi behöver 

slå vakt om en modern föräldraförsäkring och minska dess oönskade effekter genom att 

individualisera den (DN3) 

En individualiserad föräldraförsäkring konstrueras inte som den optimala lösningen utan det 

handlar om att ”minska de oönskade effekterna”. Även här lyfts önskan om att skapa en 

modern försäkring och indikerar på att försäkringen i dagsläget är förlegad. Genom att 

använda sig av metaforen ”slå vakt om”, vilket kan liknas vid att bevara eller skydda, så 

konstrueras det moderna i föräldraförsäkringen som önskvärt i kontrast till hur den ser ut idag. 

Andra återkommande argument som förespråkar en individualiserad försäkring är fördelar 

som att reformen kommer att leda till en mer jämt fördelad arbetsmarknad.  

Inte heller i nedanstående utdrag konstrueras den individualiserade föräldraförsäkringen som 

idealisk. Att förslaget skulle kunna få negativa konsekvenser beskrivs som ”helt naturligt” 

och konstrueras således som en sanning: 

Helt naturligt finns det en farhåga om att vissa vårdnadshavare inte kommer vilja eller 

ha möjligheten att ta ut sin del av ledigheten. Det kan till exempel handla om två 

föräldrar som både är vårdnadshavare, men där en förälder ensam tar ansvar för den 

faktiska omsorgen om barnet. Därför behöver en individualiserad föräldraförsäkring 

genomföras i etapper (SvD5) 

Trots de nackdelar som lyfts är det tydligt att detta reformförslag ändå framhålls som det 

eftersträvansvärda. Att nackdelar lyfts fram kan därför förstås som att författarna framställer 

sig själva som medvetna om andra åsikter. Detta visar att en objektivitetsdiskurs inte skulle 

vara övertygande. Genom att titta på argumentationen i dessa två utdrag (DN3 och SvD5) kan 

vi alltså se att frågan om hur föräldraförsäkringen ska förändras är omstridd snarare än 

enhetlig. Det visar på att det i varje enskilt reformförslag finns aspekter som är omstridda, 
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förslagen läggs fram, inte i egenskap av att vara det ultimata, utan som de minst 

problematiska.  

Den moderna tredelade föräldraförsäkringen diskuteras i förhållande till andra 

familjekonstellationer än kärnfamiljen. De så kallade stjärnfamiljerna, familjer som inte 

nödvändigtvis består av mamma, pappa och barn, ställs i relation till kärnfamiljen. Här finns 

argument för att inkludera HBTQ-personer som i dagens läge riskerar att inte kunna nyttja 

försäkringen, eller familjer där en tredje person kan inkluderas och få ta ut föräldradagar:   

En modern föräldraförsäkring måste inkludera alla människor och alla 

familjebildningar. Det är ovärdigt ett modernt land som Sverige att vi fortfarande har 

enskilda människor och familjer som står utanför våra offentliga trygghetssystem. 

Kampen för jämställdhet och lika rättigheter för alla, oavsett sexuell läggning, har 

kommit långt i Sverige. Vi ligger tursamt nog före de flesta andra länder. Fortfarande 

ignoreras dock stjärnfamiljers rätt till samma villkor och förutsättningar som de familjer 

som följer tvåsamhetsnormen (DN1)  

Argumentationen skiljer sig skarpt från den försiktiga och nyktert vägande för- och nackdelar 

som vi kunde se när det gällde en individualiserad föräldraförsäkring. I utdraget används 

begrepp som ”ovärdig” och ”utanförskap” för att argumentera för en reformerad försäkring. 

Det är också tydligt hur debattören använder argument från förändringsdiskursen om att 

samhället förändrats medan lagstiftningen står still. Här tas inte heller några motargument 

upp. Det är stjärnfamiljerna som konstrueras som de som behöver förändringen mest och 

skulle gynnas av en modern sådan. Sexuell läggning är ett begrepp som kopplas samman med 

försäkringen enbart i konstruktionen av den moderna föräldraförsäkringen som det 

eftersträvansvärda. Det är således inte förgivettaget i debatten att HBTQ-frågor skulle vara en 

aspekt som inkluderas i föräldraförsäkringen.  

Som nämnt inledningsvis i detta avsnitt så är det inte bara förslagen i sig som får utrymme i 

debatten utan även motargument konstrueras i relation till förändringsdiskursen. 

Nedanstående utdrag är ett allmänt ifrågasättande av de reformförslag som föreslagits och 

vidare i texten föreslås inget annat alternativ eller förespråkar föräldraförsäkringen som den är 

idag.  

Just det här med att de ”ska ta nästa steg för en modern föräldraförsäkring”- är 

oroväckande. Tänker de under den här mandatperioden gå in och detaljstyra Sveriges 
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familjer ännu mer genom ytterligare tvångskvotering? Och innebär det att det tidigare 

för som socialdemokraten Anna Hedborg framförde om att stoppa rätten att ta ut 

obetalda dagar, också är på väg att genomföras? (SvD2) 

Förslaget om den individualiserade föräldraförsäkringen ifrågasätts genom att ställa retoriska 

frågor. Denna typ av frågor har en slutenhet i sig och öppnar inte upp för att det förslaget 

skulle kunna medföra positiva effekter. Vidare refererar debattören här till den 

individualiserade föräldraförsäkringen som en ”tvångskvotering”, vilket ger förslaget en 

negativ laddning. Det motargument som konstrueras som det centrala mot förslaget är 

valfriheten, det ses som negativt att ”detaljstyra” och det handlar om varje familjs ”rätt”. 

