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Sammanfattning 
 

Syftet med studien är att undersöka och förstå hur Dagens Nyheter diskursivt skildrar 

införandet av den första pappamånaden år 1995 samt införandet av den andra pappamånaden 

år 2002. Vidare är syftet att jämföra de båda perioderna för att se om och hur diskurser och 

motdiskurser har förändrats. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på 102 artiklar 

publicerade i Dagens Nyheter åren 1994-1996 samt åren 2001-2003. För att utläsa och 

kategorisera diskurser och motdiskurser i empirin används en diskursanalytisk modell. 

Studiens resultat visar att det i huvudsak är tre diskurser som är rådande vid de jämförda 

tidpunkterna: jämställdhetsdiskursen, valfrihetsdiskursen och pappadiskursen. Förhållandena 

inom diskurserna och förhållanden mellan de rådande diskurserna har förändrats över tid. 

Framförallt har jämställdhetsdiskursen fått ett mer feministiskt perspektiv och 

valfrihetsdiskursen är vid pappamånad två mer fokuserad vid individens valfrihet och mindre 

vid familjens självbestämmande. Pappadiskursen har förändrats minst och fokus vid pappans 

”lust och önskan” finns vid båda tidsperioderna och diskursen om pappans rättigheter är den 

som starkast står mot förändringar.  

 Resultatet tolkas dels utifrån Foucaults teori om diskurser samt ställs mot tidigare 

forskning inom området. Studiens visar att diskurser skapas och reproduceras på ett 

strukturellt plan där välfärdsstatens organisering, dess institutioner och massmedia är en del i 

den normering som sker och påverkar hur vi förhåller oss till och ser på vår omgivning. 
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1. Inledning  
Socialpolitiken styrs av rådande politiska normer och ideal och sätter grunden för hur 

välfärdstaten utformas och bestämmer det sociala arbetets inriktning, omfattning och 

utförande (Mattson, 2010, s. 104-105). Brante (2003) placerar ämnet socialt arbete i ett 

historiskt och socialt sammanhang och menar att socialt arbete har tillkommit av och inom 

välfärdsstaten. Staten sätter upp regler för hur vi ska vara genom exempelvis 

föräldraförsäkringen och pappamånader och det finns på så vis en normering i vår välfärdsstat 

(Brante, 2003, s. 143).  

 Brante (2003) menar att den strukturella nivån och välfärdsstatens organisering är centralt 

för socialt arbete och dess utformning (Brante, 2003, s. 143). Mattson (2010) anser att det i 

detta finns maktstrukturer som påverkar det sociala arbetet genom föreställningar vi alla bär 

med oss. Föreställningar och normer om kön blir, enligt Mattson, en del av de lagar och 

författningar som samhället sätter upp (Mattson, 2010, s. 100).  

 Sverige var först i världen med att introducera rättigheter för pappor genom att 

föräldraförsäkringen ersatte moderskapsförsäkringen 1974 och försäkringen blev gemensam 

och båda föräldrarna fick lika stor rätt att ta ut föräldradagar. Det signalerade en ny syn på 

mäns delaktighet i föräldraskapet (Inspektionen för socialförsäkringen. (ISF), 2012, s. 19). 

Mellan år 1974 och år 2011 har männens uttag av föräldraledighet ökat från 0,5 procent till 

23,7 procent. De största förändringarna skedde dock inte förrän efter införandet av en 

reserverad pappamånad år 1995 och utökandet till två pappamånader år 2002. Effekten av 

dessa två socialpolitiska reformer visar att mäns och kvinnors beteende kring föräldraledighet 

genom statligt ingripande har påverkats; mäns uttag har ökat och kvinnors har minskat 

(Socialförsäkringsrapport, 2012, s. 3-10).  

 Många forskare hävdar att just föräldraförsäkringen är en av de viktigaste aspekterna i 

frågan om jämställdhet mellan könen. Forskningen visar på ett samband mellan jämn 

fördelning av föräldraledigheten och ökad jämställdhet (se exempelvis Haas & Rostgaard, 

2011, Haas & Hwang, 2008, Rostgaard, 2002 och Klinth, 2002).    

 Det finns således olika faktorer som inverkar på och förändrar diskurser om pappaledighet 

över tid liksom det även finns motdiskurser som påverkar. Den strukturella nivån, som 

socialpolitikens utformning och föräldraförsäkringen, påverkar den individuella nivån. Payne 

(2008) menar att socialt arbete är att betrakta som något som sker på ett strukturellt plan, då 

en individ eller händelse inte kan sägas vara åtskilt ett annat. Socialt arbete är, enligt Payne, 

en ”social konstruktion” skapad av politiska, ekonomiska och sociala förhållanden som 
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existerar utifrån idéer och som följd av våra diskussioner och handlingar (Payne, 2008, s.25-

29). Socialt arbete är allt det som sker på individnivå, mellan klient och socialarbetare, till det 

som sker på ett strukturellt plan (se exempelvis Payne, 2008, s. 25-29, Brante 2003, s. 142, 

Börjeson, 2010, s.10).  

 Edgren (2013) går längre än Payne och menar att forskaren för att fånga upp och 

ifrågasätta normer och diskurser om kvinnor och män inte bara kan analysera strukturella 

positioner utan även hur kön ”görs” (Edgren, 2013, s. 117). Mattson (2010) menar att det är 

viktigt att lyfta fram kön, klass, etnicitet som centrala kategorier som bidrar till att 

ojämlikheter upprätthålls och återskapas och genom en ökad medvetenhet kan vi undvika att 

reproducera dessa maktstrukturer (Mattsson, 2010, s. 9). Om forskning i socialt arbete betonar 

och synliggör diskurser om pappaledighet kan det leda till att de rådande normerna ifrågasätts 

och med tiden förändras. På så vis kan den socialpolitiska arenan påverka och bidra till att 

inverka på och förändra beteenden och diskurser om föräldraledighet, föräldraskap och 

jämställdhet. 

1.2 Problemformulering  
Välfärdsstaten och dess organisering är, enligt Brante, centralt för socialt arbete och skapar 

normer och förhållningssätt i samhället. Staten sätter upp regler för hur vi ska vara genom 

socialpolitiska reformer som exempelvis pappamånader i föräldraförsäkringen (Brante, 2003, 

s.143). Den största ökningen av pappornas uttag av föräldraledighet skedde vid införandet av 

den första pappamånaden år 1995 och en tydlig effekt syntes även vid införandet av en andra 

pappamånad år 2002 (Socialförsäkringsrapport, 2012, s. 8). Det är därför intressant att inte 

bara se hur antalet dagar i föräldraförsäkringen är fördelade utan undersöka om diskurser har 

förändrats i och med dessa två reformer och på vilket vis de i så fall förändrats? Hur ska vi 

förstå hur det har resonerats kring pappamånaden och vilka diskurser och motdiskurser finns 

det?   

1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur de valda dagspressartiklarna i Dagens Nyheter 

diskursivt skildrar införandet av den första pappamånaden 1995 samt införandet av den andra 

pappamånaden 2002 och om och hur det diskursivt skiljer sig åt. Uppsatsen är ett diskursivt 

sätt att studera hur välfärdsstaten organiseras.  

- Vilka diskurser kan utläsas i de valda dagspressartiklar i Dagens Nyheter åren kring 

införandet av den första pappamånaden, 1994-1996, samt motsvarande tidsperiod åren kring 

den andra pappamånaden, 2001-2003?  
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- På vilket vis skiljer sig diskurserna för de valda tidsperioderna åt? 

1.4 Disposition 
I ett inledande kapitel presenteras en problemformulering, syfte och det undersökta ämnet 

introduceras för att ge en förförståelse. Sedan följer en metoddel som beskriver 

diskursanalysen som metod och teori kopplat till min studie och socialt arbete med en 

beskrivning av tidningens roll i diskursanalys. I metoddelen följer även ett avsnitt om hur 

urval, avgränsning och insamling av material gått till. I metoddelen finns även en matris över 

hur jag kodat och kategoriserat artiklar i Dagens Nyheter (DN). Det finns även ett avsnitt för 

hur tidigare forskning har insamlats, med tabell för att tydligt visa på hur avgränsning gjorts. 

Även andra metodfrågor och problem framkommer i detta avsnitt. Det tredje kapitlet redogör 

för en kunskapsöversikt inom ämnet, breddat till pappamånaden i Norden, kopplat till 

socialpolitik och socialt arbete. Resultatet presenteras i det fjärde kapitlet och är indelat efter 

de två pappamånaderna och de diskurser som har identifierats. I ett femte kapitel presenteras 

teoretisk referensram som är föremål för analys av resultat. Analysen redovisas i det sjätte 

kapitlet där teori och tidigare forskning belyser de förändringar som skett mellan de två 

tidsperioderna. Avsnittet är indelat efter ett antal rådande diskurser, hur de har förändrats, 

förhållanden mellan diskurserna, tidningens roll och motdiskurser över tid. I det sista kapitlet 

diskuteras studiens slutsatser. Referenser återfinns längst bak och där utgör det artiklar i DN 

en egen referenslista för att tydliggöra mitt empiriska material.  

1.5 Bakgrund - hur allt började  
I Sverige har välfärden byggts upp kring generella och universella socialförsäkringar där alla 

medborgare ska garanteras trygghet (Olofsson, 2009, s.23). Socialpolitiken styrs av rådande 

politiska normer och ideal i samhället och Mattson menar att socialpolitiken styr det sociala 

arbetets inriktning och utformning (Mattson, 2013, s. 104-105). Det moderna 

välfärdsbegreppet tar, enligt Olofsson, sin utgångspunkt i medborgarnas sociala behov 

(Olofsson, 2009, s.23).  På så vis knyts välfärdsstatens organisering och socialpolitiken 

samman med det sociala arbetets strävan att utjämna ojämlikheter (Norström & Thunved, 

2011, s. 41).  

 För att främja goda ekonomiska villkor för alla familjer och underlätta att kombinera familj 

och arbete för både kvinnor och män förändrades föräldraförsäkringen 1974. Den 

socialdemokratiska regeringen i Sverige var då först i världen med att ge pappor rättigheten 

att ta ut tre av de då sex månader långa föräldraledigheten, även om de kunde överlåta den till 

mamman. Det var först då som pappor fick rätt till betald föräldraledighet och 
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pappaledigheten sågs som en rättighet och möjlighet för mannen (ISF, 2012, s. 19). Införandet 

signalerade, enligt Haas och Rostgaard en ny syn på mäns delaktighet i föräldraskapet (Haas 

& Rostgaard, 2010, s. 178).  

 Alla Nordiska länder var tidiga med att införa föräldraledighet medan Norge, tätt följt av 

Sverige, var först ut att införa en pappamånad. Island och Finland var nästan tio år senare med 

införandet medan Danmark var samtida med Norge och Sverige men har sedan avskaffat sin 

pappamånad (Haas & Rostgaard, 2010s, 178). Ideologier och politiska ställningstagande 

sätter sin prägel på hur socialpolitiken och det sociala arbetet utformas, vilket förklarar varför 

det kan se olika ut i de olika länderna trots att vi ofta talar om en ”nordisk välfärdsmodell” 

(Mattson, 2013, s. 104-105).  

 Den borgerliga regeringen i Sverige tillsatte 1992 Pappagruppen som skulle utvärdera 

varför mäns uttag av föräldradagar endast var sju till nio procent trots att familjer hade goda 

möjligheter att dela lika. Utvärderingen skulle komma fram till vad som kunde underlätta 

pappor att vilja vara hemma med sina barn och föreslog att tre månader skulle öronmärkas till 

pappan (Socialdepartementet, 1995, .s. 11). I regeringens proposition Delad makt delat ansvar 

talas det tydligt om ett behov av statligt ingripande för att stimulera fäders ökade uttag av 

föräldradagar (Regeringens proposition, 1994, s. 15). En annan anledning till att införandet av 

pappamånaden drevs på var att ett av delmålen i den borgerliga jämställdhetspolitiken 1993 

var att män och kvinnor skulle dela lika på ansvaret för arbetet med hem och barn och 

Löneskillnadsutredningen ansåg det dessutom nödvändigt i ett långsiktigt arbete för en mer 

jämställd lönenivå (Regeringens proposition, 1994, s. 33). Från vissa politiska håll och 

intressegrupper ansågs det att den frivilliga utvecklingen gick för långsamt (Haavind & 

Magnusson, 2005, s. 227). Införandet av den första pappamånaden 1995 föregicks dock av 

uppmärksammad debatt och politiska invändningar (Klinth, 2002, s. 210). År 2002 infördes 

det, av socialdemokratisk regering, en andra pappamånad. Anledningen var även denna gång 

att man ansåg att den frivilliga fördelningen mot ett mer jämställt uttag gick för långsamt och 

att man ville få fler pappor att ta ut föräldraledighet. Motståndet var inte lika stort som vid 

införandet 1995 men det kan, enligt ISF, bero på att föräldraförsäkringen samtidigt förlängdes 

med en månad. Det betydde att det totala antalet dagar som en förälder kunde ta ut inte 

minskade (ISF, 2012, s. 19). År 2012 tog papporna ut 22 procent av den totala andelen 

föräldraledighet. En siffra som förvisso har växt men de pappor som tar ut pappaledighet tar 

ut färre antal dagar än tidigare (Wells & Sarkadi, 2012, s. 25-31).  

 Föräldraförsäkringens syfte har sedan 1974 förändrats från att försöka få ut kvinnan på 

arbetsmarknaden till att försöka få in mannen i familjen (ISF, 2012, s.19). Brante menar att 
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införandet av pappamånader och förändringar i föräldraförsäkringen är statens metod för att 

sätta upp regler för hur vi ska vara och kallar det för en sorts normering i vår välfärdsstat 

(Brante, 2003, s. 143). Det talar för att förändringar av normer och förhållningssätt är möjliga 

med statliga interventioner. Brante (2003) anser att socialt arbete, som uppstått just av och 

inom välfärdsstaten, på så vis har höga ambitioner eftersom det är en välfärdsstat som 

förutsätter att man ska ha generell välfärd till alla (Brante, 2003, s. 143).  

 

2. Metod och material 
I nedanstående avsnitt inleder jag med en del om diskursanalys som metod och teori där jag 

går igenom diskursanalysens främsta egenskaper och hur jag kommer använda mig av 

metoden. Vidare presenteras ett avsnitt om dagstidningen som ett diskursivt fält, där jag 

beskriver hur studieobjektet DN fungerar som en diskursiv ordning. Vidare presenteras 

kodning och kategorisering av material och metodproblem.  

2.1 Diskursanalys som metod och teori 

2.1.1 Diskurs  
Att definiera diskurs är inte helt enkelt och det finns mångtydiga tolkningar av begreppet. 

Michel Foucault är diskursens förgrundsgestalt och han menar att diskurs är 

language and practice, lite förenklat både det man säger och gör (Foucault, 1993, s.14). 

Enligt Foucault är diskurser ”helheten” av det som resulteras av sociala relationer, det finns 

lika mycket i det vi inte säger (Foucault, 2008, s. 182).  Foucaults definition av diskurs är 

relativt generell och jag tolkar det som att han använder det som ett samlingsnamn för allt det 

”yttrade eller skrivna”, och allt det ”icke yttrade eller skrivna”, inom ett område. Lite mer 

förenklat kan man säga att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen, eller 

delar av världen (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s.7, Börjesson & Palmblad, 2007, s.13).  

Brante (2009) ser socialt arbete som en topik, eller epistemé för att använda Foucaults 

terminologi, som vuxit fram i historisk och samhällelig kontext där system av underliggande 

strukturer avgör vad som får tänkas och sägas (Brante, 2009, s. 72).   

 I min studie är det skrivna ordet föremål för diskursanalys (Foucault, 2008, s 182). Det 

diskursanalytiska förhållningssättet utgår från socialkonstruktionism som är en 

postmodernistisk teori. Socialkonstruktionismen är en ontologisk utgångspunkt som menar att 

vår förståelse av verkligheten sker genom samspel mellan människor i en social, kulturell och 

historisk kontext. Det sätt som vi förstår och kategoriserar verkligheten på är inte en spegel av 

den utan det skapas och upprätthålls av samspelet (Payne, 2008, s. 98, Bryman, 2011, s.37). 
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Socialkonstruktionismen utgår från en poststrukturalistisk syn på språket där vårt tillträde till 

verkligheten alltid utgår just från språket (Winther Jørgensen och Philips, 2000, s. 11, 104). 

Media, och i det här fallet dagstidningar, blir ett forum där människors tillträde till världen 

passerar. Som ett filter som vi ”lär” oss att skåda världen genom. Winther Jørgensen och 

Philips (2000) utgår från Vivien Burrs definition av socialkonstruktionismen utmärkande 

drag. Burr menar dels att kunskap aldrig anses kunna vara en objektiv sanning om 

verkligheten, för den betraktas utifrån de kategorier som är tillgängliga för oss och på så vis 

kategoriserar vi världen. Hur vi ser på världen och vår kunskap om den är ett resultat av hur vi 

väljer att kategorisera den språkligt. Kunskapen formas i socialt samspel där gemensamma 

sanningar byggs upp och där det pågår en kamp om vad som är sant och falskt (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s.11-12, 104).  

2.1.2 Diskursanalys 
Börjesson och Palmblad (2007) menar att en diskursanalys handlar om vilka berättelser som 

knyts till sociala områden. Det väsentliga är att analysera de processer där diskurser 

konstrueras och identifiera dess mönster. Författarna menar att texter är konstruerade och 

konstruerande på samma gång (Börjesson & Palmblad, 2007, s.13). Syftet med en 

diskursanalys är inte att komma fram till vad människor egentligen säger eller hur 

verkligheten egentligen beskrivs eftersom det för diskursanalysen inte finns någon objektiv 

sanning (Winther Jørgensen & Philips, 2000,s. 28). På liknande sätt beskriver Payne (2008) 

socialt arbete som en ”social konstruktion” som vuxit fram av politiska, ekonomiska och 

sociala relationer vilka existerar utifrån och som ett resultat av våra idéer, diskussioner och 

handlingar (Payne, 2008, s. 25-29). 

 Winther Jørgensen och Philips (2000) anser att diskursanalysen bör ses som en ram för 

undersökningen där forskaren placerar verkligheten. Målet med en diskursanalys är att belysa 

hur omvärlden skildras och vilka sociala konsekvenser det kan få. Genom att framställa saker 

på ett sätt konstrueras verkligheten, vad som är sant och falskt bestäms och vissa handlingar 

legitimeras och andra blir otänkbara. Författarna menar att om man i sin undersökning utgår 

från vad de kallar en diskursordning och inte en enskild diskurs blir det väsentliga att 

undersöka spelet och kampen mellan diskurserna i en given diskursordning (Winther 

Jørgensen & Philips, 2000, s. 137- 138). I den här studien utgör DN en diskursordning och 

inom denna diskursordning kan det finnas flera diskurser som står i motsats till varandra. Mitt 

analysarbete är att identifiera diskurser som bidrar till att skapa, återskapa och konstruera 

världen och de rådande diskurserna vid de två tidpunkter som undersökts. Analysens intresse 
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blir att se hur och om diskurserna förändrats, vilket sker i förhållande till dess sociala 

sammanhang. Enligt Fahlgren (1999) är diskursanalysens övergripande syfte just att förstå 

socialt liv och social interaktion (Fahlgren, 1999, s. 51).  

2.1.3 Dagstidningen som diskursivt fält 
Då empirimaterialet i denna studie är avgränsat till DN vill jag påstå att det redan finns ett 

diskursivt fält eller diskursordning som tidningen i sig representerar som (oberoende) liberal. 

Samtidigt finns det utrymme, i till exempel i DN debatt, för alla politiker att uttala sig och på 

så vis finns det plats för olika makthavare att uttrycka sig. DN speglar det som pågår i 

samhället, de politiska diskussionerna och de rådande diskurserna, och utgör därför ett 

intressant studieobjekt som kan säga oss hur det samhälleliga klimatet är. Dagstidningar vill 

gärna utge sig för att var objektiva med ett syfte att förmedla en objektiv spegling av 

verkligheten. Men om vi utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv är en artikel som är 

publicerad i en tidning dels konstruerad av den som skrivit den och av det sociala 

sammanhanget, alltså utifrån den diskurs eller diskursordning som den personen är en del av. 

Dels är den konstruerande för att den återger verkligheten på ett sätt som är sanning i den 

kontext den produceras i (Börjesson & Palmblad, 2007, s.13). Enligt Fahlgren (1999) 

konstitueras olika skillnader i diskurserna och hon menar att det som framstår som det rätta 

och sanna avgörs av maktrelationer inom diskursen (Fahlgren, 1999, s 60).  

Winther Jørgensen och Philips (2000) menar att förändringar och bevarandet av diskurser 

ska sökas i de sammanhang där de sker. Författarna gör en viss skillnad på diskurser som 

skapas och förändras i vardagen och diskurser på en mer abstrakt nivå som cirkulerar i 

samhället vid en bestämd tidpunkt eller kring ett specifikt socialt område. De så kallade 

vardagsdiskurserna intresserar sig för människors aktiva användning av diskurser. Diskurser 

på en mer abstrakt nivå tar fasta på hur diskurser begränsar människors handlingsutrymme. 

De menar att vardagsdiskurser kan återfinnas och analyseras exempelvis i massmedia. 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 16, s. 27-28, ). Jag utgår inte från endera av dessa 

definitioner då jag menar att dagstidningar kan vara med och påverka människors sätt att 

tänka om ett fenomen och på så vis påverka och kanske begränsa människors sätt att handla. I 

min analys blir det väsentliga att identifiera rådande normer i texterna. Genom att belysa de 

rådande normerna för de olika tidsperioderna kan jag göra en jämförelse och se vilka 

diskurser som kan ha påverkat synen på pappamånadens införande.  
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2.2 Empiriinsamling 

2.2.1 Urval 
Jag har valt att inte avgränsa mig till en viss artikeltyp som är publicerade i en viss del i DN 

då det har varit av intresse att titta på vad olika aktörer framställer. Studiens empiri består 

således av alla de artiklar som behandlar pappamånad i DN: ledare, debatt, politik, ekonomi, 

Stockholm, valextra, DN söndag, insidan samt familj. Eftersom jag inte avgränsat artikeltyp 

kommer alla uttalande tas med i resultatet. Artiklar som inte varit användbara är några korta 

notiser som endast nämnt ordet pappamånad i samband med att ytterligare en pappamånad har 

eller ska införas. I övriga sammanhang har notiser använts. Sammantaget kan alla artiklarna 

säga oss något om den rådande uppfattningen i samhället. För att få med hur fenomenet har 

belysts innan, under och i efterdyningarna av lagstiftningen har jag valt att titta på en 

treårsperiod som sträcker sig över själva införandet av reformen. Artiklar från åren 1994-1996 

samt 2001-2003 har varit föremål för min empiri, vilket har gett ett rikt urval på totalt 102 

antal artiklar. 

2.2.2 Avgränsning för artiklar i Dagens Nyheter 
Mediearkivet är en databas som innehåller artiklar från ett stort antal dagstidningar, bland 

annat DN som jag valt att avgränsa mig till. DN kan inte sägas stå för en objektiv återspegling 

då tidningen är oberoende liberal men eftersom den är Sveriges största morgontidning når den 

ut till flest personer och kan hävdas ha en möjlighet och makt att på så vis påverka personer. 

DN utgör även ett forum för makthavare att nå ut med sina budskap vilket även gör området 

intressant. Som ovan beskrivet speglar DN det som pågår i samhället och skildrar det politiska 

klimatet och diskurser och förhållningssätt som är aktuella för tiden. 

I mediearkivet finns artiklar från DN tillbaka till 1991, men i fulltext endast från och med 

år 2000. De artiklar jag har från åren 1994-1996 har jag sökt fram via mediearkivet där jag 

fått datum, artikelnamn och sidnummer för att sedan leta fram i Kungliga bibliotekets 

mikrofilmsarkiv, där allt finns från DN:s första utgivning. Vad gäller artiklar från 2000-talet 

finns de i fulltext i mediearkivet.  

Vid sökningen av artiklar har jag använt mig av sökordet pappamån* för att få med allt 

som står skrivet i relation till ordet pappamånad. Jag valde att avgränsa mig till pappamån* då 

uppsatsens syfte är att titta på diskurser kring just införandet av pappamånad och inte 

föräldraledighet generellt. Jag har gjort bedömningen att det är av intresse att titta över en 

treårsperiod för att få med uttryck innan och efter reformens införande, då många reformer 

präglas av debatter både innan, under och efter ett införande. Vid sökning av pappamån* OR 
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pappaled* för samma tidsperiod blev resultatet för stort och många artiklar tog då upp 

pappaledighet utan någon koppling till pappamånadens införande. Därför valde jag att 

avgränsa min sökning till endast pappamån*. Jag anser det viktigt att få med fler antal år i 

urvalet eftersom jag bedömer att det ger en rikare bild av det undersökta fenomenet.    

2.2.3 Tillvägagångssätt  
Jag läste först igenom alla artiklar för att sedan utförligt gå igenom artikel för artikel. Ord, 

uttryck och teman som återkom i texterna identifierades. Dessa strök jag under och radade 

upp indelat efter pappamånad ett och pappamånad två för att identifiera diskurser. Jag var ute 

efter huvudkategorier och underkategorier. Vad som gick att urskilja direkt var att det fanns 

två typer av artiklar. Dels artiklar som kan sägas utge sig för att tala för en större grupp eller 

en ideologi eller politiska ställningstagande. Dels de artiklar som återger en mer personlig 

åsikt, dessa artiklar var främst publicerade på DN insidan, familj eller DN söndag. Andelen 

artiklar där personliga åsikter blir hörda är färre än övriga. Det finns även en viss skillnad i 

hur antalet artiklar är fördelade de två tidsperioderna och i olika delar av tidningen. I matrisen 

(se figur 1:1, 1:2, 1:3 samt 1:4) framgår tydligt att det i pappamånad ett identifierades åtta 

kategorier som sedan blev fyra då flera av dem visade sig höra samman. I artiklar för perioden 

som innefattar pappamånad två hittade jag till en början elva kategorier som jag sedan delade 

in i fem kategorier. Artiklar som inte varit användbara är de korta notiser som endast nämnt 

ordet pappamånad i samband med att ytterligare en pappamånad har eller ska införas, eller att 

ett visst parti röstade för eller mot införandet. I övriga sammanhang har notiser använts. 

Resultatet är indelat efter de två perioderna som jag utgår från i min jämförelse, pappamånad 

ett samt pappamånad två. Jag har förhållit mig till min empiri på ungefär samma sätt som 

intervjumaterial som ska kodas och delas in i teman.  

2.2.4 Kodning 
Tabell 1:1 Indelningen av kategorier för pappamånad ett 

Kategoriindelning 
ett: 

Förklaring: Kategoriindelning två: Förklaring: 

Jämställdhet Positiv till 
pappamånaden 
- kopplat till 
jämställdhet. 

Jämställdhet – 
pappamånaden radikal. 

Övergripande om jämställdhet 
och positiva röster för radikal 
jämställdhetspolitik. 

Pappans rätt Pappans rätt att vara 
pappa. 

Pappans rätt och mannens 
förmåga blev en kategori. 

Mannens förmåga Pappors relationer 
med sina barn 

Pappans rätt – män har 
faktiskt lust att vara 
pappor.  

Traditionella 
könsroller - kvinnan 
som naturlig förälder 

En biologisk och en 
konservativ syn på 
kvinnan som mamma. 

Värdekonservativ Konservativa idéer 

Traditionella könsroller 
– kvinnan som naturlig 
förälder. 

Till viss del även kategorin 
värdekonservativa. Även till viss 
del de som talar om tvång i 
relation till familjens ensak.   
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om familjen och 
funktioner i familjen. 

  

Liberal Liberala idéer kopplas 
till pappamånaden. 

Valfrihet Pappamånaden i 
förhållande till 
valfrihet. Negativa till 
pappamånaden. 

Tvång Pappamånaden ses 
som tvång och 
måsten. 

Valfrihet – att lagstifta 
är vansinne. 

Kategorierna liberal, valfrihet 
blev en. Vissa artiklar under 
tvång passade in här. Även en del 
värdekonservativa uttryck 
placerades här.  

 
Tabell 1:2 artiklarnas uppdelning i tidningens olika delar för åren 1994-1996 
Del i tidning: Kategori: 
 Jämställdhet- 

pappamånaden 
radikal 

Pappans rätt – män 
kan faktiskt vara 
pappor 

Traditionella könsroller 
– kvinnan som naturlig 
förälder 

Valfrihet – att 
lagstifta är vansinne 

Ledare 2  2 5 
Debatt 1 1  2 
Politik 7 2 7 16 
Ekonomi     
Stockholm    1 
DN söndag    1 
Insidan 2 5 5 2 
Familj     
Valextra    1 
 
Tabell 1:3 Indelningen av kategorier för pappamånad två 

Kategoriindelning ett: Förklaring: Kategoriindelning 
två: 

Förklaring: 

Jämställdhet Allmän syn på pappamånaden 
kopplat till jämställdhet. 

Feminism Anser att kvinnor i ett längre 
perspektiv blir diskriminerade 
p.g.a. ansvar för hem och barn. 

Individualiserad 
Föräldraförsäkring 

Förespråkar att 
föräldraförsäkringen ska 
individualiseras. 

Jämställdhet, 
feminism och 
individualiserad blev 
en kategori: 
 
Jämställdhet – 
fokus på 
liberalfeminism. 
 

Menar att kvinnor är 
underställda män både i 
yrkeslivet och i hemmet. 
Anser att lagstiftning är det 
enda rätta sättet att förändra 
på.  

Pappans rätt Fokus på pappors relation till 
sina barn. Och pappors vilja att 
vara pappor. 

Pappans rätt – män 
vill vara pappa. 

Betoning på männens vilja 
att vara pappa upptäcktes. 
Inte så mycket deras 
ansvar.  

Liberal Förespråkar liberala idéer 
kring föräldraskap 

Valfrihet Anser att valfriheten går före 
allt 

Ofrihet Anser att dagens system inte är 
valfrihet för flertalet. Endast 
individualiserad föräldraförs. 
leder till valfrihet.  

Värdekonservativ Familjen ska bestämma, en syn 
på traditionell könsuppdelning. 

Valfrihet – familjen 
eller individen. 

Traditionella 
könsroller – mannen 
behövs på 

Alla artiklar handlar om 
olika typer av 
valfrihetsresonemang. 
Främst två olika:  
En förespråkar familjens 
bestämmanderätt och den 
andra förespråkar 
individualiserad som enda 
vägen till valfrihet.  
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Mannens oförmåga 
 
 
 
 

Betoning på att män inte kan 
vara pappa. 

Traditionella 
könsroller – 
mannens arbete är 
viktigast. 

Mannens ansvar på 
arbetsplatsen ges som 
främsta anledning till att 
han inte kan vara hemma 
med sina barn.  

Barnens rätt Barnens röst är i fokus. Vad 
som är bäst för barnen bör 
beaktas.  

Barnens röst  

 
Tabell 1:4 artiklarnas uppdelning i tidningens olika delar för åren 2001-2003 
Del i 
tidning: 

Kategori: 

 Liberalfeminism Pappans rätt 
– män vill 
vara pappa 
 

Traditionella 
könsroller – 
mannen behövs 
på 
arbetsplatsen 

Valfrihet - 
familjen 
eller 
individen 

Traditionella 
könsroller – 
mannens 
arbete är 
viktigast 

Barnens 
röst 

Ledare 5 2 4 4   
Debatt 11 3 1 1  3 
Politik 10 4 5 5   
Ekonomi 1      
Stockholm 1      
DN söndag 1    3  
Insidan   1 1 3  
Familj       
 

2.2.5 Avgränsning tidigare forskning  
För att få en bredare förståelse för pappamånadens betydelse och hur det har resonerats kring 

frågan över tid har jag valt att låta min tidigare forskning innefatta Norden och inte enbart 

Sverige eftersom Norden har liknande välfärdsstat (Olofsson, 2009, s. 181). Intresset är att 

hitta artiklar som behandlar pappamånaden i Sverige, Skandinavien och/eller Norden. . Nedan 

följer en sammanställning av samtliga sökningar för att göra det extra tydligt. Där finns 

kriterium för att en artikel ska anses ha relevans för studien. Sökorden har avgränsats till att 

alltid innefatta ordet father- parental eller paternal leave, daddy month, daddy qouta, father 

month eller father qouta. Om träffarna har blivit för många har jag utöver det valt att avgränsa 

mig till Sweden, Nordic och Scandinavia 

 Jag har även gjort en sökning i Ersta sköndals Artikelsök som har material från 12 

dagstidningar och 440 tidsskrifter. Där ville jag leta upp en artikel som jag fått upp ögonen för 

i annan litteratur. Artikeln undersöker hur socialtjänstens bedömningar beskriver kvinnor och 

män i sin föräldraroll. Detta för att få ett nedslag i hur välfärdsstatens organisering såsom 

institutioner inom det sociala arbetet kan påverkas av diskurser i samhället och för att få en 

beskrivning av hur socialt arbete kan ske på en strukturell samt individuell nivå.  

  Den tidigare forskningen har analyserats och delats in i olika avsnitt, där en del beskriver 

tidigare forskning med fokus på politiska åtgärder för jämlikhet. Nästa del fångar upp 
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forskning som tar fasta på normer och attityder kring pappamånaden, ytterligare en del ringar 

in olika föräldraroller i Norden medan den sista delen analyserar hur socialpolitik, socialt 

arbete och pappaledighet hänger samman.   

 

Tabell 2:1 sökning 1 
År databas Sökord 

1 
träffar Kriterium för 

relevans 
Relevanta Ej relevanta 

1995
-
2013 

Soc 
index 

father 
paterna
l leave 

12 Norden, 
Skandinavien 
eller Sverige  
 
OCH  
 
Pappors f-
ledighet, 
pappamånaden, 
politik eller 
pappamånad/ 
pappaledighet. 

0 Artiklarna 
fokuserad på 
mammaledighet 
eller f-ledighet 
generellt.   

1995
-
2013 

Soc 
index 

father 
parenta
l leave 

96 Se ovan   För många 
artiklar 
behandlade hela 
världen. 

1995
-
2013 

Soc 
index 

Father 
parenta
l leave 
nordic 
countri
es 

5 Se ovan Tre artiklar:  
- en om norska 
pappamånaden. 
- en om finska 
pappors uttag. 
 - en om uttag bland 
pappor i 
Skandinavien. 

2 – som inte 
fanns i fulltext 
där eller i annan 
databas. 