Vi har nu redogjort för den del i vår analys som berör debatten om förändringen av 

föräldraförsäkringen. Att föräldraförsäkringen inte håller jämna steg med samhällets- och 

familjernas utveckling och därför behöver uppdateras råder det en enad mening om. Att tala 

om föräldraförsäkringen i termer av förändring är vedertaget och kan ses som en hegemonisk 

diskurs. Vad som däremot är det mest omstridda i debatten är hur denna förändring skulle se 

ut. De två huvudförslagen som presenteras, och andra förslag och åsikter konstrueras runt, är 

en individualiserad föräldraförsäkring och en modern flexibel föräldraförsäkring.   

6.4 Vinnardiskursen  

I analysen av vem eller vilka som konstrueras som vinnare i diskursen har tre subjekt 

identifieras. Det är dels kvinnor, barn och pappor. Följande utdrag visar tydligt skillnaden i 

hur kvinnor och män konstrueras. Pappor och barn skulle bli vinnare medan de kvinnor som 

skulle vara vinnare är fler och att samhället får mer av kvinnornas kompetens. 

 

Pappor och barn blir skulle [sic] bli vinnare med mer tid med varandra. Fler kvinnor 

skulle göra karriärer. Samhället skulle få tillgång till ännu mer av kvinnors kompetens 

(AB4) 

Nedan presenteras hur dessa olika subjekt konstrueras och vilka fördelar föräldraförsäkringen 

tillskriver dem. Det har inte gått att se något samband mellan konstruktionerna av vinnaren 

och vilket förändringsförslag det är som presenteras i texterna. Detta kan tolkas som att 

meningsskapandet inte är medvetet eller drivs av en intention att förespråka ett specifikt 

förslag.  
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6.4.1 Kvinnan i relation 

Genomgående i debatten konstrueras kvinnans fördelar i relation till vad de inte har idag. 

Detta görs tydligt med relativa tecken, såsom ”mer”, ”ökad”, ”minskad” och ”stärka”. Dessa 

tecken konstruerar de fördelar som kvinnan kan vinna i relation till något annat. Vi har 

identifierat att kvinnans fördelar dels står i relation till männen men även till andra grupper av 

kvinnor. Nedan är ett utdrag som visar på hur kvinnans vinning av föräldraförsäkringen ställts 

i relation till männen. 

För att stärka kvinnors karriärmöjligheter i både offentlig sektor och näringslivet och 

jämna ut oskäliga löneskillnader är det avgörande att minska skillnaden i uttag av 

föräldraledighet (SvD8) 

 I utdraget artikuleras inte vad jämförelsepunkten är utan läsaren förutsätts förstå vad 

”skillnaden i uttag av föräldraledighet” står för. Att det är mannen som åsyftas är dock tydligt 

då hela debatten utgår ifrån det faktum att männen är de som tjänar mest idag. Det är såldes 

förgivettaget att kvinnans förutsättningar står i relation till mannens. Det är också värt att 

notera att denna typ av uttryck inte hävdar rätten till likhet; att minska skillnaden behöver inte 

innebära att den helt utjämnas. I följande utdrag finns en liknande försiktighet, även om 

jämförelseobjektet här explicit uttrycks som män. 

Ett jämställt föräldraskap möjliggör ett mer jämställt arbetsliv, fler kvinnor får makt 

över sina liv och ett minskat beroende av män. Löner blir mer jämställd, liksom 

pensioner (DN4) 

Även i detta utdrag framhålls det relativa: ”mer jämställt”, ”minskat beroende” och ”mer 

jämställd”. Dessutom konstrueras föräldraförsäkringen som någonting som inte är 

allmängiltigt för alla kvinnor, ”fler kvinnor” beskrivs som de som kan gynnas av effekterna 

utan att vilka som gynnas eller inte gynnas blir specificerade. Denna typ av försiktighet i 

formuleringen visar att det inte råder en enighet kring vilka kvinnor som omfattas av de 

positiva följderna av en jämställd föräldraförsäkring. Nedan kommer vi att tydliggöra detta. 
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Kvinnorna definieras som tidigare nämnt inte bara i relation till männen, utan även i relation 

till andra kvinnor. Kvinnor i de lägre samhällsklasserna framhålls som en grupp som inte har 

samma möjligheter att påverka uttaget av sin föräldraledighet som kvinnorna i medel- och 

överklassen. Följande utdrag är ett exempel på hur en individualiserad föräldraförsäkring 

framhålls som en elitistisk lösning. 