1995
-
2013 

Soc 
index 

Father 
parenta
l leave 
Sweden 

33 Se ovan Fem artiklar: 
- en om svenska 
politikens inverkan på 
pappors delaktighet, 
- en om svenska 
pappors motiv och 
erfarenhet av f-
ledighet. 
- en om svenska 
pappaledigas 
relationer till sina 
barn. 
- en om pappors 
rättighet till f-ledighet 
och dess konsekvens 
för uttag. 
- en om vilka pappor i 
Stockholm som tog 
ledigt. 

Övriga var inte 
relevanta p.g.a. 
de behandlade 
föräldraledighet 
generellt och 
inte 
pappaledighet 
specifikt. Fem 
fanns inte i 
fulltext varken 
där eller i annan 
databas.  

1995
-
2013 

Soc 
index 

Father 
quota 

12 Se ovan   Inga nya träffar.  

1995
-
2013 

Soc 
index 

Daddy 
quota 

 Se ovan   Inga nya träffar. 

1995
-
2013  

Academi
c search 
premiere 

Father 
paterna
l leave  

26 Se ovan  Inga nya träffar. 
De som var nya 
handlade om f-
ledighet 
generellt.  

1995
-
2013 

Academi
c search 
premiere 

Father 
parenta
l leave 

170 Se ovan  För många träffar.  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Tabell 2:2 sökning 2 
 
År databas Sökord 

1 
träffar Kriterium för 

relevans 
Relevanta Ej relevanta 

1995
-
2013 

Academi
c search 
premiere 

parenta
l leave 
and 
social 
work 

226 Norden, 
Skandinavien 
eller Sverige  
 
OCH  
 
Pappors f-
ledighet, 
pappamånaden, 
politik och 
pappamånad/ 
pappaledighet. 
 
OCH 
 
Socialt arbete 
och/eller social 
policy 

 För många 
träffar 

1995
-
2013 

Academi
c search 
premiere 

father 
parenta
l leave 
and 
social 
work. 

53 Se ovan 1 artikel: 
- undersöker hur klass 
och ekonomiska 
förhållanden påverkar 
hur svenska fäder tar 
ut f-ledighet.  

Övriga 
fokuserade 
antingen på för 
stor del av 
världen utanför 
Norden/Skandin
avien eller 
fokuserade 

1995
-
2013 

Academi
c search 
premiere 

Father 
parenta
l leave 
nordic 
countri
es. 

22 Se ovan   Samma träffar 
som i soc index.  
 
 

1995
-
2013 

Academi
c search 
premiere 

Father 
parenta
l leave 
sweden
. 

12 Se ovan .  Inga nya träffar. 

1995
-
2013 
 

Academi
c search 
premiere 

Father 
quota 

36 Se ovan.  Dels samma 
som innan, dels 
sex som bara 
behandlade 
länder utanför 
Norden, och tre 
som inte fanns i 
fulltext där el. i 
annan databas. 

1995
-
2013 
 

Academi
c search 
premiere 

Daddy 
quota 

4 Se ovan  Inga nya träffar. 

1995
-
2013 

Stockhol
ms 
universite
ts 
databas. 

Samtlig
a 
sökord 
som 
ovan 
har 
använts 

 Se ovan  Inget gav någon 
ny träff.  
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enbart vid ett 
land utanför 
Norden/Skandin
avien.  

1995
-
2013 

Academi
c search 
premiere 

Father 
parenta
l leave 
and 
social 
policy 

17 Se ovan Två artiklar: 
- en undersöker hur 
familjepolitik, 
arbetsmarknad och 
kulturella inst. och 
synen/normer om 
familjen påverkar hur 
män är f-lediga.  
- en studie undersöker 
hur social policy kan 
arbeta mot strukturella 
faktorer som påverkar 
hur män och kvinnor 
är f-lediga.   

Övriga 
behandlade 
länder utanför 
Norden/Skandin
-avien.  

1995
-
2013 

Soc 
index 

Father 
parenta
l leave 
and 
social 
work 

50 Se ovan  Inga nya träffar. 
Övriga gallrades 
bort av samma 
anledning som 
ovan.  

1995
-
2013 

Soc 
index 

Father 
parenta
l leave 
and 
social 
policy. 

47 Se ovan.  Inga nya träffar. 
Övriga gallrades 
bort av samma 
anledning som 
ovan.  

1995
-
2013 

soc index 
samt 
academic 
search 
premiere 

Daddy/
father 
qouta 
and 
social 
work 

0 Se ovan    

1995
-
2013 

soc index 
samt 
academic 
search 
premiere 

Daddy/
father 
quota 
and 
social 
policy 

0 Se ovan    

 
 

2.3 Validitet och reliabilitet  
Validitet handlar om en undersökning mäter, identifierar eller observerar det den utger sig för 

att göra (Bryman, 2011, s. 50). Bryman menar att eftersom mätning inte är det främsta 

intresset i kvalitativa studier är validitet inte av lika stor betydelse som vid kvantitativ 

forskning (a.a, s. 351). Jag är medveten om att studien bygger på subjektiva intryck som kan 

ha blivit annorlunda om en annan person kodat och analyserat materialet. Kvale (2009) tar 

upp subjektiviteten som en kritik mot kvalitativ forskning, där en aspekt är att den inte är 

valid eftersom den bygger på subjektiva intryck (Kvale, 2009, s.182-184). 
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Jag redogör tydligt för vilka val och avgränsningar som är grund för studien och på så vis 

förklarar jag hur jag har gått tillväga vid min tolkning. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig 

en studie är och tar fasta på i vilken grad studien blir desamma om den genomförs på nytt, 

eller om resultatet påverkats av tillfälliga eller slumpmässiga villkor (Bryman, 2011, s. 49). 

Winther Jørgensen & Philips (2000) menar att ett problem för den som utför en diskursanalys, 

och således arbetar utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, är hur man ska förhålla sig 

till den sanning som är objekt för undersökning. Om det inte finns en sanning bortom 

diskurserna hur ska förhållningssättet gentemot det undersökningen kommer fram till vara?  

Det blir då väsentligt att, enligt Winther Jørgensen och Philips, i en diskursanalys försöka 

redogöra för hur man står i förhållande till de diskurser man undersöker, och vilka 

konsekvenser som det egna bidraget kan ge (Winther Jørgensen & Philips, 2000, s. 29).  

2.4 Metodproblem – det subjektiva 
Det finns en medvetenhet kring att DN:s position som oberoende liberal och dess objektivitet 

kan ifrågasättas. DN i sig kan sägas utgöra en liberal diskurs då det är en liberal tidning. 

Denna aspekt finns med i beaktande av material på så vis att det som undersöks är vilka 

diskurser som DN skildrar och inte dagspress överlag. Om någon annan gör samma studie 

med de artiklar som är underlag är sannolikheten att de, på grund av sin förförståelse, gör 

andra tolkningar av resultatet. Winther Jørgensen och Philips (2000) menar att diskurser i så 

fall ses som något som forskaren snarare konstruerar än kartlägger (a.a, s. 28-29). I mitt fall 

blir DN ramen för undersökningen och eftersom det är jag som gjort avgränsning och urval 

skulle det, enligt Winther Jørgensen och Philips, vara jag som konstruerat det jag ska 

undersöka.  

2.5 Etiska övervägande 
Enligt vetenskapsrådet finns det två huvudkrav som forskaren ska följa, forskningskravet samt 

individskyddskravet. Forskningskravet handlar om att den forskning som bedrivs ska 

medverka till att kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder utvecklas. 

Individskyddskravet innebär, enligt vetenskapsrådet, att individer ska skyddas mot att 

opassande personer får tillgång till personuppgifter samt för att skydda individer mot att 

utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.5).  

 Individskyddskravet innefattas av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) har delat in 

informationskravet efter olika typer av undersökningar där deltagarna kan vara aktiva eller 
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passiva. I min studie är deltagarna passiva då de inhämtats från myndighet som offentlig 

handling och informationskravet bedöms då från fall till fall (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8). Jag 

har gjort en bedömning att personer som citeras eller på annat sätt namnges i min studie inte 

är av känslig natur eller är i behov av samtycke då de figurerar i dagspress som i sig är 

tillgänglig för alla.  

 

3. Kunskapsöversikt – ett jämställt Norden 
För att få en djupare förståelse för pappamånadens införande och hur det har resonerats kring 

den och dess betydelse har jag valt att lyfta fram tidigare forskning inom området från Norden 

och inte bara Sverige. De nordiska välfärdsstaterna visar på likheter och är institutionellt olika 

övriga länder i Europa (Olofsson, 2009, s.157). Om socialpolitiken sätter grunden för 

välfärdsstaten blir det intressant att se dels på socialpolitiken i sig men även synliggöra vilka 

rådande normer och ideal som styr den (Mattson, 2013, s. 104-105). Socialt arbete bör, enligt 

Payne, ses som en ”social konstruktion” skapad av politiska, ekonomiska och sociala 

förhållanden (Payne, 2008, s. 25-29). Frågor om familj och föräldraskap är alltså väl 

sammanknutet med välfärdsstaten, dess aktörer och institutioner. Inte bara för att 

socialpolitiken bestämmer föräldraförsäkringens utformning utan även för att staten sätter upp 

regler och normer för hur vi ska vara och på så vis påverkar hur diskurser skapas (Brante, 

2003, s. 143-144). Den strukturella nivån, som föräldraförsäkringen och pappamånader, 

påverkar således den individuella nivån, som föräldraskap (Payne, 2008, s. 29). Jag ämnar 

med tidigare forskning analysera hur socialpolitik, socialt arbete och pappaledighet hänger 

samman och på så vis belysa hur aspekter på strukturell nivå påverkar den individuella nivån.  

 

3.1 Jämställdhet i Norden  
Haas och Rostgaard (2011) har i sin studie jämfört de nordiska länderna Danmark, Finland, 

Island, Norge och Sverige. De undersöker hur skillnader i pappors rättigheter till 

individualiserad och icke överförbara dagar i de nordiska länderna påverkar pappors uttag. 

Författarna menar att de nordiska länderna har utvecklat en rad olika politiska åtgärder och 

reformer för ökad jämställdhet. Vidare hävdar de att pappamånaderna är sprunget ur en 

politisk idé i de nordiska länderna om ett samhälle där män och kvinnor ska ha lika rättigheter 

(Haas & Rostgaard, 2011, s. 179). Vid införandet av den första pappamånaden var 

jämställdhet dock inte ett lika tydligt politiskt mål i Danmark och Finland som i Sverige. 
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Författarna menar att rollen för danska män som omhändertagande fäder fortfarande inte har 

politiserats på samma sätt som i exempelvis Sverige (a.a, s. 180). 

 Införandet av föräldraförsäkringens system i Sverige var dels ett sätt att uppmuntra kvinnor 

att komma ut på arbetsmarknaden men den stora skillnaden mot exempelvis Danmark var att 

det övergripande målet var att öka jämställdheten i hemmen, på arbetsplatsen och i samhället i 

stort (a.a, 2011, s. 180-181). Ekberg, Eriksson och Friebel (2012) har i sin studie undersökt 

effekterna av införandet av den första pappamånaden i Sverige 1995. De menar att de 

kortsiktiga målen, att få pappor att ta ut mer ledighet, uppnåddes. Men de långsiktiga målen, 

att skapa en mer jämlik situation i hemmet för att på så vis höja kvinnors situation på 

arbetsmarknaden och i samhället i stort, inte har blivit verklighet (Ekberg, Eriksson och 

Friebel, 2012, s. 143) . 

 I Norge har debatten präglats av två motsättande politiska riktningar kring 

föräldraförsäkringens utformning som har konkurrerat med varandra. Den ena har ett tydligt 

fokus på att främja ett delat ansvar för betalt och obetalt arbete och på så sätt förstärka 

kvinnans position på arbetsmarknaden för ett mer jämställt samhälle. Den andra riktningen 

poängterar valfrihet och familjens rätt till att göra egna val (Haas & Rostgaard, 2011, s. 180, 

Rostgaard, 2002, s. 344). Införandet av pappamånaden i Norge fick stark kritik från liberalt 

håll som menade att införandet skapade en övergång från en rättighet till en tvångsåtgärd 

(Rostgaard, 2002, s. 334). Rostgaard (2002) hävdar att kritiken handlar om att 

hemmafruidealet har varit mer beständig i Norge än övriga Skandinavien. Vidare menar hon 

att de flesta medborgare i Norge fortfarande anser att det är mer lämpligt för kvinnan än 

mannen att stanna hemma. Pappamånaden infördes dock i samband med att 

föräldraförsäkringen förlängdes och Rostgaard (2002) menar att den på grund av det ändå 

accepterades (a.a, s. 349-350).  

 Enligt Haas och Rostgaard (2011) är Sverige och Island de nordiska länder som genom 

föräldraförsäkringspolitik tydligast åstadkommit förändringar mot ett mer jämställt 

föräldraskap (Haas & Rostgaard, 2011, s. 192).  

3.2 Attityder och normer i Norden 
Island har sedan 2003 en tredelad föräldraförsäkring där tre månader är vikta åt mamman, tre  

till pappan och tre kan delas som de önskar (Gíslason, 2004, s. 93-101). Undersökningar 

gjorda på Island före och efter införandet visar på en positiv attityd gentemot fördelningen, 

både bland kvinnor och bland män. Studier innan införandet visade att 80 till 90 procent av 

männen var positivt inställda till en kvotering och menade att de skulle använda rättigheten 
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om den blev verklighet. När väl pappamånaderna har införts visar undersökningar att 80 till 

90 procent av papporna faktiskt tar ut delar eller hela den vikta ledigheten (a.a, s. 93-101).  

 Månsdotter, Fredlund, Hallqvist och Magnusson (2012) har i sin studie undersökt hur 

pappor, som fick barn mellan 2003 och 2005 i Stockholm, tog ut pappaledighet. Resultatet 

visar att attityder och normer kring den traditionella mannen som huvudförsörjare fortfarande 

starkt präglar föräldraskapet och att det är denna aspekt som behöver förändras för att pappor 

ska bli mer delaktiga. Deras studie visar att män som tjänar mer än kvinnan och män som 

tjänar mindre än kvinnan tar ut mindre föräldraledighet, än de som tjänar lika mycket som sin 

partner. Män som tjänar mer och lever upp till en bild av en ”traditionell roll” väljer bort 

pappaledighet på grund av ekonomiska skäl. Författarna menar att den ”otraditionella” 

mannen, som tjänar mindre än kvinnan och därför redan går emot den traditionella rollen, 

väljer bort pappaledighet för att inte ytterligare gå emot normen. Författarna anser att attityder 

och normer långsiktigt måste förändras med hjälp av politiska regleringar (Månsdotter et al., 

2012, s. 333).  

 Rostgaard (2002, s. 361) menar att pappamånader och utformningen av 

föräldraförsäkringen inte bara berättigar föräldrar att spendera tid med sina barn, det skapar 

även normer om vad det är att vara en bra förälder. Pappamånader kan skapa eller stärka 

normen om att pappor kan och ska ta hand om sina barn. Det kan även skapa bättre 

förutsättningar för män att förhandla med sin partner, arbetsgivare och kolleger (a.a, s. 361).  

 Almqvist, Sandberg och Dahlgren (2011) har i en studie undersökt motiven till att ta ut 

pappaledighet och erfarenheter under ledigheten. Även de hävdar att attityder och normer är 

rådande orsaker till hur det ser ut. Resultatet i deras studie visar att många pappor som inte 

tog ut eller tog ut en liten del menade att arbetet ”krävde” deras närvaro. Detta vittnar, enligt 

författarna, om attityder och normer i samhället som styr hur män tar ut föräldraledighet. 

(Almqvist et al., 2011, s. 190 ff.).   

 Haas och Rostgaard (2011) menar att pappamånader är den viktigaste aspekten för att 

förändra attityder då bland annat arbetsgivare ”måste” acceptera att män är borta från arbetet 

för att ta ut föräldraledighet. Ett tydligt exempel på hur attitydpåverkan genom lagstiftning har 

fungerat är Island. Där gick männen från att endast ta ut tre procent av det totala antalet dagar 

innan införandet av pappamånaden år 2000 till att ta ut 31 procent efter införandet av samtliga 

tre månader år 2007 (Haas & Rostgaard, 2011, s. 180).  

 Kotsadam och Finseraas (2011) har i sin studie om införandet av den norska 

pappamånaden undersökt mer långgående effekter på attityder gentemot jämställdhet och dess 

påverkan på uppdelning av hushållsarbete. Studiens resultat visar på att föräldrar som fick sitt 
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senaste barn efter reformens införande hade mindre konflikter kring hushållsarbete och delade 

mer lika på hushållsarbete än de som fick sitt senaste barn innan reformens införande 

(Kotsadam & Finseraas, 2011, s. 25-37). Haavind och Magnusson (2005) resonerar i sin 

studie om den nya moderna nordiska maskuliniteten där pappor förväntas vilja ta ut 

föräldraledighet. Deras resultat visar dock, till skillnad mot Kotsadam och Finseraas, att det 

inte blev mer lika fördelning av hushållsarbete, utan det är fortfarande mammorna som har 

huvudansvaret (Haavind & Magnusson, 2005, s. 227).   

  Haas och Rostgaards (2011) slutsats är att fäders rätt till betald föräldraledighet kan 

utmana det traditionella genuskontraktet med idén om arbete och familj som separerade 

sfärer. Det kan även stödja tvåförsörjarmodellen och ifrågasätta den gängse bilden av 

mamman som bättre lämpad att ta hand om barn (Haas & Rostgaard, 2011, s. 192-193). Haas 

och Hwang (2008) har i en enkätstudie undersökt pappors uttag av ledighet och dess positiva 

effekter. De menar att den svenska pappan fortfarande kan välja hur aktiv pappa han vill vara 

medan mamman fortfarande ses som barnets naturliga omhändertagare. Författarna anser att 

det fortfarande är radikalt att ta ut omfattande pappaledighet och pekar på att svensk 

socialpolitik måste gå längre för att reducera ojämlikheten genom fler öronmärkta dagar 

(Haas & Hwang, 2008, s. 85 ff).    

3.3 Olika föräldraroller i Norden 
Rostgaard (2002) har i sin studie undersökt hur skillnader i synen på rollen som mamma 

respektive pappa skiljer sig åt i Norge, Danmark och Sverige. Hon menar att faderskap och en 

”modern” pappa är viktig i Sverige medan man i Danmark fokuserar på ”föräldraskapet” och i 

Norge på ”moderskapet”. Dessa konstruktioner av genus och föräldraskap, menar Rostgaard, 

är av betydelse för hur föräldraförsäkringen har utformats olika i länderna. I Danmark har 

synen på pappan snarare handlat om en hjälpande hand för modern. Politiskt har det inte 

handlat om pappans rättigheter eller om att förändra en syn på faderskapet, utan snarare om 

att kvinnan ska få lika rättigheter på arbetsmarknaden. I Sverige menar man att pappan kan 

tillföra något annat än mamman i föräldrar - och barnrelationen (Rostgaard, 2002). Resultaten 

i Almqvist et al., (2011) studie visar att det finns en tendens hos pappor som stannade hemma 

att, som de intervjuade själva beskrev det, göra ”roliga saker” med barnen medan tvätt och 

disk förbisågs. En del av de män som var hemma uttryckte även att de var det mer för sin 

egen skull än för barnet eller familjen, ett slags självuppfyllelse. Studien visar att män 

fortfarande ser föräldraledigheten som ett val snarare än en skyldighet som kvinnor tenderar 

att se det som (Almqvist et al., 2011).    
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3.4 Socialpolitik, socialt arbete och pappaledighet 
Plantin (2007) har i sin studie undersökt hur klass och ekonomiska förhållanden påverkar hur 

fäder tar ut pappaledighet. Som ovan beskrivet betonar en stor mängd forskning att mäns brist 

på att ta ut föräldraledighet är starkt kopplat till patriarkala och sociala strukturer, att män 

”kan men inte vill” ta ut ledighet. Plantins (2007) studie stödjer även denna tes men han 

betonar att det främst är relationen mellan stat, marknad och familj (välfärdsstaten) som 

påverkar hur pappor gör sina val. Han menar att relationen till välfärdstaten i viss mån 

bestäms av förhållandet till arbetsmarknaden och kvinnans position på arbetsmarknaden är, 

enligt Plantin, en viktig del i hur föräldrarna väljer att dela föräldraledigheten mellan sig 

(Plantin, 2007, s. 107). 

  Ellingsæter (2009) undersöker de nordiska välfärdsstaterna och betonar att reformer för 

föräldraledighet samspelar med arbetsmarknad, kulturella institutioner och synen på 

familjebildning. Likt Plantin (2007) är Ellingsæters (2009) syfte att visa på hur familjepolitik, 

arbetsmarknad och synen på familjebildning påverkar hur kvinnor och män är hemma med 

sina barn (Ellingsæter, 2009, s. 4). Ellingsæter menar att den långa föräldraledigheten snarare 

än att förena arbete och familjeliv skapar två olika sfärer och reproducerar bilden av mannen 

som försörjare och gör mamman till en ”heltidsmamma”. Möjligheten till lång 

föräldraledighet ger, enligt Ellingsæter, alltså inga positiva effekter på jämställdhet i 

arbetslivet (a.a, s. 11-16).  

 Saxonberg (2009) argumenterar i sin artikel mot den neoliberala kritiken av välfärdsstaten 

som begränsande av människors valfrihet. Han menar i sin studie att den nordiska 

socialdemokratiska välfärdsmodellen ger en större valfrihet genom att erbjuda mammor att 

arbeta mer och pappor att vara hemma med sina barn (Saxonberg, 2009, s. 667-668). Han 

menar vidare att politik som verkar för reserverade pappamånader ökar valfriheten genom att 

arbeta mot strukturella faktorer. Liberaler bortser, enligt Saxonberg, från de strukturella 

faktorer som gör att alla val människor gör inte är ett resultat av valfrihet. Han menar att vi 

skulle göra andra val och ha andra intressen om våra tankar inte påverkats av de 

maktstrukturer som styr massmedia, vår kultur och institutioner i samhället. Enligt Saxonberg 

kan män på grund av dessa strukturer tro att de inte är intresserade av att ta hand om sina 

barn. De reserverade pappamånaderna kan, enligt honom, få pappor att inse att de faktiskt 

föredrar att vara hemma med sina barn (a.a, s. 672).  

  Petersson (2006) har i sin studie av socialtjänstens barnavårdsutredningar undersökt hur 

socialtjänsten beskriver kvinnor och mäns föräldraskap olika. Kvinnorna beskrivs ingående i 

förhållande till hur väl de kan ta hand om sina barn, hur de ser på sig själva, sin relation till 
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barnen och sin egen uppväxt. Männen beskrivs i mindre omfattning och med korta 

kommentarer om deras omsorg om barnen och det finns inte heller beskrivningar av 

pappornas andra relationer. Peterson menar att beskrivningar av männen främst handlar om 

att männen av olika anledningar inte själva gör anspråk på att ta hand om barnen, vilket inte 

heller ifrågasattes av socialtjänsten. Hon menar att utredningar kring omsorgssvikt alltid 

kommer utgå från mödrarnas relation till barnen och bör därför studeras som ett könsbundet 

problem. Vidare menar Petersson att både barnens behov och föräldrarnas förmågor i 

socialtjänstens utredningar konstrueras. Konstruktionerna är beroende och ett resultat av 

generella och intilliggande diskurser (Petersson, 2006, s. 52 ). Bedömningarna vilar på dessa 

diskurser som speglar de normer om moder – och faderskap och normer för hur en familj ”ska 

fungera”. Trots att vi i Sverige har en familjepolitik som inriktar sig på jämställdhet mellan 

könen får, enligt Petersson, politiska interventioner en annan utformning i praktiken (a.a, s. 

58- 61).  

3.5 Sammanfattning - diskurser i Norden  
Flera forskare pekar på att pappamånader är den insats som mest effektivt leder till att pappor 

ökar sitt uttag av föräldradagar. De hävdar vidare att en jämn fördelning av föräldraledigheten 

är ett viktigt incitament för jämställdhet överlag (se exempelvis Haas & Rostgaard, 2011, 

Haas & Hwang, 2008, Rostgaard, 2002 och Klinth, 2002). 

De Nordiska länderna liknar varandra på systemnivå men till viss del kan olika diskurser 

urskiljas. Det går att se två huvudspår i debatten om föräldraförsäkringens system i Norden. 

Den ena har fokus på jämställdhet och föräldraförsäkringens möjlighet att främja 

jämställdheten i stort. Den andra diskursen har en mer liberal tendens som riktar kritik mot 

statens ingripande och anser att familjen bäst kan bestämma (Haas & Rostgaard, 2011, s.192-

193). I Sverige och Island menar forskare att införandet av föräldraförsäkringen dels har 

vittnat om en diskurs som pekat på att ett jämställt föräldraskap är nyckeln till ett jämställt 

land. Men Haas och Rostggaard (2011) menar att även om huvudmålet i Sverige har varit 

jämställdhet överlag infördes pappamånaden för att förenkla för pappor att ta ut sin 

föräldraledighet (a.a, s. 192-193). 

I Norge har debatten om föräldraförsäkringens utformning präglats av två motstridiga 

diskurser. Den ena lägger tonvikt på moderskapet och ett hemmafruideal och anser att kvinnor 

och män har olika funktioner i familjen. Den andra linjen drev igenom pappamånaden för att 

främja ett delat ansvar som en åtgärd för ökad jämställdhet (Rostgaard, 2002, s. 361). I 

Danmark och Finland anses, enligt Haas och Rostgaard, föräldraförsäkringen vara ett 
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valfrihetsprogram som infördes för att erbjuda föräldrar valmöjligheten att bestämma vem 

som ska ta hand om barnen och vem som ska vara familjeförsörjare (Haas & Rostgaard, 2011, 

s. 180).  Enligt Rostgaard (2002) bygger föräldraskapet i Danmark på en politisk 

genusneutralitet där män och kvinnor anses förhandla på samma villkor och valfriheten ska 

vara grundstenen. Rostgaard (2002) menar att olika diskurser kring föräldraskap har skapats i 

Sverige, Norge och Danmark på grund av olika politiska och ideologiska drivkrafter bakom 

införandet (Rostgaard, 2002, s. 344, s. 361).  

 Gemensamt för en stor del av forskningen är att föräldrars val av föräldraledighet är ett 

resultat av strukturella faktorer, som välfärdsstatens organisering med dess institutioner och 

familjens relation till denna (se exempelvis Ellingsæter, 2009, Plantin, 2007, och Saxonberg, 

2009). Peterssons (2006) studie tar fasta på hur de strukturella diskurserna i samhället 

förvaltas och förankras inom och via välfärdsstatens institutioner, som socialtjänsten. Tidigare 

forskning visar att de politiska interventioner som finns ser annorlunda ut i praktiken 

(Petersson, 2006, s. 52-61).  

 

4. Resultat  
Resultaten är indelade efter de två tidsperioderna som innefattar införandet av de två 

pappamånaderna. Utöver det är de sedan indelade i kategorier enligt matrisen som finns i 

metoddelen, där jag även beskriver hur jag gått tillväga vid min kodning och kategorisering. 

Varje kategori eller diskurs inleds med en förklaring om vad kategorin omfattar. Syftet med 

resultatet är att redogöra för de diskurser som jag har identifierat i empirin.  

4.1 Införandet av den första pappamånaden 1995 

4.1.1 Jämställdhet – pappamånaden är ”radikal” 
Under 1990-talets debatt om pappamånaden talas det om reformen i förhållande till 

jämställdhet som ett ”allmänt begrepp”. De tydliga tendenserna är att det talas om en 

pappamånad kopplat till en ny ”radikal jämställdhetspolitik”. Vad som menas med den 

radikala jämställdhetspolitiken är helt enkelt att pappamånader i sig anses vara radikal. 

Pappamånaden nämns ofta i samband med jämställdhetsskäl utan ytterligare resonemang 

kring jämställdhet, och någon gång i kombination med så kallade pappastimulanser. Många 

av de som argumenterar för att det behövs ett mer jämställt föräldraskap förespråkar införande 

av fler pappamånader som en av de viktigaste åtgärderna. En del tar Islands tredelade 
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föräldraförsäkring som exempel och en gång förs debatten för en individualiserad1 

föräldraförsäkring. Nedan i ett citat från ledarsidan frågar sig undertecknad varför 

pappamånaden blivit en sådan stridsfråga: 
Märkligt att det finns män som inte kan vara lediga en enda månad under en åttaårsperiod – under 
sitt kanske 40 – åriga yrkesliv – utan att det får svåra konsekvenser för familjen eller för det 
företag han arbetar i. Kvinnor kan ju av någon anledning alltid vara lediga, minst ett par månader 
(Bosved, 1995, s. A 2). 

 

Det är ovanligt med uttalande som ifrågasätter hur det talas om pappor och pappamånaden, 

trots att även mamman har en ”mammamånad”. Men vid en tidpunkt nämns ordet 

mammamånad i kombination med pappamånad. En annan artikel menar att det borde vara 

mer av en självklarhet att män och kvinnors delaktighet var mer lika: ”(…) absurt att tala om 

tvång. Inte säger man att mammor är tvingade att vara hemma” (Karlsson, 1995a, s. A 8). Det 

handlar mer sällan om röster som ifrågasätter traditionella könsroller eller normer i samhället. 

På DN:s politiksida går dock att läsa i en artikel om skärpning av jämställdhetslagen: 
 
Mona Sahlin talade om männens roll och att den behöver förändras. Det är konstigt att 
pappamånaden är så kontroversiell och att arbetsgivare tycker att föräldraledigheten är besvärlig. 
Militärtjänst eller älgjakt accepteras däremot. Pappamånaden skulle hon gärna öka till tre månader. 
Jag tror inte att någon man som varit pappaledig och nosat på sin baby klipper det bandet – även 
om det bli skilsmässa (Molin, 1995, s. A 9).   

 

4.1.2. Jämställdhet och pappans rätt - män har faktiskt lust att vara pappor 
Vad som tycks vara det mest tydliga argumentet för införandet av en pappamånad är att den 

kopplas till pappans rätt att få vara hemma med sina barn. Från politiskt håll uttrycks det att 

papporna behöver lagen på sin sida för att våga ta ut föräldraledighet och då förespråkas fler 

pappamånader. Ett vanligt argument för pappamånaden och för att införa fler pappamånader 

är att pappor behöver lagen i ryggen för att legitimera sin pappaledighet. Att det med en 

pappamånad blir lättare för pappor att stå upp i ”grabbiga” miljöer, på arbetsplasten och i 

hemmet gentemot en partner som hävdar att det är hennes rättighet. Det talas även om att 

pappmånaden underlättar för män att vara hemma utan att de utmanar sin könsidentitet. En 

mer ovanlig argumentation är att föräldraförsäkringen bör individualiseras, vid endast ett 

tillfälle dyker den upp från två forskare på debattsidan. De menar att pappamånaden 

legitimerar den könsobalans som den är avsedd att motverka och slutsatsen är att männen äger 

rätt till halva tiden och att föräldraförsäkringen därför ska individualiseras. Det talas även om 

                                                        
1 Individualiserad föräldraförsäkring innebär att dagarna är knutna till individen och inte till föräldrarna. Idag är 
60 dagar knutna till pappan och 60 dagar till mamman. De som förespråkar en individualiserad 
föräldraförsäkring anser att alla dagar ska bli knutna till individen. Ibland kallas det kvoterad föräldraförsäkring 
men då det i DN främst har kallats individualiserad väljer jag att benämna det så (SOU, 2005, s.157). 
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männens lust att vara pappor snarare än deras ansvar att vara pappor. I debatten om 

pappamånaden är det även tydligt att det handlar om att mannen har förlorat något genom att 

inte vara pappa. Det talas inte om barnets rätt till en pappa eller mammans rätt att få ansvaret 

fördelat, eller kvinnans rätt till arbetsmarknaden. Ledaren för Pappagruppen visar att fokus på 

pappors lust syn i ett uttalande i en artikel på insidan:  
 
Vi vill väcka pappans lust att vara pappa tidigt i barnets liv, säger Peter Örn som leder 
pappagruppen. Pappor måste få möjlighet att ta det totala ansvaret, för att erövra den 
grundläggande erfarenheten att vara tillsammans med sitt spädbarn (Wennö, 1994a, s. B 8).  

 

Pappornas egen syn på pappaledighet visar på pappans personliga behov. Ibland uttrycks en 

vilja att kombinera föräldraledigheten med avkoppling eller semester. Att vara föräldraledig 

är ett sätt att passa på att få lite egen tid och njuta av ledighet. En pappa beskriver på insidan 

hur han resonerar inför sitt uttag av en pappamånad:  
Det känns väldigt viktigt för mig eftersom jag sett så lite av Mona. Jag tänker prioritera samvaron 
med Mona och även Marthe. Men jag ser det också lite som en avkoppling från en i övrigt slitsamt 
tillvaro (Karlsson, 1995b, s. A 8). 

 

Andra uttalanden handlar om vad pappor uttrycker händer med sig själva om de är 

pappalediga. En pappa uttrycker att han förutom en nära kontakt med barnen efter 

pappaledigheten känt sig mer ödmjuk och social. Några pappor på Insidan uttrycker i artikeln 

” En hjältes återkomst” hur de känner sig när de tagit ut föräldraledighet: 
Numera är det ingen som höjer på ögonbrynen om att pappor tar hand om sina bebisar. - Man 
känner sig ju nästan som en hjälte, i alla fall som att man gjort något väldigt bra när man kommer 
tillbaka efter pappaledigheten (Wennö, 1994b, s. B 8).  

 

4.1.3 Traditionella könsroller – kvinnan som naturlig förälder 
Det handlar i många fall om män och kvinnor som tydligt uttrycker att de inte tycker att det är 

männens sak att ta hand om hem och barn. Det som märks är att det finns två olika typer av 

syn på mannens oförmåga att ta hand om barn. Dels en biologisk syn där man menar att det är 

mot männens natur att ta hand om barn. Den andra synen är mer konstruktivistisk till sin natur 

och pekar på att könsrollerna har blivit konstruerade i den kontext och det samhälle de lever i 

och på grund av det ses kvinnor mer som en naturlig omhändertagare av barn (Payne, 2008, s. 

360). Det finns även en idé om föräldraskap kopplat till traditionellt ”kvinnliga” eller ”mjuka” 

frågor. En pappa beskriver på insidan hur män genom att vara pappalediga till och med kan ta 

över vissa ”kvinnliga” egenskaper: 
 Många anser att det nu också finns ett större utrymme för traditionellt ”kvinnliga” eller ”mjuka” 
frågor. - visst blir det mer kaffesnack om blöjbyten och dagistider bland killarna eftersom nästan 
alla varit pappalediga (Wennö, 1994b, s. B 8). 
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Andra uttalande visar på en traditionell syn på funktionerna i familjen. En del män och 

kvinnor menar att det är jämställt även om pappan inte tar ut någon föräldraledighet. Männen 

menar att de är jämställda för att de kommer hem på kvällen efter arbetet och försöker ta ut 

semester. Andra argument är att männen ser till att vara lediga på helger eller ser till att 

partnern kommer iväg och tränar någon gång i veckan för att komma hemifrån. En pappa 

beskriver: ”Jag tycker att jag är jämställd. Min fru var hemma med barnen men jag kom ju 

hem på kvällarna”(Wennö, 1994c, s. B 10).  