Kanske är en del av de kvinnor jag talar om invandrarkvinnor, kvinnor som aldrig 

lyckats ta sig in på arbetsmarknaden eller kvinnor som på andra sätt lever i en direkt och 

mycket påtaglig underordning, just för att de är kvinnor. För dessa kvinnor är 

individualiseringsförslaget inte bara verkningslöst – det till och med försvårar deras 

redan krångliga liv. För de män som de har barn med kommer inte att stanna hemma. 

Och därmed kommer dessa kvinnor att gå miste om en stor del av den ersättning som de 

borde få, eftersom de tar hand om barnen (AB9) 

Inledningsvis konstrueras den mest utsatta gruppen kvinnor som invandrarkvinnor men 

artikuleras tveksamt då ordet ”kanske” används. Det framställs inte som en självklarhet vilka 

kvinnor som drabbas av en individualiserad föräldraförsäkring. Det finns ingen tydlig 

definition av denna grupp, inga definitiva begrepp kopplas samman. Senare används dock en 

konstruktion av att gruppen skulle vara utsatt enbart på grund av sitt kön, ”just för att de är 

kvinnor”, vilket skapar en konstruktion av den utsatta gruppen som alla av kvinnligt kön. 

Vidare beskrivs kvinnorna som maktlösa i förhållande till männen – som i sin tur beskrivs 

som några ”som de har barn med” snarare än exempelvis livskamrater. Kvinnor och män 

konstrueras som separerade från varandra och det tas förgivet att männen har makten att 

bestämma huruvida de ska stanna hemma eller inte. Det förutsätts till och med att männen inte 

kommer ta ansvaret för barnomsorgen. 

Tidigare utdrag har visat på att konstruktionen av kvinnan ställts i relation till männen och 

andra kvinnor, i ett sista utdrag kan vi se hur kvinnorna definieras i konstrast till männen.  

Att bryta mot normer kan även uppfattas olika av omgivningen. En man som väljer att 

vara hemma med sitt barn kan väcka gillande medan en kvinna som väljer att arbete när 

barnen är små möts av skuldbeläggande (DN3) 
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Konstruktionen av kvinnan i det här utdraget görs i direkt motsättning till vad mannen är. Det 

finns inget relativt i texten utan det är en tydlig distinktion mellan kvinnor och män. Mannen 

sägs ”väcka gillande” och kvinnan ”möts av skuldbeläggande” om de skulle hantera samma 

situation. Inledningsvis får vi information om att det handlar om att bryta normer och där 

konstaterar utdraget att mannen skulle vinna på att göra detta medan kvinnan skulle förlora. 

Det är intressant att då kvinnan kopplas ihop med arbete så förlorar hon medan om mannen 

tar hand om barnomsorgen så vinner han. 

Då vi analyserat hur kvinnor konstruerats i debatten om föräldraförsäkringen har vi funnit att 

kvinnor definieras i relation till män, andra kvinnor eller i kontrast till männen. Resultatet 

visar även på att de positiva effekter som föräldraförsäkringen medför innebär att det de redan 

har idag ökar (löner) eller minskar (beroendet av män), det är såldes inget nytt som tas upp. 

Det är också anmärkningsvärt när kvinnor och män kontrasteras så konstrueras männen som 

vinnare medan kvinnan som förlorare.  

6.4.2 Barnets absoluta välmående 

Barns välmående är centralt i debatten. En artikulation som tydliggör detta ser ut som följer: 

”Föräldraförsäkringen är i första hand till för barnet, för att möjliggöra en god omsorg under 

dess yngsta år” (SvD5).  I det här citatet konstrueras målet med föräldraförsäkringen som att 

verka för barnets bästa. Det är dock värt att notera att det inte motsätter att 

föräldraförsäkringen ska verka för ett jämställt samhälle, men att barnet är det centrala 

artikuleras genom att de säger ”i första hand”.  

 

Konsekvenserna av olika reformförslag motiveras ofta mot bakgrund av att det skulle värna 

om barnets väl och ve. Att barnet skulle tjäna på en mer jämställd föräldraförsäkring kopplas 

samman med vikten av att ha båda sina föräldrar närvarande under uppväxten och då med 

särskilt fokus på en närvarande pappa. Alla artiklar talar dock inte om barnet kopplat till 

föräldraförsäkringen. Ingenstans finns det några motargument som hävdar att en mer 

jämställd föräldraförsäkring skulle vara till barnets nackdel eller att en förändring skulle 

medföra oönskade konsekvenser. Att föräldraförsäkringen ska se till barnets välmående är 

således förgivettaget i diskursen. Det kan vi se genom att det dels uttrycks explicit och i de 

fall de inte uttrycks råder ett tyst samförstånd i och med att det inte ifrågasätts.  
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I nedanstående utdrag konstrueras barnet som central i förhållande till föräldraförsäkringen i 

och med att de artikulerar att försäkringens mål skulle vara barnets relation till dess föräldrar.  

Målet med en individualiserad föräldraförsäkring är få ett jämställt uttag av 

föräldradagarna och möjliggöra en närmare relation mellan barnet och dess föräldrar 

(SvD5) 

Även här återfinns dock det relativa i konsekvenserna av de positiva effekterna i och med att 

barnets sägs få ”en närmare relation”. Detta blir intressant då uttaget av föräldradagarna inte 

artikuleras i relativa termer som mer jämställt utan det är en absolut jämställdhet som åsyftas. 