En del män och kvinnor hävdar att männen inte vill vara hemma med barnen. Uttalanden 

visar även att pappor som faktiskt är hemma känner sig väldigt speciella. Det visar på en 

norm där pappor inte ska eller förväntas ta ansvar. Ledaren för regeringens Pappagrupp 

uttrycker det på följande vis: ”(…) bara ordet pappa väcker så mycket känslor. På något sätt 

har vi upptäckt att ”pappa” har gått förlorad i dagens samhälle” (Wennö, 1994c, s. B 10). Han 

fortsätter med att beskriva att Pappagruppen har fått många brev från arga kvinnor som vill 

”skydda” sina män från att vara hemma med barnen. En pappa berättar hur han tycker att 

diskussionerna kring införandet av pappamånaden brukar vara förenade med beskrivningar av 

jobbiga, skrikiga barn och tidiga morgnar. Som att det skulle vara övermäktigt för män att 

kunna hantera: ”(…) Föräldraledigheten närmast att jämföra med någon form av värnplikt. 

Ungefär så låter tongångarna, speciellt från män, när förslaget om obligatorisk pappamånad 

diskuteras” (Molleberger, 1994, s. B 6).  

En del uttalande syftar direkt till att det skulle vara biologiska skillnader mellan män och 

kvinnor som är den avgörande orsaken till att män inte är hemma med sina barn. Det kan 

handla om uttryck om att pappan inte skulle klara av blöjbyten, vilka kommer från både män 

och kvinnor. Ett annat argument är att det mellan mamman och barnet finns en speciell 

symbios som inte får brytas, vilken även kopplas till argument om att mamman är den som 

ammar och därför inte kan överlåta ledigheten. Det kan även handla om att mammor är mer 

”skapta” att ta hand om barn. En mamma uttrycker sin syn på föräldraskap: ”Tyvärr är det så 

att karlar har helt enkelt inte den riktiga känslan som vi har, de som har det är oftast osexiga 

mjukisar” (Wennö, 1994c, s. B 10). Många förespråkar traditionella könsrollerna där mannen 

bäst hör hemma i yrkeslivet och kvinnorna passar bäst att ta hand om barnen.   
Idealet är ju att man ska hjälpas åt med hemmet. Men kvinnor bör nog ha huvudansvaret. Det 
känns mest att det är min grej att fixa med barnen. Så har jag blivit uppfostrad (…) han älskar sina 
barn men passar inte för att vara hemma. Han är för mycket yrkesmänniska, vill vara ute och 
jobba, förklarar hon (Wennö, 1994a, s. B 8). 
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4.1.4 Valfrihet – att lagstifta är vansinnigt 
Valfrihetsbegreppet under 1990-talet beskriver dels ett starkt fokus på familjen som ett 

kollektiv som ska bestämma själva och dels en mer allmän princip om valfrihet. Det syns 

tydligt en stark motvilja mot allt som har tendenser till kvotering. Starka ord som avskyr och 

skyr allt vad kvotering heter används flitigt. Uttalande syftar bland annat på att 

”Pappamånaden motverkar regeringens övriga strävanden för valfrihet” (KDU – protest mot 

pappamånad, 1994, s. A 8). Det talas framförallt om måsten och tvång i förhållande till 

pappamånaden. Att pappor ”måste” och ”tvingas” vara hemma med sina barn uttrycks tydligt 

i den politiska debatten. Ett uttalande menar att pappamånaden är en ”Pekpinne åt både 

föräldrar och näringsliv” (Ekdal, 1994, A 7). Många uttalande syftar på pappamånaden som 

”pappatvånget” eller om en regering som vill tvinga män att vara hemma och vara pappor och 

att pappamånaden är löjlig. Ibland nämns den ekonomiska aspekten som ett argument i 

debatten för valfrihet. Pappamånaden nämns som en inskränkning i småbarnsfamiljernas 

ekonomi. Citatet nedan visar på starka kritiska röster:  
Pappamånaden är en tvångsmässig ledighetsreform som bör avskaffas. Det kan inte vara rimligt att 
tvinga småbarnsföräldrar till tvångsmässiga ekonomiska nedskärningar, vilket blir fallet eftersom 
mannen i familjen ofta har högst inkomst (SSU vill avskaffa pappamånaden, 1995, s. A 12). 

 

Andra gånger verkar det snarare handla om en principfråga om valfrihet. En politiker 

uttrycker det på följande sätt:  
(…) den frågan (pappamånaden min anm.) vill Lindblad inte ta i. – Det handlar om min politiska 
heder. Jag har sagt att jag inte tänker lotsa pappamånaden genom riksdagen. Det får göras utan min 
medverkan (Karlsson, 1994, s. 9) 

 

Det finns ett tydligt fokus på kollektivet familjen och föräldraledighet som ”familjens ensak”. 

En del personer talar om en ideologisk grundsyn där föräldrarna själva ska bestämma vem 

som ska vårda barnen. Många röster uttrycker att det inte är myndigheter eller samhällets 

uppgift att kvotera föräldraledigheten. Att lagstifta in i familjelivet, som någon kallar det, 

anses inte vara statens ensak.  
Myndigheter ska inte gå i svenska föräldrars kök och tala om vem som ska ta hand om barnen. 
Förmynderi och tvång skapar inget gott. Det kan inte vara kvantiteten, utan kvaliteten med barnens 
samvaro som är det viktigaste (C – protest mot pappamånaden, 1994, s. A 6).   
 

På en personlig nivå verkar tongångarna vara liknande dem som förs i det politiska rummet, 

med familjen som ska bestämma. I en intervjuserie som genomförts på Insidan ställer sig de 

flesta positiva till att pappor ska vara pappalediga. Men trots det tycker alla föräldrarna i 

artikelserien att de själva ska få bestämma hur de vill dela barnledigheten mellan sig (Wennö, 

1994b, s. B 8). Det handlar om en syn på att valfriheten kommer i första hand sedan får 
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jämställdheten beaktas om det går. Det gällande klimatet är att det är upp till familjerna att på 

eget initiativ vara hemma med sina barn. Två föräldrar resonerar kring föräldraledighet: 
Tanken med en särskild ”pappamånad” är väl fin men det är helt vansinnigt att lagstifta.  (…) 
Trots att Monika sköter både markservicen för både firma och familj samtidigt tycker hon att ändå 
att det vore helt fel om hennes make skulle tvingas ta ut en pappamånad. – Politiker som vill 
kvotera en pappamånad lever i en skyddad verkstad (Wennö, 1994a, s. B 8).  

 

4.2 Införandet av den andra pappamånaden 2002 

4.2.1. Jämställdhet – fokus på liberalfeminism 
Jag har valt att kalla kategorin för liberalfeministisk för att de flesta uttalanden utgår från ett 

liberalfeministiskt perspektiv2. Det ska tilläggas att det till viss del framkommer andra typer 

av feministiska uttalanden som kan kategoriseras som radikalfeministiska3 som betonar 

patriarkala strukturer kopplade till föräldraledighet. Inom det liberalfeministiska perspektivet 

betonas det att lagstiftning är rätt väg för att på sikt komma tillrätta med problemet att män tar 

ut mindre föräldraledighet än kvinnor. Många belyser att konsekvensen av männens låga uttag 

av föräldradagar blir kvinnors svagare position på arbetsmarknaden. Många röster är eniga 

om att nyckeln till jämställdhet går via ett mer jämt uttag mellan föräldrar och att det är där 

allt tar sin början. De menar att attityder och normer kring könsroller skapas och befästs vid 

föräldraskap:  
En nyckelfråga är föräldraledigheten. Eller pappaledigheten, för att vara mer exakt. Det är under 
den första tiden med barnet som rollerna mellan mamma och pappa, kvinna och man, formas för 
att bara bli fastare under åren som kommer. Vem tar ansvar för hem och barn, vem sköter 
förvärvsarbete? (Eriksson, Borgström & Klinth, 2003a, s. A 4).   

 

Framförallt framhävs det att attityder behöver förändras för att pappor ska börja ta ut mer 

ledighet. Attityderna kring könsroller pekar på att det fortfarande finns normer om mannen 

som familjeförsörjare och på grund av det ses deras arbete som mer viktigt än kvinnors. Hand 

i hand med den traditionella synen på mannen finns en traditionell syn på moderskap där 

kvinnan är mer lämpad att ta hand om barn. Ett uttalande på debattsidan menar att själva 

föräldraförsäkringen i sig är ett bevis på detta: 
Gör ett tankeexperiment: tänk att ge bort några semesterdagar. Varför ska möjligheten att överlåta 
vara tillämplig just när det gäller föräldraförsäkringen? Kan det handla om attityder och olika syn 
på kvinnor och mäns betydelse i arbetslivet? Är det för att mäns arbete är mer värt än kvinnors? Är 
mammorna viktigare för barnet än papporna? (Eriksson et. al, 2003b, s. A 4).  

                                                        
2 Jag utgår från definitionen att liberalfeminismens mål är jämställdhet mellan män och kvinnor med betoning på 
arbete, omsorg och familjeansvar. Liberalfeministerna lägger tonvikten på kvinnors politiska och yrkesmässiga 
rättigheter. De tror bland annat på lagstiftning och attitydpåverkan som verktyg för att upphäva kvinnors 
underordnade position (Payne, 2008, s. 360, Gemzöe, 2010, s. 31).   
3 I definitionen av radikalfeminism utgår jag från radikalfeminismens betoning på patriarkala strukturer som gör 
att kvinnor är underordnade män (Payne, 2008,s. 360-361, Gemzöe, 2010, s. 45).   
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En del artiklar hänvisar till studier som visar att kvinnor och män ofta är jämställda innan de 

får barn. När första barnet kommer ökar männen sin arbetstid medan kvinnorna går in i en 

traditionell kvinnoroll. Sedan är det svårt för kvinnor att återta sin plats på arbetsmarknaden 

och löneutvecklingen stannar av. Många uttalande menar att om män skulle ta ett större 

ansvar för hem och barn skulle större plats för kvinnor på arbetsmarknaden uppstå. Röster 

pekar på att en konsekvens av pappornas frånvaro är att ”männen har fått betala genom en 

sämre relation till barnen, kvinnor genom sämre lön och pension”(Winberg & Nordh, 2001a, 

s. A 7). En del uttalande är kritiska till att just andra principer än den om jämställt 

föräldraskap har getts företräde och syftar då på att principen om familjers valfrihet och 

autonomi har getts företräde. Det framhävs att det är frivillighet som präglat 

föräldraförsäkringen. På debattsiden låter det såhär: 
En del vill hävda att bättre balans mellan könen i uttag av föräldraförsäkringen måste uppnås 
genom frivilliga val. Men faktum kvarstår. Trots frivilligt delad föräldraförsäkring sedan snart 30 
år tillbaka tar papporna bara ut en marginellt större del av föräldraförsäkringen än de icke 
överförbara ”pappamånaderna” (Sunna, Östergren Aldén & Edgren, 2003a, s. A 4).  
 

Andra uttalande menar att pappamånaden och pappaledighet fortfarande är något ”konstigt” 

och att det är den aspekten som behöver förändras. Genom att införa fler pappamånader skulle 

man komma tillrätta med problemet: ”Då blir det norm att också pappa stannar hemma. De 

män som tar ut sin ledighet ses inte som konstiga eller udda, utan rationella” (Så kommer 

pappa hem, 2002a, s. A 2). Här betonas det att ett jämnt fördelat uttag skulle vara ett rationellt 

val för mannen. Många röster är kritiska till hur dagens föräldraförsäkring är utformad. Två 

föräldrar ifrågasätter att föräldraskapets normer befästs redan när man väljer att benämna det 

mammaledighet och pappamånad. De menar att ordet pappamånad gör att mannens 

föräldraledighet antas vara en kort tid, som ett undantag. Genom att benämna det pappamånad 

istället för pappaledighet upprätthålls attityden att pappaledighet är något utöver det 

”vanliga”. Dagens familjepolitik utgår, enligt många, från att det fortfarande är kvinnan som 

har huvudansvaret för familjen (Winberg & Nordh, 2001b, s. A 4). Ytterligare uttalande på 

ledarsidan menar att det är viktigt att konkret visa att det är normalt att pappan har delat 

ansvar: 
Dagens två pappamånader är en halvmesyr, en lyx för män. De lättar inte på trycker tillräckligt på 
kvinnorna hemma eller på jobbet, och stöttar inte de män som vill slippa välja mellan faderskap 
och karriär. Också föräldraförsäkringen bör ge uttryck för insikten att det är lika naturligt för en 
man att bli far som för en kvinna att bli mor (Så kommer pappa hem, 2002b, s. A 4). ” 
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Citatet ovan visar fram för allt att det är männen som behöver stöd att få bli pappor. En del 

röster är mer radikalfeministiska och menar att föräldraförsäkringen till och med skulle vara 

en kvinnofälla. Att det som en gång skapades för att underlätta för kvinnor att komma ut i 

arbetslivet nu har blivit en bromskloss. Ett flertal kvinnor framför sina åsikter på debattsidan: 
Frågan vi bör ställa oss är om det är föräldraförsäkringen som är kvinnofällan eller om det finns 
andra mekanismer som gör att kvinnor med barn sällan återtar sin plats på samma nivå som sina 
manliga arbetskamrater (av vilka flera säkert också är pappor) (Segelström, 2002, s. A 4). 

 

Det framträder många som menar att politiken är alldeles för lam och att det behöver visas en 

större politiskt kraftsamling. På debattsidan finns det röster om att det existerar ett stort glapp 

mellan de politiska besluten tagna för att uppnå jämställt föräldraskap och hur det faktiskt ser 

ut i verkligheten för familjer. Röster talar för att det verkligen är dags att på allvar skapa en 

politik som möjliggör jämställdhet. På debattsidan menar ett antal kvinnor att ”de är trötta på 

att politikerna kallar sig feminister utan att göra något för jämställdheten” (2003, s. A4). 

Andra menar att staten är med och vidmakthåller det könsmaktsmönster4 som finns:  
Det finns inget vettigt skäl till att bidragssystemet ska vara kollektivt – inriktat på familjen när alla 
andra är uppbyggda kring individen. Staten borde hålla sig neutral till hur vi lägger upp 
familjelivet. I stället ägnar sig staten åt attityd- påverkan på marginalen, medan dess bidrag 
konserverar en traditionell, patriarkal struktur. ” (Ekdal, 2002, s. A 2).  

 

Många uttalanden uttrycker att en individualiserad föräldraförsäkring är lösningen, istället för 

dagens pappamånader och jämställdhetsbonus som de menar inte leder till förändring. Genom 

att bara införa pappamånader kommer mannens ansvar aldrig ses som en självklarhet:  
Enstaka pappamånader får inte männen att på allvar dela vårdnaden av barnen med kvinnorna. En 
föräldraförsäkring som följer individen och delar tiden lika mellan pappan och mamman är på sikt 
den bästa lösningen (Så kommer pappa hem, 2002c, s. A 2). 

 

4.2.2. Pappans rätt – män som vill vara pappa 
Under 2000-talet är det inte så många som förespråkar just mannens rätt att vara pappa som 

den främsta anledningen till att ett bättre fördelat uttag av föräldraförsäkringen. Många 

betonar istället männens önskan att få vara pappa och viljan att få vara hemma. Den här 

viljan, menar en del, står ofta i konflikt med den familjepolitik som förs. Man menar att 

politiken främst försvårar för män att hävda sig gentemot normer som finns i samhället. 

Normer som gör att männen inte känner att de kan vara pappalediga från jobbet eller stå upp 

mot andra män när de ska ”legitimera” sin pappaledighet. På debattsidan går att läsa: 

                                                        
4 Könsmaktsordning/mönster definieras som ett begrepp där män har makt över kvinnor som har en underordnad 
position gentemot mannen (SOU, 2005, s. 117).  
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Den tvåförsörjarmodell som upphöjdes till politisk norm redan i början av 70-talet skulle då 
kompletteras med en tvåföräldrarmodell. Denna lösning skulle öka kvinnornas möjligheter att göra 
sig gällande i yrkeslivet och männen skulle samtidigt få möjlighet att bygga upp en stabil 
föräldrarelation till sina barn. Då skulle visserligen familjens formella valfrihet inskränkas, men på 
sikt skulle den verkliga friheten öka, även för pappor att göra det de innerst inne vill – ta hand om 
sina barn. Ytterligare en långsiktig vinst blir det för barnen: två engagerade föräldrar i stället för 
en.” (Eriksson et. al, 2002b, A 4).   

 
Det handlar alltså om män som innerst inne vill vara hemma med sina barn men inte vågar. 

Det målas upp en bild av pappor som förlorar en nära kontakt med sina barn, trots en uttalad 

vilja och önskan om att vara pappa. Rösterna om varför männen trots en uttalad vilja inte tar 

ut ledighet är delade men handlar framför allt om attityder och normer i samhället som säger 

att det naturliga är att kvinnan är hemma och pappan arbetar. Somliga uttalanden menar att en 

lagstiftad reform ger männen det stöd de behöver för att kunna vara pappa: ”En 

individualiserad föräldraförsäkring kan fungera som ett stöd när konflikt mellan pappors 

önskan att vara hemma med sina barn uppstår med arbetsplatsens krav på honom” (Sunna et. 

al, 2003b, s. A 4). Framförallt är det männens vilja att vara pappor som betonas, inte så 

mycket deras ansvar. Men en del menar att införandet av den första pappamånaden var en 

markering av männens individuella ansvar för föräldraledigheten, och att detta bör fullföljas 

med fler pappamånader. 