En möjlig tolkning är att i och med att det är förgivettaget i debatten att mammorna är de som 

i dagsläget tar ut mest föräldraledighet så innebär ett jämställt uttag av föräldradagarna att 

pappornas del ökar, men att det också finns en objektivitet i att papporna aldrig kommer få 

samma nära relation till barnen som mödrarna. Ett absolut jämnt uttag likställs i den här 

konstruktionen nämligen inte med en nära relation mellan barnet och dess föräldrar, utan 

enbart närmare.  

Även i nästa utdrag konstrueras barnet som den centrala aktören i debatten. Föräldrar och 

andra vårdnadshavare konstrueras som sekundära och att det är barnets behov som ska styra 

hur föräldraledigheten delas upp. Dock finns det ett antagande om det inte är så i dagsläget 

utan något som måste förändras. Återkommande ord är att det ”bör” vara på ett visst sätt 

vilket antyder att det inte är så idag. Ordet bör kan även ses som ett uppmanande ord således 

konstrueras det som att barnet borde vara centralt i utformningen av föräldraförsäkringen.  

Föräldraförsäkringen bör följa barnet och inte föräldrarna. Alla dagarna i försäkringen 

bör vara överlåtbara i sin helhet mellan ett barns alla föräldrar och vårdnadshavare, samt 

även överlåtbara till andra […] Det bör alltså vara barnet som är garanterad 

föräldraförsäkringens dagar hemma med en anhörig eller annan närstående som 

föräldern/föräldrarna väljer. (SvD7). 

Genom att analysera konstruktionen av barnen i debatten om föräldraförsäkringen har vi sett 

att den inte problematiseras på samma sätt som kvinnorna. Det finns ingen som ifrågasätter att 

barnets välmående är centralt i debatten och det kan således ses som ett förgivettagande.  
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6.4.3 Ökad livskvalitet för den man som vill 

Vid analysen av hur män konstrueras i debatten om föräldraförsäkringen fann vi att deras 

fördelar kopplas samman med ökad livskvalitet till skillnad från de fördelar som beskrivs för 

kvinnorna som snarare är kopplade till arbetslivet. Nedanstående utdrag är ett tydligt exempel 

på hur kvinnor och mäns uttag av föräldraförsäkringen skiljer sig åt.  

Till exempel de ojämställda pappornas bristande vilja att stanna hemma oavsett hur 

föräldraförsäkringen ser ut. Eller mammornas benägenhet att stanna hemma oavsett om 

de får ersättning eller inte. Eller det faktum att pappornas uttag ofta har mer att göra 

med nöje och bekvämlighet än mammornas, som ofta har med nödvändighet att göra 

(AB6) 

De ojämställda papporna kopplas samman med en ”bristande vilja att stanna hemma oavsett 

hur föräldraförsäkringen ser ut”. Denna konstruktion gör att mannen ges en maktställning som 

är utöver de reformer eller regler som gäller för föräldraförsäkringen och att det är igenom 

vad mannen vill och inte vill som det sker en förändring. Därefter kopplas mammorna 

samman med ”benägenhet att stanna hemma oavsett om de får ersättning eller inte”. Vilket 

konstruerar kvinnorna som att även de är med och trotsar de regler och förordningar som 

gäller för försäkringen. Till skillnad från männen blir de dock själva förlorare då de mister sin 

ekonomiska ersättning. Slutligen så konstateras, genom artikulationen ”eller det faktum”, att 

pappornas uttag skiljer sig från mammornas. Papporna tar ut sin del av föräldraförsäkringen 

då det rör sig om ”nöje och bekvämlighet” medan kvinnorna tar ut den av ”nödvändiga” skäl. 

I detta utdrag konstrueras både kvinnor och män således vara en del i att vidmakthålla den 

ojämställdhet som råder avseende uttaget i föräldraledigheten trots att det bara är kvinnorna 

som konstrueras som förlorar på den ordningen. Vidare konstateras kvinnorna och männens 

motiv till att vara föräldralediga, de särskiljs från varandra snarare än jämförs.  

I nedanstående utdrag så kopplas männens fördelar ihop med att de spenderar tid med sina 

barn. Det är även ett tecken på att männens fördelar är både relativa och objektiva. De relativa 

fördelarna konstrueras i och med uttryck som ”mår bättre”, ”minskar riskbeteende” och ”mer 

sannolikt”. Detta står dock i konstrast till den objektiva i och med hänvisningen till en studie 

som att det inte finns några negativa konsekvenser. Vidare handlar det inte om att det ska vara 

en absolut jämn fördelning av föräldraförsäkringen eftersom uttaget är relativt och artikuleras 

med att de ska ”få mer tid med sina barn” och att det handlar om ”ökad jämställdhet”. 
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Forskning visar tydligt att män som spenderar tid med sina barn från tidig ålder mår 

bättre fysiskt och psykiskt, minskar riskbeteenden och mer sannolikt finns kvar nära 

barnet livet ut, även efter separationer. En ny studie från Georgia State University 

(2015) visar att det inte finns några negativa konsekvenser av att pappor får mer tid med 

sina barn. Det har länge varit känt att ökad jämställd fördelning av ansvar för hem och 

barn minskar risk för separationer och skilsmässor. Nu vet vi även att ytterligare 

bonusar inkluderar lyckligare relationer - och mer sex (EX3) 

Som tidigare nämnt ovanstående så kopplas männens vinster av föräldraförsäkringen ofta 

ihop med ökad livskvalitet snarare än rent ekonomiska eller arbetsrelaterade fördelar, vilket är 

fallet för kvinnorna. Det är även intressant att detta är den enda texten som lyfter fördelarna 

för relationen och sexlivet. Det finns ingen motsvarighet till konstruktionen av kvinnans 

fördelar vilket kan tyckas märkligt då hon också borde innefattas av dessa positiva effekter. 

I utdraget nedan konstrueras papporna som att de ska ha ”rätt till föräldraskap” men att detta 

begränsas av normer och förväntningar från arbetsgivare. För att männen ska ges rätt till att 

vara hemma med barnen och att barnen ska ha rätt till en närvarande pappa konstrueras 

lösningen som att försäkringen borde bestå av fler öronmärkta månader. Vidare så konstrueras 

det som att föräldraförsäkringen bör utgå ifrån männens behov i och med att det är de ”män 

som vill ut en större andel dagar” som ska ges ”rätt att vara hemma med sina barn”.  

Föräldraförsäkringen handlar i lika hög grad om pappors rätt till föräldraskap. 

Förväntningar styr ofta hur ledigheten delas. Män som vill ta ut en större andel dagar 

upplever att de blir motarbetade och förutsätts från arbetsgivaren att snabbt vara tillbaka 

på jobbet. Med fler öronmärkta månader ges pappor rätt att vara hemma med sina barn 

när de är små och barnen får rätt till båda sina föräldrar tidigt i livet (AB1) 

Ytterligare en aspekt som är intressant att studera i utdraget ovan ur är avsaknaden av 

kvinnor. Både pappor och barn konstrueras som vinnare i och med införandet av fler 

öronmärkta månader, men vad detta får för konsekvenser för kvinnorna utelämnas.  

Sammanfattningsvis har analysen av hur män konstrueras i debatten om föräldraförsäkringen 

visat att de positiva effekterna som tillskrivs dem i högre utsträckning har att göra med sådant 

som är lustfyllt än arbetsrelaterat. Det har framkommit att män i högre utsträckning än 
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kvinnor kopplas samman med barnen i debatten. Slutligen så visar resultatet att männens uttag 

av föräldraledigheten har att göra med egen vilja och att en mer jämnt fördelad 

föräldraförsäkring bör instiftas för att ge dem rätten att ta ut de dagar de själva vill. 

 

I ”Diskussionen” kommer inledningsvis vår analys i sin helhet att sammanfattas. Därefter 

kommer resultaten att kopplas ihop med teori och diskutera vad studien har tillfört. Resultatet 

kommer även att återknytas till den tidigare forskning som redogjorts för i vår uppsats.  

 

 

7. DISKUSSION 

Syftet med studien var att studera diskurser i debatten om föräldraförsäkringen med 

utgångspunkt i hur jämställdhet och genus konstrueras. I analysen av materialet framgår det 

att det finns flera gemensamma utgångspunkter för debatten om föräldraförsäkringen. Att 

föräldraförsäkringen ska verka för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män råder det 

inga tvivel om. En annan premiss som debatten utgår ifrån är att föräldraförsäkringen är i 

behov av förändring. Dessa två grundantaganden kan ses som det sunda förnuftet i debatten 

och oavsett vad som diskuteras vidare i debatten så är dessa två premisser något alla utgår 

ifrån. Det är således det förgivettagna i debatten och besvarar därmed den första delen i vår 

ena frågeställning. Den andra delen i frågeställningen avsåg att besvara frågan om vad som 

var omstritt i debatten. I vår analys fann vi att det rådde vitt skilda meningar om vilken typ av 

reform som var den optimala för att uppnå föräldraförsäkringens syfte, ett mer jämställt 

samhälle. Detta kunde identifieras inte bara genom att det faktiskt gick att finna olika 

konstruktioner av lösningar utan av att dessa lösningar även ställdes emot varandra.  

Trots att uppsatsen inte syftade till att studera konstruktionen av barnen specifikt visade sig 

detta vara en central del i debatten, och det kan ses som en aspekt i diskursen där det råder 

enhetlighet. Att föräldraförsäkringen ska verka för barnens bästa råder det konsensus om. 

Nedan kommer vi att redogöra för vår analys kopplat till uppsatsens andra frågeställning.  