Det finns en annan typ av uttalande som menar att det är männen som diskrimineras i 

dagens familjepolitik och dagens utformning av föräldraförsäkringen. Dels anser de att det är 

på grund av taket i ersättningsnivån i föräldraförsäkringen som män tar ut mindre ledighet då 

de ofta tjänar mer än kvinnan. De anser då att taket i ersättningsnivån diskriminerar de män 

som tjänar mycket och vill vara pappalediga men avstår på grund av den ekonomiska 

förlusten. En del förespråkare för fler pappamånader menar att de pappor som är 

föräldralediga blir diskriminerade på arbetsplatsen för att de fortfarande behandlas sämre än 

de som inte är föräldralediga. Ett debattinlägg menar att: ”Genom att införa flera 

pappamånader gör man arbetslivet barntillåtet och stimulerar än fler till att ta ut mer 

föräldraledighet” (Öden, Efraimsson & Carnhede, 2002, s. A 4). Några förespråkare menar att 

politiken har lyckats med att få in kvinnorna på arbetsmarknaden men att männen inte 

”kommit in” i familjen på samma sätt: 
 
Kvinnorna har erövrat arbetslivet på bred front under det senaste århundradet. Men männen har 
inte erövrat hemmet och barnen i samma utsträckning. Jämställdheten är på den punkten rätt 
bristfällig. Att papporna sackar efter på detta område visar på behovet av förändringar i 
familjepolitiken (…) (Winberg & Nordh, 2001, s. A 4).  
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4.2.3. Valfrihet – familjen eller individen 
Två typer av valfrihetsresonemang förs under 2000-talet där det ena perspektivet betonar 

familjens valfrihet och menar att de fria valen som människor får göra alltid är att föredra, 

oavsett vad följden blir. Individens autonomi genomsyrar det politiska klimatet överlag och 

lyser så även igenom i debatten om föräldraförsäkringen. Dels finns det i viss mån kvar spår 

av de konservativa ideologier som var rådande på 1990-talet. Detta synsätt speglar de 

argument för valfrihet som var starka i 1990-talets debatt kring föräldraförsäkringen. De som 

är mot all form av kvotering, som anser att pappamånader eller kvoterad föräldraledighet är 

tecken på tvångslagar och förmynderi och som inte kan leda till något bra. De förespråkar 

familjens bestämmanderätt där staten har väldigt lite eller inget att säga till om. Politikerna 

uttrycker att de har tilltro till att familjen bäst själva vet vad som är bäst.  

 
Vi har en gemensam utgångspunkt i de ekonomiska riktlinjerna där vi enats om det ska vara lättare 
att förena arbete och barn.(…) Vi vill alla att barnfamiljerna ska få mer tid, mer pengar och större 
valfrihet (Crofts, 2002, s. A 8).  

 

Flera borgerliga förespråkare menar att de i grunden har en ideologi som bygger på valfrihet 

men att det även omfattar jämställdhet. De menar att det är jämställt om föräldrarna själva får 

välja hur de vill ha det. Förespråkare uttalar sig om ett system där valfriheten gör det möjligt 

att vara jämställda och hemma ibland, när det passar: ”Jag är ledig varje måndag fram till 

sommaren, det blir en och en halv månads pappaledighet” (Eriksson, 2001a, s. A 7). En pappa 

får frågan om han tycker att det, som företrädare för det parti som kämpade för 

pappamånaden, är att föregå med gott exempel genom att vara pappaledig tio procent av sin 

arbetstid: 
- Ja, det tycker jag verkligen. Jag är ledig varje måndag fram till sommaren, det blir en och en halv 
månads pappaledighet. Vi gör så att min fru tar nio månader och jag kommer att ta tre månader 
totalt (…) Min fru tyckte det var svårt att dela ledigheten i olika sjok, därför är hon ledig första 
tiden (Eriksson, 2001b, s. A 7). 

 

I det här fallet menar han att han och hans fru kan dela ledigheten så som de önskar, vilket gör 

så att han kan vara hemma en del med barnen. Många menar att utan valfriheten skulle de inte 

kunna vara jämställda alls.  

Det andra perspektivet menar att riktig valfrihet inte kan uppnås förrän 

föräldraförsäkringen är helt individualiserad. Här betonas medborgarnas valfrihet där det 

nuvarande systemet med valfrihet för familjen skapar valfrihet för några men ofrihet för 

flertalet. Det fria valet hävdas inte vara särskilt fritt för det är många andra faktorer som 



 36 

spelar in. Ett uttalande på ledarsidan pekar på ekonomins betydelse som anledningen till att 

det fria valet inte kan hävdas vara fritt: 
Med undantag av de två pappamånaderna kan föräldrar dela upp den betalda ledigheten mellan sig 
som de själva vill. I detta finns ett sympatiskt drag av valfrihet. Familjen väljer själv hur den ska 
organisera vården av sina barn hemma. Men hur fritt i praktiken detta val? Eftersom kvinnorna i 
genomsnitt har lägre löner än män blir det billigare att låta mamman vara hemma. Få tror väl att 
det är ett utslag av ett alldeles fritt val att kvinnorna tar ut över 80 procent av föräldradagarna (Så 
kommer pappa hem, 2002c, s. A 2).  
 

En del uttalanden menar att män vill vara hemma mer och kvinnor vill arbeta mer men att 

staten, föräldraförsäkringen och arbetsgivarna står i vägen för en naturlig och frivillig 

utjämning av könsmaktsordningen. Här talas det om att systemet även missgynnar alla 

kvinnor, även de som inte är föräldrar, för det gör bland annat arbetsmarknaden ojämlik. En 

aktör resonerar kring varför den nuvarande konstruktionen uppfattas som friare än en 

individuell försäkring. Lösningen är, enligt en del, att staten måste förbise några individers 

valfrihet för att skapa valfrihet för majoriteten av medborgarna: 
På individnivå är valfrihetsresonemanget riktigt; ingen ska säga åt någon, vilken livsstil som är rätt 
för den enskilde. Men försäkringssystemet är per definition kollektiva konstruktioner. Om 
systemet som helhet skapar ofrihet och automatisk skepsis mot kvinnor på arbetsmarknaden – då 
måste några medborgares valfrihet minska för att många fler medborgares valfrihet ska öka.” 
(Ekdal, 2003, s. A 2) 
 

4.2.4. Traditionella könsroller – mannens arbete är viktigast 
Ett tydligt argument är att männens arbetsplats är i bättre behov av dem än den privata sfären 

och familjen. Denna aspekt verkar främst komma utifrån, normer i samhället som menar att 

män inte kan eller har förmågan att vara pappor. Många av de som motarbetar de pappor som 

vill vara pappalediga och pappamånaden överlag är traditionellt manliga företag. Företagen  

är präglade av en traditionell syn på föräldraskap där kvinnan sköter om barn och mannen går 

till jobbet. På grund av det känner många män ett större ansvar gentemot arbetet, trots att 

deras arbetsuppgifter inte är präglade av ett stort ansvar eller inflytande. Andra företag 

betraktar pappaledigheten som en lagstadgad förmån, men vill inte att familjelivet ska 

påverka arbetslivet. Argumenten är att arbetet måste göras och att det finns ett ansvar 

gentemot kolleger och kunder. Ansvaret vilar på männen som ”behövs” på arbetet på ett helt 

annat sätt än kvinnor verkar göra.  

 Sedan finns det aspekter som kommer inifrån, familjerna själva. Det handlar dels om 

pappor som inte vill vara hemma men även kvinnor som inte vill att pappan ska ta ut för 

mycket ledighet. Det finns argument från kvinnor som ser föräldrapenningen som sin 

rättighet: 
Visst finns det pappor som inte vill vara föräldralediga, detta förnekas inte. Men det finns dock 
också mammor som inte vill att pappan ska ta ut för mycket föräldrapenning. Många kvinnor ser 
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föräldrapenningen som sin förmån som de inte vill dela med sig av (Carlshamre, Pettersson, & 
Nyman, 2003, s. A 2). 

 

Det finns även kvinnor som uppger att deras män tar ut så lite föräldraledighet som möjligt. 

En del män menar att de är jämställda om de är hemma ibland. En pappa med hög 

chefsposition uttrycker sin syn på papparollen:  
Jag har säkert bytt fler blöjor än mina kompisar, både i och utanför Stenbecksgruppen. Jag har inte 
tagit någon pappamånad men det är jag själv som har svårt att släppa jobbet. Det är ingen som 
skulle förbjuda mig. Jag skulle inte flyga i taket. Jag försöker hålla lördagar och söndagar fria och 
tar ut min semester (Almroth, 2002, s. A 4).  

 

4.2.5. Barnets rätt  
Barnets rätt och barnperspektivet kopplat till pappamånader verkar inte vara särskilt 

framträdande i debatten. På 2000-talet talar några förespråkare (i tre debattartiklar) om 

barnens rätt och att föräldraförsäkringen först och främst bör se till barnens bästa och inte 

föräldrarnas, som de menar att den gör idag. Det hävdas att dagens föräldraförsäkring snarare 

handlar om föräldrarnas förverkligande av sina liv och inte barnets behov. En läkare menar på 

debattsidan att det har varit alltför stort fokus på föräldrarnas behov: 
”Vi måste utforma ett barnpolitiskt program som i första hand är bra för barnen och i andra hand 
för föräldrarna. De senaste barnpolitiska utspelen handlar om föräldrarnas väl och ve såsom 
maxtaxa, pappamånader (…) (Lagercrantz & Schulman, 2003, s. A 4). 

 

I en annan debattartikel menar ett antal kvinnor att för att värna barnens rätt till en nära 

relation till båda sina föräldrar behöver föräldraförsäkringen göras individuell. De menar att 

barnet är det allra viktigaste argumentet för individuell föräldraförsäkring. Vidare tycker de 

att det är alla barns rätt att få en nära relation med båda sina föräldrar. Om föräldrapenningen 

är relaterad till barnens och inte föräldrarnas behov så får barnen stå i fokus. Ett annat 

uttalande menar att barnen har fått stå i fokus för politiken för att en extra pappamånad har 

införts (Persson, Hammarström, Hedström & Schyman, 2001, s. A 4).  

4.3. Sammanfattning av studiens resultat 

4.3.1. Införandet av den första pappamånaden 1995  
Jämställdhet används som ett allmänt begrepp och pappamånaden i sig anses vara ett tecken 

på radikal jämställdhetspolitik då fler pappamånader anses kunna generera ett mer jämställt 

föräldraskap. De radikalaste rösterna är främst de som ifrågasätter varför så många män inte 

kan ta ut en (1) enda månad pappaledighet.  
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Mest tydligt i debatten om delad föräldraledighet tycks vara pappans rätt och önskan till att 

vara pappa. Männens rättigheter framhävs och det uttrycks tydligt att deras ”lust att vara 

pappa” förenklas med hjälp av pappamånadens införande.  

 En tredje aspekt som tydligt framkommer är traditionella könsroller. Det talas tydligt om 

att män inte kan eller ska ta hand om barn. Traditionella funktioner i familjen framhålls, där 

kvinnan tillskrivs en omhändertagande modersroll och pappan förväntas vara 

familjeförsörjare. Även biologiska aspekter betonas, som att kvinnan och barnet har en 

speciell symbios som inte ska brytas och moderskänslor kan inte ersättas av en pappa.  

 Ett fjärde inslag i debatten är den om valfrihet där det gemensamma är starkt kritiska röster 

till all form av kvotering och lagstiftning. Familjen ska bestämma själv, det är inte samhällets 

uppgift att lagstifta om familjens liv och pappamånaden ses en tvångsåtgärd som tvingar 

pappor att vara hemma. 

4.3.2. Införandet av den andra pappamånaden 2002 
Jämställdhetsperspektivet har betoning på liberalfeminism och förespråkar jämställdhet 

mellan män och kvinnor med fokus på arbete, omsorg och familjeansvar. För att förändra 

rådande förhållande förespråkas lagstiftning och attitydpåverkan. Många uttalanden menar att 

dagens familjepolitik med dess lagstiftning inte räcker och betonar individualiserad 

föräldraförsäkring som en lösning. 

  Pappans rätt betonas delvis fortfarande i debatten men inte lika starkt som på 1990- talet. 

En del argument är liknande de på 1990-talet med betoning på pappans vilja och önskan att 

vara hemma men att den fortfarande står i konflikt med attityder och normer i samhället. En 

annan del betonar de ekonomiska anledningarna till att pappor inte är hemma, trots att de 

skulle vilja.  

 Valfrihetsresonemanget är uppdelat i två perspektiv, dels ett perspektiv som är kritiskt till 

all form av kvotering och menar att valfrihet prioriteras framför jämställdhet. Dels det andra 

perspektivet som menar att valfrihet endast kan uppnås genom individualiserad 

föräldraförsäkring. Dagens system ser till några få individers valfrihet men flertalets valfrihet 

bortses. Som argument menar de att det inte kan vara ett fritt val att kvinnor tar upp cirka 80 

procent av föräldraledigheten. 
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5. Teoretisk referensram 

5.1. Foucault och diskurser 
Jag har i min teoridel valt att utgå från Michel Foucaults teorier om diskurser i Diskursens 

ordning. En installationsföreläsning vid Collége de France den 2 december 1970 (1993). Jag 

har även i viss mån använt mig av utdrag från Foucaults Diskursernas kamp (2008). Texterna 

kan vara svårtydda och jag är medveten om att de kan tolkas på flera sätt. Det ska förtydligas 

att det är mina perspektiv och tolkning som satt sin prägel på min teorianvändning av 

Foucault. Jag har satt in Foucaults resonemang kring diskurser i ett sammanhang som gör den 

användbar för min studie. Foucault menar att diskurser handlar om: 
 
Diskursen är helheten av de avgränsade och avgränsande betecknanden som passerar genom de 
sociala relationerna. (…) Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som 
markeras av åtbörder, attityder, sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner 
(Foucault, 2008 s.182).  

   
Diskurser upprätthålls och existerar genom ett antal olika processer som i Foucaults mening 

är uppdelade i yttre och inre procedurer. De yttre kallar Foucault för utestängningsprocesser 

som handlar om att en rådande diskurs stänger ute andra diskurser. Foucault (1993) beskriver 

dessa processer på följande vis: 
 
(…) jag antar att diskursproduktion i varje samhälle på en och samma gång kontrolleras, väljs ut, 
organiseras och fördelas av ett visst antal procedurer vilkas roll är att avvärja dess makt och hot, 
att bemästra dess slumpmässighet och att kringgå dess tunga, skrämmande materialitet (Foucault, 
1993, s. 7).   
 

Dessa utestängningsprocesser är ständigt föränderliga och skapar nya ordningar för diskursen. 

Foucault talar om en av de mest tydliga utestängningsprocesserna som, enligt honom, är 

förbudet. Det handlar om att ”alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad 

som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst”. Det 

handlar alltså om att utfärda olika regler för vad som får sägas eller skrivas inom en diskurs 

och vem som får tala och uttrycka sig inom diskursen (a.a, s. 7). Jag menar att dagstidningen 

har makt att utfärda regler för vem och vad som får uttalas i tidningen. 

  På liknande sätt som Foucault urskiljer breda epistemé (eller kunskapsobjekt) som system 

av underliggande strukturer som avgör vad som inom en epok kan tänkas eller inte tänkas 

talar Brante (2009) om socialt arbete som en topik som historiskt vuxit fram i 

samhällsförhållanden som är föremål för diskurser. Precis som Foucaults epistemé kan topiker 

inte bara förstås genom dess idéhistoriska utveckling utan även genom ett bredare kulturellt 

och socialt sammanhang (Brante, 2009, s. 73-74). DN är en del i det kulturella och historiska 

sammanhang som är med och skapar en topik, som exempelvis socialt arbete.  
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En annan utestängningsprocess är uppdelningen i motsatser. Foucault exemplifierar med 

förnuft och vansinne, där den vansinniges diskurs inte blir lyssnad på. Diskurserna legitimerar 

sin ställning som rådande genom uppdelning i motsatspar (Foucault, 1993, s. 8-10). Fahlgren 

exemplifierar med könsuppdelning där mannen är en diskursiv norm och kvinnan diskursivt 

avfärdas och hon måste alltid förhålla sig till mannen (Fahlgren, 1999, s. 60). Brante (2009) 

applicerar Foucaults tankemodell på socialt arbete och exemplifierar med ”sociala problem”. 

Sociala problem förutsätter en distinktion mellan det ”normala” och ”onormala” sättet att 

leva. Brante menar att det på samma sätt som inom psykiatrin dras gränser mellan grupper 

och kategoriseringar mellan ”socialfall”: missbrukare, bidragstagare och kriminella. Enligt 

Brante utvecklar välfärdsstaten apparater (socialförsäkringar, vårdhem) en kontrollerande 

byråkrati, behandlingsformer och åtgärder tillsammans med professionella yrkesgrupper som 

socionomer. Utöver det formuleras det vetenskapliga diskurser, som forskning i socialt arbete. 

Tillsammans bidrar allt detta, enligt Brante, till att vidmakthålla kategorier och diskurser 

(Brante, 2009, s. 74). En del grupper får på så sätt inte ta lika mycket plats och utrymme och 

ibland inte komma till tal alls. I DN får inte alla lika stort plats att uttala sig, vilket bidrar till 

att bevara vissa diskurser och förkasta andra. Likt Brante (2003) som talar om välfärdsstaten 

som en normerande apparat sker det i DN en normeringsprocess (Brante, 2003, s. 144).  

Vidare talar Foucault (1993) om en motsättning mellan det sanna och det falska, eller 

viljan till sanning. Foucault menar att det som uppfattas som en sanning inom en diskurs är 

föränderligt över tid och kopplad till historiska skeden och epoker. Den ”sanna” diskursen får 

stöd av ett system av institutioner som upprätthåller den, ibland med våld eller hot. Jag tycker 

att nedanstående citat förklarar vad Foucault menar med sanning eller viljan till sanning. 

Citatet säger oss även något om hur diskurser upprätthålls och legitimeras genom viljan till 

sanning.    
Ty liksom de andra utestängningssystemen förlitar sig viljan till sanning på institutionellt stöd. 
Den både förstärks och förnyas av en tröghet inom praktikerna, inom pedagogiken naturligtvis 
men också inom bokpublicerings- och bibliotekssystemen, inom de lärda sällskapen förr i tiden 
och inomlaboratorierna idag. Men den förnyas utan tvivel också, och på ett djupare sätt, av hur 
kunskap används inom ett samhälle – hur den värderas, distribueras, fördelas och så att säga 
attribueras. (…) Slutligen tror jag att denna vilja till sanning, som alltså vilar på institutionellt stöd 
och institutionell distribution, har en tendens att utöva – jag talar fortfarande om vårt samhälle – 
ett slags press på och tvingande makt över andra diskursformer (Foucault, 1993, s.13). 

 

Fahlgren (1999) menar att sanningen måste betraktas utifrån de villkor som möjliggör den och 

pekar på maktrelationer som en viktig aspekt. En rådande diskurs behåller sin ställning genom 

att bland annat utöva makt (Fahlgren, 1999, s. 22). Öhman (2007) resonerar även hon om 

Foucault och maktaspekten. Hennes fokus är makten i vardagen och hon menar att de flesta 
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nog inte upplever att det är någon som bestämmer över dem i vardagssituationer men Öhman 

frågar sig varför så många människor handlar på liknande sätt om valet är fritt? Hon menar att 

människor utifrån en ”fri vilja” vill handla i linje med vad som anses vara det rätta. 

Människor blir alltså villiga att agera på ett önskvärt sätt, efter vad som kan vara värderingar 

och normer som i samhället är eftersträvansvärt. Det faktum att en diskurs är rådande gör att 

den har makt (Öhman, 2007, s. 128-129).  I min studie utgör DN en av de institutioner som 

stödjer en diskurs och är en del i en utestängningsprocess för de rådande diskurserna. DN 

speglar samhället och är en del i det sociala och kulturella sammanhang där vetenskaper 

utvecklas.  

 Foucault (1993) menar att diskurser genom inre processer utför en form av diskursiv 

självkontroll genom olika typer av gallringar. Dessa sker för att stänga ute från diskursen, 

vem som helst ska inte ha inträde i diskursen. Det finns i Foucaults mening olika typer av 

diskurser. Dels de som uttrycks men ingen tar fasta på och dels de som ”ständigt är sagda”, 

alltså det som människor alltid förhåller sig till utan att reflektera över det (Foucault, 1993, s. 

16). Låt säga att det finns en rådande diskurs om valfrihet som utger sig för att vara ”sann”, vi 

tar den för given. Då menar Foucault att vi alltid måste förhålla oss till den rådande diskursen. 

Vi kan inte säga något helt nytt utan vi måste hela tiden förhålla oss till det som redan är sagt. 

Det kallar Foucault för kommentaren och kommentarens uppgift är således att reproducera 

och vidmakthålla den rådande diskursen (a.a, s. 19). 

En annan typ av gallring sker genom vad Foucault (1993) kallar disciplinerna. Varje 

disciplin, exempelvis samhällsvetenskap, avgränsas genom en definition av vad disciplinen 

handlar om och genom avgränsade begrepp och teoretiska gränser. För att vara en del av 

disciplinen måste ett uttalande uppfylla dessa krav på begrepp och teori. Foucault menar att 

en disciplin är en kontrollprincip som sätter reglerna för diskursproduktionen och 

uppdelningar sker med hjälp av vetenskapliga begrepp. Med hjälp av begreppen ordnar vi 

världen i våra tankar och när dessa regelfästs har tankarna konkretiserats i vad Foucault kallar 

sociala praktiker och handlingar vi gör (a.a, s. 24). I det här fallet kan vi tänka oss DN som en 

disciplin där bestämda begrepp och krav finns för att alla inte ska kunna uttala sig i tidningen 

eller svara på vad tidningen uttrycker. För att få tillträde att uttala sig i DN krävs det att man 

redan är en del av diskursen, bland annat har förmåga att uttala sig i de termer som krävs.  

En tredje innestängningsprocess eller gallring sker genom vad Foucault kallar ritualer. Det är 

via dessa procedurer som villkoren för inträde i diskurserna bestäms. Ritualer är 

omständigheter, beteende och gester som sätter gränser för vem som tillåts tala och inte och 

olika diskurser är olika svåra att få inträde i. Enligt Foucault (1993) finns ritualerna inom alla 
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typer av diskurser; religiösa, juridiska, terapeutiska och politiska. Denna självkontroll kan 

med fördel appliceras på de diskurser som återfinns inom tidningen, i stor utsträckning 

politiska diskurser (a.a, s. 26-28).   

 Foucault delar in en analys i dels en kritisk del och dels en genealogisk del. Den första 

delen fokuserar på de system som finns för inneslutande av diskursen, vem som får säga vad 

och hur. Vem får till exempel uttala sig i DN och vad får sägas. Den genealogiska delen har 

fokus på vem och vad som är med och producerar diskurser och hur. Då blir det intressant att 

se vilka de rådande diskurserna är och hur och varför de är det. Nedan beskrivs den 

genealogiska analysdelen: 
 

Den genealogiska delen av analysen ägnar sig däremot åt de serier som det faktiska utformandet 
av diskursen bildar. Den försöker få grepp om diskursens bekräftande makt – och med detta menar 
jag inte en makt som skulle vara motsatsen till makten att negera, utan makten att konstituera 
objektsdomäner om vilka man kan bekräfta eller negera olika påståenden som sanna eller falska 
(Foucault, 1993. s. 49).   

 

6. Analys  
I analysavsnittet kommer jag göra en jämförelse mellan de två tidsperioderna och de diskurser 

som har identifierats och kategoriserats i resultatdelen. Syftet med analysdelen är att 

identifiera mönster och eventuella förändringar som skett mellan tidsperioderna. Med hjälp av 

en fri tolkning av Foucault och hans analysuppdelning kommer de rådande diskurserna för de 

båda tidsperioderna analyseras och jämföras (Foucault, 1993, s. 48-49). Först kommer ett 

avsnitt som analyserar de förändringar som skett inom de diskurser som utpekats som 

rådande. Sedan kommer en vidare analys av hur de rådande diskursernas förhållande till 

varandra har förändrats. Vidare kommer jag att belysa de motdiskurser som jag identifierat i 

resultatet och hur de står i förhållande till de rådande diskurserna. I analysen knyts resultatet 

till den tidigare forskningen i de avseenden där det skiljer sig respektive finns liknande drag 

som är av intresse.  

6.1 Begrepp finns kvar men har bytt skepnad  

6.1.1 Från jämställdhet till feminism 
Empirin visar att jämställdhetsdiskursen alltjämt har funnits där men med olika fokus och 

skepnad. Vid införandet av en första pappamånad visar empirin en jämställdhetsdiskurs som 

menar att lagstiftning för en pappamånad står för en radikal jämställdhetspolitik. Att 

förespråka en pappamånad tycks vara gott nog för att ”kämpa” för jämställdhet. Ett mer 

jämställt uttag av föräldraförsäkringen med en eller flera pappamånader talas det om i 
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förhållande till mannens rätt att få vara pappa. Kvinnans rättigheter eller att kvinnan skulle ha 

en underordnad position gentemot mannen på arbetsplatsen talas det inte om. Det trots att 

tidigare forskning pekar på att det var just dessa incitament som var en stor anledning till att 

pappamånaden infördes (Haas & Rostgaard, 2011, s. 178). De radikalaste rösterna i empirin 

ifrågasätter män som inte kan stanna hemma en (1) enda reserverad pappamånad och någon 

frågar sig varför det påstås att män men inte kvinnor anses tvingade att stanna hemma. 

Vid den andra pappamånadens införande år 2002 visar studiens empiri att fokus i 

jämställdhetsdiskursen skiftat mot ett mer uttalat feministiskt perspektiv där en kritisk 

hållning till rådande förhållande där kvinnor har andra förutsättningar och är underordnade 

män betonas5. Dels finns det radikalfeministiska röster som menar att det är patriarkala 

strukturer som påverkar mäns val att inte stanna hemma med barn. Vidare hävdar de att 

dagens föräldraförsäkringssystem är med och konserverar de strukturer som gör att kvinnor är 

underordnade män. Precis som Mattson (2013) menar dessa röster i empirin att föreställningar 

och normer blir en del av de lagar och författningar som finns och att det är dessa 

maktstrukturer som måste förändras först (Mattson, 2013, s, 100). Ellingsæter (2009) är inne 

på liknande tankar och menar att den generösa föräldraledigheten gör kvinnans frånvaro på 

arbetsmarknaden för lång. Hon anser att föräldraförsäkringen snarare reproducerar två olika 

sfärer för män och kvinnor där kvinnan blir ”heltidsmamma” (Ellingsæter, 2009, s. 11-16). 

Det skulle vara ytterligare ett tecken på hur politiska intentioner ser annorlunda ut i 

verkligheten.  

I empirin är det främst ett liberalfeministiskt perspektiv som är tydligast i debatten. De 

anser att det är attityder och normer i samhället som behöver förändras, vilket främst ska och 

kan ske genom lagstiftning. De hävdar att lagstiftning är det mest effektiva sättet att ändra 

rådande diskurser. Bland annat förespråkas en individualiserad föräldraförsäkring för att 

tillgodose kvinnans rättigheter. Även tidigare forskning förespråkar i många fall lagstiftning 

och regleringar från politiskt håll för attitydpåverkan (se exempelvis Månsdotter et al. 2012, 

Haas & Hwang, 2008, Rostgaard, 2002, Klinth, 2002). Förändringar av normer, 

förhållningssätt och med tiden även beteende kan via statliga interventioner med tiden 

införlivas (Brante, 2003, s. 193). Tolkar vi Foucault kan nya rådande diskurser och nya 

”sanningar” på detta vis uppstå genom lagen som en stödjande institution och system för 

diskurser (Foucault, 1993, s. 22).  

                                                        
5 Jag är medveten om att inte finns en definition för feminism, vissa hävdar att det är omöjligt att säga en 
feminism utan föredrar feminismer. Här definieras feminism som en syn där man dels anser att kvinnan är 
underordnad mannen och dels att det förhållandet bör förändras (Gemzöe, 2010, s. 13).  
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Tidigare forskning pekar på att Sverige haft andra jämställdhetspolitiska mål med 

föräldraförsäkringens införande än exempelvis Danmark. Målen i Sverige har varit att öka 

jämställdheten i hemmen, på arbetsplatsen och i samhället (Haas & Rostgaard, 2011, s. 180). 

Empirin i studien visar dock att det finns ett glapp mellan vad politiken säger sig vilja uppnå 

med reformer i föräldraförsäkringen och hur verkligheten ser ut. Edgren (2013) visar, precis 

som empirin, i sin forskning på att de familjepolitiska mål som arbetat för jämställdhet ser 

annorlunda ut i praktiken (Edgren, 2013, s. 61). Trots att politiken och jämställdhetsmålen har 

velat få ut kvinnan i arbetslivet och in mannen i familjen är det politiska intentioner som inte 

blivit verklighet i praktiken (Regeringens proposition, 1994, s. 14-15). Jämställdhetsmålen 

låter mer radikala än vad de i praktiken är, och kvinnans underordnade position och lägre lön 

jämfört med mannens på arbetsmarknaden betonas från radikalfeministiskt håll. Den 

radikalfeministiska diskursen tolkar jag som en motdiskurs till den liberalfeministiska. 

Radikalfeministiska förespråkare menar att det är de patriarkala strukturerna som styr hur män 

och kvinnor tar ut sin föräldraledighet. Det finns ett större system och andra mekanismer än 

föräldraförsäkringen som måste förändras.  

Mattsson (2013) menar att de föreställningar och normer om kön som finns och 

maktstrukturerna i samhället påverkar den individuella nivån i socialt arbete. 

Maktstrukturerna reproducerar och återskapar de ojämlikheter kring kön som finns (Mattson, 

2013, s. 9, s. 100). Petersson (2006) menar att bedömningar av föräldrar vilar på normer för 

moder- och faderskap och normer för hur familjer ”ska fungera”, normer vilka inte är 

könsneutrala. Hon menar att det utifrån dessa föreställningar är lätt att anta att exempelvis 

omsorg om barn hör till moderskapet (Petersson, 2006, s. 58-61). Vidare anser Petersson 

(2006) att socialtjänstens utredningar blir påverkade av övergripande och intilliggande 

diskurser och i bedömningar konstrueras barnens behov och föräldrarnas förmågor utifrån 

dessa normer och föreställningar (a.a, s. 52).   

6.1.2. Pappans rätt - från lust till en önskan att vara pappa 
Diskurser om pappans rätt och papparoll som har framkommit i empirin visar att synen på 

pappans rätt inte följer hur jämställdhetsperspektivet förändras mellan de två tidsperioderna. 

Det som har hänt är att ”pappans röst” var starkare vid den första pappamånaden år 1995 än 

vid den andra år 2002 men vad man säger om pappans rätt har inte förändrats radikalt. Det är 

fortfarande pappans vilja och önskan att få vara pappa som betonas. Skillnaden är att 

papporna på 1990-talet ska ges lusten att vilja vara pappa medan empirin från 2000-talet utgår 

från att pappor har en vilja till att vara hemma med sina barn. Vid tidpunkterna för både 
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pappamånad ett och två talas det om normer som gör det svårare för män att vara pappor. Vid 

båda tillfällena betonas även föräldraförsäkringens möjlighet att legitimera pappors lust och 

önskan om att få vara hemma med sina barn. Rostgaard betonar även hon att lagstiftning kan 

legitimera just mäns rätt till att vara hemma (Rostgaard, 2002, s. 345). Saxonberg (2009) 

menar att reserverade pappamånader kan arbeta mot strukturella faktorer och normer om 

modern som den självklara föräldern och få pappor att inse att de faktiskt vill vara hemma 

med sina barn (Saxonberg, 2009, s. 672).  

Empirin i studien visar att det vid den första pappamånadens införande är fokus på att en 

pappamånad kan väcka pappors lust till att vara hemma. Vid den andra pappamånadens 

införande utgår man från att män vill vara pappa men att deras vilja ofta står i konflikt med 

den rådande familjepolitiken som då ”bara” legitimerar pappor att ta ut två pappamånader.  

Gemensamt för båda perioderna och tidigare forskning är att manligt föräldraskap inte 

tycks handla om att göra jämställdhet mellan könen utan snarare om mannens 

självförverkligande. Det finns inga uttalande som visar att män tar ut föräldraledighet för att 

vara jämställda. Det tycks handla om att män har gått miste om chansen att få vara vad de 

innerst inne vill – pappa. Almqvist et al. (2011) studie visar att många pappor som är hemma 

främst gör det för sin egen skull och gör ”roliga saker” med barnen men bortser från 

hushållsarbete som tvätt och städning (Almqvist et al. 2011, 192-197)  

I forskningen kring pappaledighet är pappadiskursen lika tydlig som empirin visar. Även 

om jämställdhetsmålen har varit gällande överlag infördes pappamånader för att det skulle bli 

lättare för pappor att ta ut sin föräldraledighet (Haas & Rostgaard, 2011, s. 180-181). 

Pappadiskursen verkar således inte förändras på samma sätt som andra diskurser. Frågan är 

vad det beror på? Enligt Klinth (2002) kan en anledning vara att Sverige har uppmärksammat 

pappors rättigheter sedan långt tillbaka. Pappadiskursen finns med andra ord förankrad i 

institutioner som legitimerar och förstärker dess existens (Klinth, 2002, s.16). Mattsson 

(2013) skulle säga att det är på grund av att de maktstrukturer som finns i samhället 

upprätthåller de ojämlikheter som finns och reproducerar kvinnligt och manligt (Mattson, 

2013, s. 9). Politiken är även med och legitimerar pappadiskursen och får stöd av DN som 

fungerar som en institution som upprätthåller diskursen och påverkar människors sociala 

medvetande.  

6.1.3. Traditionella könsroller – fokus skiftar från biologi till normer  
Den diskurs som står i kontrast till främst jämställdhetsdiskursen är den som uttrycker en syn 

på kvinnor och män utifrån traditionella könsroller. Fokus i det empiriska materialet från 
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1990-talet tycks handla om mödrars naturliga symbios med barnet och kvinnors speciella 

”känsla” att ta hand om barn, egenskaper som biologiskt hör till kvinnan och som män skulle 

sakna. Empirin visar att många män vid åren runt 1995 uttrycker att de är jämställda om de är 

hemma kvällstid och på helger eller byter blöjor på barnet. Ett vanligt argument är även att 

männen inte vill vara hemma eller att kvinnorna vill ”skydda” männen från att vara hemma. 