7.1 Konstruktionen av kvinnor och män i debatten 
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Studien avsåg även att kartlägga hur genus konstrueras i debatten om föräldraförsäkringen. I 

analysen redogjorde vi för att kvinnor och män konstruerades på olika sätt. Det en kunde se 

var att kvinnor konstruerades generellt i relation till männen. Genom en reformerad 

föräldraförsäkring skulle kvinnan kunna bli lite mer som mannen eller lite mindre som dagens 

kvinna – en lite manligare kvinna helt enkelt. Männen däremot stod inte i relation till den 

kvinnliga konstruktionen utan konstruerades helt fristående. Männen kopplades samman med 

barnen i debatten och att pappornas ökade närvaro i hemmet sågs som positivt för barnens 

välmående. I debatten om vilka positiva effekter som medföljer en reformerad 

föräldraförsäkring så var mannens fördelar för det mesta definitiva medan kvinnans var 

relativa. Kvinnornas fördelar kopplades oftast samman med arbetsrelaterade effekter medan 

männens fördelar snarare hade att göra med ökad livskvalitet. 

 

Nedan följer en diskussion av vår analys kopplat till den tidigare forskning som redogjorts för 

i uppsatsen, både ur ett genusperspektiv men även ur ett jämställdhetsperspektiv. Därefter 

kommer vi att knyta an till Hirdmans genusteori samt ge förslag på vidare forskning.  

Slutligen följer våra metodologiska och avslutande reflektioner. 

 

7.2 Resultat kopplat till konstruktionen av genus  
Den tidigare forskning som presenterats i vår uppsats visar att kvinnor historiskt sett tagit det 

största ansvaret för hemarbete och barnomsorg. Männen däremot har varit familjens 

ekonomiska försörjare genom att ägna sig åt förvärvsarbete. Detta har resulterat i att det finns 

normer i samhället som sätter förväntningar på vad kvinnor och män bör göra. Kvinnan 

förväntas ansvara över hemmet medan männen regerar i arbetslivet (Boye, 2008; Noonan, 

2001). Vårt resultat kan sägas både bekräfta och samtidigt ifrågasätta denna bild. Å ena sidan 

så visar resultatet att debatten utgår ifrån att dessa normer är styrande i dagens samhälle. 

Debatten utgår ifrån att kvinnan är den som idag tar det största ansvaret för hemarbetet och 

föräldraförsäkringen ses som ett verktyg för att genomföra en mer jämn fördelning av 

hemarbetet och ge kvinnan samma villkor som männen på arbetsmarknaden. Således syftar 

föräldraförsäkringen till att luckra upp de tidigare förväntningar och normer på vad en kvinna 

respektive man kan och bör göra. Å andra sidan så visar resultatet att kvinnor i högre 

utsträckning än männen kopplas samman med begrepp som arbete, arbetsliv och ekonomisk 

självständighet. Medan begrepp som barnomsorg och relation till barnen oftare länkas till 

männen. Dessa konstruktioner är framförallt tydliga i debatten där vad som anses vara 
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önskvärt diskuteras. Det betyder att resultatet visar på en förskjutning i hur kvinnor och mäns 

arbetsuppgifter är fördelade. Dock bör en vara försiktig i uttalandet huruvida detta är den 

allmänna inställningen. Föräldraförsäkringen är till sin natur en politisk reform som syftar till 

att ifrågasätta och förändra dagens normer. Det kan därför vara en anledning till att kvinnor 

och män konstrueras på ett annat sätt i en annan kontext där jämställdhet inte står i fokus. Det 

kan också ha att göra med att studiens metod tillåtit oss att studera fenomenet ur ett annat 

perspektiv något som vi återkommer till under ”Metodologiska reflektioner”.  

 

7.3 Resultat kopplat till jämställdhetsforskning 

Resultatet i sig är intressant då det dels är tydligt att jämställdhet är eftersträvansvärt och att 

kvinnor och män borde ha samma förutsättningar på arbetsmarknaden. Dels visar resultatet att 

debatten samtidigt upprätthåller mannen som norm och att kvinnan står i relation till honom, 

inte tvärtom. Det finns en viss paradox i detta, att sträva efter att ändra på normer och 

förväntningar medan en samtidigt reproducerar dessa genom att sätta mannen i centrum. Detta 

går att koppla till den studie som Ekström (2012) gjorde. Där visade resultatet att trots att 

jämställdhet var eftersträvansvärt, och arbetsplatserna till och med upprättade särskilda 

jämställdhetspolicys, så fanns det vissa begränsningar i hur en kunde adressera problemen. 

Att ifrågasätta normer och föreställningar är en förutsättning för att kunna arbeta med att driva 

arbetet med jämställdheten framåt. Men det finns även andra värderingar som ibland får går 

före exempelvis kan det handla om att utjämna klasskillnader är viktigare än att diskutera 

könsordningar. Så även om jämställdheten är önskvärd så får det inte vara på bekostnad av 

andra grundläggande värderingar. Detta kan ha att göra med att om en ifrågasätter normer i 

för hög grad så påverkas produktiviteten och utvecklingen stannar således upp. Därför kan det 

vara viktigt att inte vända upp och ner på vår föreställning om vad som är kvinnligt och 

manligt utan jobba mot jämställdheten i små steg för att inte riskera att det ska bli 

kontraproduktivt.  

 

Roman (1999) och Kugelberg (2004) hänvisar i tidigare studier till en ambivalent inställning 

till ansvarsfördelningen i hemarbetet, där kvinnor uttrycker en önskan att männen ska ta mer 

ansvar samtidigt som de har svårt att se sig själva släppa ansvaret för barnen. Denna 

ambivalens återfinns delvis i vårt material. Utdraget AB6 visar att kvinnor tenderar att ta ut 

merparten av föräldraförsäkringen oavsett vad det finns för incitament till att arbeta samtidigt 

som männen väljer bort hemarbetet. Resultatet visar även på att männen ”vill” vara hemma 

med barnen, vilket motsäger denna tes. Det finns således även i vårt material tecken på en 
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ambivalent inställning till uppdelningen av hemarbetet. Det är dock intressant att vad 

kvinnorna vill och inte vill, inte får ta särskild stor plats i debatten utan det handlar snarare om 

att argumentera utifrån hårda fakta, med andra ord vilka faktiska fördelar en mer jämnt 

fördelad föräldraförsäkring medför. Medan då männen debatteras kopplas oftare deras 

egenintresse in, att det skulle ”vilja” vara hemma. Detta skulle kunna ses som ett tecken på att 

debatten som förs avseende föräldraförsäkringen gör det utifrån ett mål om att övertyga att 

jämställdhet är bra och att argument som skulle kunna ifrågasätta detta medvetet väljs bort.  

7.4 Resultat kopplat till teori 

Diskursteorin, en av de teoretiska utgångspunkterna för studien, har genomgående varit 

närvarande i vår analys. Materialet har analyserats utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv och 

de utvalda begrepp från diskursteorin som syftat till att förklara vårt resultat är presenterade 

redan i ”Analysen”. Här redovisas därför resultatet i förhållande till Hirdmans genusteori och 

de bidrag vår studie tillför hennes teori.  

 

Hirdmans teori (2007) om den manliga normens logik återspeglas i vår analys. I analysen 

framkommer det att kvinnors förutsättningar sätts i relation till de förutsättningar männen 

redan har. Kvinnorna relateras således till männen, inte tvärtom. Detta stödjer Hirdmans tes 

om den manliga normens logik; att kvinnan skulle vara underordnad mannen och att deras 

egenskaper och förutsättningar jämförs med männens. Att det omvända inte sker när männen 

konstrueras i debatten är ytterligare ett tecken på att den manliga normens logik härskar.  
 

Det är även intressant att diskutera resultatet med utgångspunkt i Hirdmans teori om 

genuskontrakt. Genuskontrakten som kommer ur dikotomin och hierarkin mellan kvinnor och 

män går igen i empirin. Dikotomin där kvinnan och mannen särskiljs från varandra är tydlig. 

Ett exempel är då mannens ”pappaledighet” beskrivs som något ordinärt och unikt för pappan 

och barnets relation. Vår studie utvecklar således förståelsen av genuskontraktet då barnets 

relation till sina fäder blir särskilt från den allmänna beskrivningen av föräldraskapet där 

mödrarnas relation ingår. Att tala om föräldraskapet hos fäder som något som inte står i 

relation till moderskapet kan tolkas som ett sätt att fortfarande hålla isär kvinnorna från 

männen. Det kan också ses som ett sätt att bibehålla den tidigare genusordningen där kvinnor 

ansvarar för hemmet och barnen. Då en genom att tala om ”pappaledighet” i termer av nöje 

och ökad hälsa särskiljer ett manligt föräldraskap från det kvinnliga. Hierarkin kan anses 

dominera i materialet då exempel som belyser denna är mer genomgående. Att kvinnan 
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beskrivs i relation till mannen (som lite mindre beroende av honom) är ett tydligt exempel på 

att mannen är högt i hierarkin som kvinnan den underordnade. 

 

Avslutningsvis vill vi poängtera att den antagonistiska kampen om definitionen av 

jämställdhet är ett tecken på att Hirdmans teori kan ifrågasättas. Hennes teori utgår ifrån att 

genusordningen är och alltid kommer att vara utifrån den manliga normens logik. Men i och 

med att det i debatten finns de som konstruerar kvinnor och män som jämlika så stämmer den 

bilden inte överens med empirin. Med andra ord är den antagonistiska kampen i sig ett 

exempel på att vi idag inte alltid rättar oss efter den manliga normens logik. 

 

7.5 Framtida forskning 

Mot bakgrund av uppsatsens begränsningar avseende dels omfattning av material men även 

tidsaspekten är det av intresse att studera detta fenomen i en större skala. Att studera debatten 

avseende föräldraförsäkringen ur ett historiskt perspektiv skulle kunna ge en större insikt i 

huruvida den i realiteten påverkar normer och praktik gällande kvinnor och män delaktighet i 

arbetslivet och hemarbetet. Genuskontrakt går enligt Hirdman i arv från generation till 

generation och det krävs således tid för att kunna uttala sig om det skett någon verkligen 

påverkan, därav menar vi att ett historiskt perspektiv är av intresse. 

 

Något som vi upptäckte och tyckte var intressant men inte hade utrymme att studera i denna 

uppsats är också skillnaden i artikulationer av kvinnor och mammor respektive män och 

pappor. Vi tycker oss se en tendens att männen i debatten om föräldraförsäkringen ofta 

omnämns som pappor, medan kvinnorna förblir kvinnor oavsett i vilket forum de diskuteras. 

Om vår hypotes stämmer är det spännande att studera vidare ur ett socialpsykologiskt 

perspektiv och se vilka orsaker det är som ligger bakom denna särskiljning. En möjlig 

förklaring är att moderskapet skulle vara något som påverkar alla kvinnor, oavsett om de har 

barn eller inte, medan faderskapet är något särskilt. Detta går i linje med studien av Kugelberg 

(2004) som visar att kvinnor redan i anställningsförfarandet får frågor om sin familjeplanering 

som om det är en fråga om när de ska skaffa barn, inte om. Det kan också ses som ett sätt att 

särskilja kvinnorna från männen, genom att ge dem olika epitet. Att diskutera pappamånader 

istället för föräldraförsäkringen gör det möjligt att tillskriva männens föräldraskap särskilda 

villkor som inte nödvändigtvis sammanfaller med de krav och förväntningar som ställs på 

kvinnorna i samma situation. Ytterligare en möjlig anledning till att kvinnor förblir kvinnor, 

och inte mammor, kan vara att moderskapet är förknippat en traditionell roll och att det är ett 
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sätt att undvika att reproduceras maktförhållanden. Likt vi redogjorde för tidigare i tidigare 

forskning så har hemarbete och föräldraskapet varit kvinnans huvudansvar vilket gett henne 

begränsade möjligheter på arbetsmarknaden. Mannens roll som förälder har dock inte 

diskuterats i samma termer tidigare och kan därför ses som mindre problematisk. Att benämna 

kvinnor som kvinnor och inte mammor skulle därmed även kunna vara ett tecken på att en 

försöker bryta tidigare normer och de förväntningar som kommer med det traditionella 

moderskapet.  

 

7.6 Metodologiska reflektioner 
 
Valet av diskursanalys som metod har gett oss möjligheten att fånga upp det relativa i 

debatten. Vi har inte bara kunnat identifiera låsta kategorier, kvinnor och män, utan även 

kunnat uttala oss om hur de hänger ihop med varandra. Detta hade andra typer av textanalyser 

så som innehållsanalys eller frekvensanalys inte möjliggjort. Dock är diskursanalys en 

omfattande och tidskrävande analysmetod vilket medfört att vi inte kunnat täcka upp allt i 

materialet. En innehållsanalys hade exempelvis varit mer gynnsam i de fall vi velat uttala oss 

om debatten som helhet. Då vi i vår studie inte haft ambitionen att göra en kartläggning av 

hela debatten och alla dess spektrum har emellertid diskursanalysen varit det optimala valet 

för studien.  

 

I och med valet av analysmetod har vi inte bara fokuserat på det som mest frekvent 

uppkommit utan även kunnat analysera de delar i debatten där de råder skilda meningar. På så 

sätt är vårt resultat mer nyanserat och återspeglar materialet på ett representativt sätt. Genom 

att analysera resultatet med hjälp av ekvivalenskedjor har vi även getts möjligheten att uttala 

oss om innehållet i konstruktionerna.  

 
 

Ytterligare en reflektion har gjorts gällande vårt urval av debattartiklar. Konstruktionen av 

vinnarna av föräldraförsäkringen är inte kopplade till vilket förslag som förespråkas i artikeln. 

Dock finns det i materialet skillnader i hur respektive subjekt konstrueras. Detta skulle kunna 

vara ett argument för att den möjliga brist som fanns avseende politisk inriktning i materialet 

inte påverkat resultatet av hur genus konstrueras. Då genuskonstruktionen tycks vara så pass 

förgivettagen att den inte följer med ett visst specifikt förslag utan är omedveten.  
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7.7 Avslutande reflektioner 

Vårt intresse för debatten om föräldraförsäkringen väcktes vid uppstartsfasen av 

uppsatsskrivandet mot bakgrund av den starka koppling föräldraförsäkringen har till dagens 

jämställdhetsarbete. Det stod klart redan från början att föräldraförsäkringen syftar till att 

skapa incitament för att villkoren för kvinnor och män på arbetsmarknaden ska bli mer 

likvärdiga.  

Det som för oss är ett av de mest intressanta resultaten av vår studie är det faktum att det inte 

tycks råda en enad mening om vad jämställdhet innebär. Genom att ett jämställt samhälle 

enhetligt konstrueras som det önskvärda samtidigt som att det råder delade meningar om vad 

det innebär skapar det problem. Dels blir det problematiskt att ta ställning de olika förslagen 

och dess konsekvenser men det blir också svårt att utvärdera föräldraförsäkringen så som den 

är idag. Hur vet vi om den tjänar sitt syfte när vi inte har definierat vad målet är? Det är svårt 

att säga huruvida vår studie kan ge några direkta förslag på hur en ska kunna komma runt 

denna problematik. Däremot kan vår uppsats hjälpa till med att belysa denna utmaning som 

finns i dagens debatt, genom att påvisa att jämställdheten är något som vi dels tar förgivet och 

förespråkar men samtidigt inte har tydligt definierat.  
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