Rostgaard (2002) visar i sin studie att det i Norge fortfarande finns ett hemmafruideal och en 

syn på kvinnan som bättre lämpad än mannen att ta hand om barn (Rostgaard, 2002, s. 345) . 

Det empiriska materialet från 2000-talet visar att det framförallt är mannens ”viktiga” och 

oumbärliga funktion på arbetsplatsen som gör att han inte kan ta ut pappaledighet. Precis som 

empirin visar Almqvist et al. (2011) studie att många pappor som väljer att inte vara hemma 

menar att orsaken är att deras arbete kräver att de är närvarande. I debatten kring år 2002 visar 

empirin att det främst är attityder och normer som styr hur män och kvinnor väljer att vara 

föräldralediga. I empirin framträder det resultat som visar att männen antingen arbetar på en 

arbetsplats som inte förväntar sig att de ska var pappalediga eller själva uttrycker att de inte 

kan vara borta från arbetet. Plantin (2007) och Ellingsæter (2009) menar att relationen mellan 

arbetsmarknad, stat och familj påverkar hur kvinnor och män fördelar föräldraledigheten 

mellan sig. Ellingsæter menar att den långa föräldraledigheten har en negativ påverkan på 

kvinnans position på arbetsmarknaden då kvinnan blir frånvarande långa perioder. Det 

reproducerar två olika sfärer där kvinnan blir ”heltidsmamma” (Ellingsæter, 2009, s. 11-16). 

Män kan välja hur aktiva pappor de vill vara medan kvinnor fortfarande ses som barnets 

naturliga omhändertagare (Haas & Hwang, 2008, s. 103). Enligt Petersson beror det på de 

normer och diskurser om föräldraskap som finns, vilka inte är könsneutrala. Föräldrar bedöms 

och agerar, enligt Petersson, utifrån dessa normer (Petersson, 2006, s.58-61).  

Genom att tolka Foucaults idéer om rådande diskurser låter jag mannen stå för den rådande 

diskursen, mannen är norm och kvinnan måste hela tiden förhålla sig till normen. Om mannen 

tycker att det är hans rättighet att få vara med sitt barn ska han få vara det. Men bara om det 

passar honom och när han önskar att få vara det (Foucault, 1993, s. 8-9, Fahlgren, 1999, s. 

60). Att pappadiskursen inte har förändrats mellan de två tidsperioderna säger även en del om 

hur könsroller och föräldraroller sett ut över tid. Det ger en viss förklaring till att 

föräldrarollen tycks vara könsbestämd båda tidsperioderna. Med könsbestämd menar jag att 

det uttrycks att kvinnor och män har olika funktioner i familjen. Genom att betona kvinnans 

egenskaper som naturligt moderliga och mannens som naturlig försörjare görs de till 

motsatspar som bekräftar och förstärker varandra (Foucault, 1993, s. 8-9, Fahlgren, 1999, s. 
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60). Enligt Mattson (2013) är det just kategorier som sexualitet och kön som bidrar till att 

förtryck och ojämlikheter upprätthålls och återskapas (Mattson, 2013, s. 9).  

6.1.4 Valfrihet – från familjens bestämmanderätt till individens autonomi 
Det finns i empirin ett starkt fokus på familjens bestämmanderätt och synen på familjen visar 

på konservativa idéer om familjen som ett ”heligt kollektiv”. Att införa en pappamånad är att 

lagstifta in i familjelivet och ses som ett undantag från hur övriga försäkringar fungerar i 

samhället. Valfrihetsresonemanget som empirin visar upprätthålls under åren runt 1995 

genom familjen som institution där familjen legitimerar den eventuella ojämlikhet valfriheten 

kan leda till eftersom det sker utifrån egna val, inom den egna familjen. Saxonberg (2009) 

menar dock att den socialdemokratiska välfärdsmodellen ger människor mer valfrihet än 

exempelvis en liberal eller konservativ modell, vilka är motståndare av pappamånader. Enligt 

Saxonberg (2009) ökar valfriheten med reserverade pappamånader för att reformen arbetar 

mot strukturella faktorer som påverkar de val människor gör. Han menar att vi skulle göra 

andra val om vi inte påverkats av de rådande maktstrukturerna (Saxonberg, 2009, s. 672).  

En del uttalanden i empirin handlar om att vara en bra pappa, inte nödvändigtvis en 

närvarande pappa, det är kvaliteten inte kvantiteten som är avgörande. Runt den första 

pappamånaden används begrepp som tvång och måsten för att nedvärdera pappamånaden. 

Pappamånaden kopplas ihop med att pappor ”tvingas vara hemma”. Empirin och den tidigare 

forskningen kring valfrihet visar att liberala förespråkare anser att införandet av en 

pappamånad förvandlat föräldraförsäkringen från en rättighetslag till en tvångslag. Familjens 

rätt att göra egna val betonas även i Norge (Haas & Rostgaard, 2011, Rostgaard, 2002). I 

Sverige visar empirin att betoningen på måsten och tvång tonats ner vid den andra 

pappamånadens införande.  

Empirin visar att gemensamt för all form av valfrihetsförespråkare både vid den första och 

den andra pappamånaden är att de är emot pappamånader och kvotering. Skillnaderna mellan 

de två perioderna verkar mest synas i den politiska debatten. Personliga uttalanden, som 

främst då sker på DN:s Insida, verkar i högre grad vara mer liknande jämförelsevis mellan de 

två perioderna. Det talas fortfarande om att valfriheten gör det möjligt för pappan att vara 

ledig med barnen när det passar. Ofta uttrycks det att det handlar om någon dag i veckan, på 

helgen eller på semestern. Det är fortfarande kvaliteten med barnen och inte kvantiteten som 

betonas. I det politiska rummet verkar det finnas kvar spår av de konservativa ideologier som 

var rådande på 1990-talet, om än i mycket mindre skala. Det handlar främst om vissa 

uttalanden om familjen som ett kollektiv som själva ska bestämma vem som ska vara hemma.  
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Vad som verkar vara helt nytt år 2002 är resonemanget om att det enda system som 

genererar total valfrihet för alla medborgare är om föräldraförsäkringen individualiseras. 

Detta argument är så pass nytt och radikalt att det inte riktigt får fäste i det politiska rummet. 

Det är mestadels individer som uttalar en personlig åsikt och representerar inte ett politiskt 

parti. Det ger oss en idé om hur lång tid det verkar ta för nya diskurser att etablera sig och bli 

rådande. Det kan även handla om att de som förespråkar individualiserad föräldraförsäkring 

är sprungna ur olika idétraditioner och olika politiska ideologier. Det blir då svårare för en 

diskurs att etableras och skapa ömsesidiga inne- och utestängningsprocesser med 

gemensamma regler och begrepp (Foucault, 1993, s. 7- ff.).  

6.1.5 Ny diskurs om barnens rätt  
På 1990-talet saknas barnperspektivet i empirin helt. Det är ingen som nämner barnets rätt till 

två närvarande föräldrar som en anledning till vikten av ett jämställt uttag av 

föräldraförsäkring. Inte heller anges barnets rätt som ett argument till pappamånadens 

införande. Föräldrarna är de rådande normerna som får uttala sig. Men vid införandet av den 

andra pappamånaden börjar diskursen om barnets röst förändrats. Det talas, i liten 

utsträckning, om barnets rätt till båda föräldrarna och barnets rätt att få ha fokus i debatten om 

föräldraförsäkringen.  

6.2. Flera diskurser i konflikt över tid  

6.2.2 Hur förhållandet inom diskurserna har förändrats 
De huvudsakliga rådande diskurserna som framträder i empirin är vad jag väljer att kalla en 

jämställdhetsdiskurs, en valfrihetsdiskurs och en pappadiskurs. Även om alla tre diskurser är 

rådande är de i viss mån i konflikt med varandra vilket betyder att diskurserna alltid måste 

förhålla sig till varandra. Diskurserna kan inte helt fristående uttala sig utan att ständigt sätta 

det i relation till hur och vad andra diskurser uttrycker (Foucault, 1993, s. 7-9). 

Jämställdhetsdiskursen innefattar under den senare tidsperioden både en liberalfeministisk 

och en radikalfeministisk diskurs. Vid införandet av den första pappamånaden år 1995 

uttrycks diskursen om valfrihet tydligare än diskursen om jämställdhet men pappadiskursen är 

tydligast uttryckt. Diskurserna om valfrihet och jämställdhet kan uttrycka sin ståndpunkt men 

då i förhållande till pappadiskursen. Pappadiskursens rådande system hotas aldrig av andra 

diskurser, vilket dels beror på att pappans rätt historiskt alltid har betonats, ända sedan 

föräldraförsäkringens införande 1974 (Klinth, 2002, s. 66). Det kan även vara en produkt av 

att föräldraförsäkringen har tillkommit i ett samhälle som styrs av maktstrukturer där mannen 

gynnas och är norm (Mattson, 2013, s. 9).  
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Förhållandet inom diskurserna verkar förändras över tid. Vid den första pappamånaden 

legitimeras pappans önskan och lust från de flesta håll, både från förespråkare av jämställdhet 

och av valfrihet uttrycks en förståelse och ofta uppmuntran till mannens lust att vara pappa. 

Det kan bero på att pappadiskursen vid 1990-talet var en av de rådande diskurserna och 

människor var tvungna att förhålla sig till pappadiskursen och utifrån det uttrycka sina åsikter. 

Valfrihetsdiskursen behöver, trots att jag tolkar den som en rådande diskurs, förhålla sig till 

pappadiskursen och kan inte förkasta dess existens helt. Pappadiskursen å sin sida är även den 

tvungen att förhålla sig till andra diskurser, som valfrihetsdiskursen (Foucault, 1993). I det 

empiriska materialet kring den första pappamånaden finns ett fokus i pappadiskursen om en 

lust och önskan att få vara pappa, ord som kan kopplas till valfrihet och autonomi. På så vis 

står pappadiskursen inte helt i kontrast till valfrihetsdiskursen. Jämställdhetsdiskursen å sin 

sida är tvungen att förhålla sig till pappadiskursen, men även till valfrihetsdiskursen. De som 

förespråkar den första pappamånaden förespråkar enbart en månad, vilket var radikalt nog för 

de som ansåg att all kvotering var fel. Diskursen om jämställdhet har på så vis fått uttrycka sig 

från en till viss del undertryckt position. Mattson (2013) menar att socialpolitiken styrs av 

rådande normer och ideal och sätter grunden för hur välfärdsstaten utformas (Mattsson, 2013, 

s. 104-105).  Enligt Ellingsæter (2009) är föräldraförsäkringen skapad utifrån rådande 

patriarkala system där kvinnans position inte gynnas alls. Snarare kan föräldraförsäkringens 

system reproducera de två olika sfärerna med en omhändertagande kvinna och försörjande 

man (Ellingsæter, 2009, s. 11-16). Jämställdhetsdiskursen har, trots det, till införandet av den 

andra pappamånaden lyckats etablera sig som rådande. 

År 2002 visar det empiriska materialet en pappadiskurs som anser att pappan har rätt till 

halva tiden och många förespråkar individualisering. Diskursen förhåller sig till 

jämställdhetsdiskursen genom att förespråka individualisering som enligt 

jämställdhetsdiskursen ökar kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Kopplat till den del av 

valfrihetsdiskursen som förespråkar frihet för individen ses individualiseringen som det 

yttersta tecknet på valfrihet.  

6.2.2. Motdiskurser över tid 
Jag väljer här att tolka Foucaults idéer om det sanna och det falska som rådande diskurs 

respektive motdiskurs. Foucault menar att de rådande diskurserna utövar ett slags press och 

makt över andra (mot) diskurser (Foucault, 1993, s. 10-12). Uttalanden i empirin som 

motsäger sig familjens resonemang om valfrihet menar att dagens föräldraförsäkring med 

pappamånader inte ger människor den frihet som de tror att de har. De menar att valet 
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egentligen inte är fritt när män väljer att inte stanna hemma med sina barn och kvinnor 

fortfarande tar ut 80 procent av ledigheten. Empirin visar att många uttalanden vittnar om en 

motsägelse mellan framförallt jämställdhet och valfrihet. Många uttrycker att det är bra att 

dela på ansvaret men att det är vansinnigt med lagstiftning. Utifrån ett valfrihetsperspektiv är 

ojämställdhet ett accepterat fenomen eftersom det sker utifrån ett frivilligt val som 

medborgarna själva tänker att de gjort. Saxonberg (2009) menar dock att de val som 

människor gör är baserade på strukturella faktorer som påverkar våra handlingar och 

beteenden (Saxonberg, 2009, s. 672). Utifrån Foucaults idé om en rådande diskurs uttrycker 

människor att valfrihet är rimligt för att diskursen om valfrihet är väl förankrad och 

människor blir villiga att agera på ett visst sätt och uppfattar det som ett frivilligt val. Det 

handlar snarare om att de rådande diskurser som finns i samhället påverkar hur människor 

väljer att agera och begränsar människors handlingsmöjligheter (Saxonberg, 2009, s. 675). 

”Sanningen”, eller den rådande diskursen, blir ett sätt att styra människor, trots att de tänker 

att de gör fria val (Foucault, 1993, s. 10-13, Öhman, 2007, s. 128-129). Brante (2009) menar 

att välfärdstatens organisering bidrar till att upprätthålla kategoriseringar och diskurser genom 

att utveckla apparater, som föräldraförsäkringens uppbyggnad, som styr människor (Brante, 

2009, s. 79).  I empirin och den tidigare forskningen finns det argument om genusneutralitet 

för att legitimera valfriheten. Utifrån en genusneutral syn anses det att män och kvinnor 

förhandlar på samma villkor och då ska valfrihet råda. De val kvinnor och män gör, är ett 

uttryck för vad de önskar och vill (Rostgaard, 2002, s. 344).  

En motdiskurs i empirin som är gällande på 2000-talet är den radikalfeministiska diskuren 

som försöker hävda sig gentemot den liberalfeministiska diskursen som är rådande. Den 

liberalfeministiska är förvisso för ett mer jämnt uttag av föräldraledigheten för att kvinnor och 

män ska bli mer jämställda. De anser att det finns mycket som bör förändras men tror främst 

att det ser ut som det gör för att attityder och normer i samhället påverkar människors 

handlande. Det kan man, enligt liberalfeministerna, förändra genom lagstiftning och reformer. 

Radikalfeministerna anser att det finns rotade patriarkala strukturer som gör att kvinnor sedan 

länge har varit underordnade män. De pekar på att män utövar makt och förtryck för att 

bibehålla sin ställning (Gemzöe, 2010, s. 45, Payne, 2008, s. 360-361 ). Radikalfeministerna 

anser att det är just dessa patriarkala strukturer och könsmaktsmönster som måste förändras 

för att det ska bli jämställt. Förespråkarna i empirin menar, precis som Ellingsæter (2009), att 

föräldraförsäkringen i sig är en kvinnofälla som vidmakthåller det patriarkala systemet som 

gör att kvinnor är underordnade män (Ellingsæter, 2009, s. 11-16). Fahlgren (1999) menar att 
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en viktig aspekt är just dessa maktrelationer och hur de tar sig i uttryck mellan diskurser och 

genom att utöva makt behåller diskursen sin ställning som rådande (Fahlgren, 1999, s. 22).   

6.3. Dagens Nyheters roll i skapande av rådande diskurser  
Mattson (2013) fokuserar på den roll som samhällets maktstrukturer spelar i det sociala 

arbetet och lyfter fram kön, sexualitet och klass som centrala kategorier som bidrar till att 

förtryck och ojämlikheter upprätthålls och reproduceras (Mattsson, 2013, s. 9). Diskurser om 

kön och föräldraskap alstras och återskapas på ett strukturellt plan där bland annat 

välfärdsstatens institutioner är en del i skapandet (Brante, 2009, s. 79). Kulturella institutioner 

som DN är en del i denna samhälleliga kontext och har makt att återge och definiera vad som 

är en rådande diskurs, vad som är sant och falskt. DN speglar det som pågår i samhället, de 

politiska diskussionerna, de diskurser och motdiskurser som finns. Det sker på olika sätt och 

på olika nivåer, både subtilt och uttryckligen. Foucault menar att ”ingen kommer in i 

diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller från början är kvalificerad att 

uppfylla dem” (Foucault, 1993, s. 26). En aspekt som DN kan utöva uttryckligen genom att 

endast publicera en viss typ av text. Foucault kallar en av utestängningsprocesserna förbudet 

som handlar om vem som får säga vad och hur, är på så vis tydligt i DN (Foucault, 1993, s. 

7). I det här fallet analyseras publicerade artiklar i DN för att identifiera vilka diskurser som 

blir representerade. DN reproducerar diskurser för att de har makt att bestämma vilka som har 

rätt att uttala sig och på så vis legitimera vad som är sant, respektive falskt. Det politiska 

rummet framställs i tidningen och människor som redan har makt ges ytterligare utrymme att 

uttrycka och legitimera sig. Dagstidningen läses och människor påverkas omedvetet eller 

medvetet av vad som framställs och på så vis reproduceras de rådande diskurserna genom 

människors tankar och handlingar. Med hjälp av diskursanalys kan vi identifiera uttalade eller 

outtalade regler som är med och skapar och reproducerar föreställningar och normer om män, 

kvinnor och moderskap och faderskap. Genom ökad medvetenhet kan vi undvika att 

reproducera maktstrukturer och strukturer om kön (Mattsson, 2013, s. 9).  

 

7. Diskussion  
Genom denna studie har jag visat på att diskurser skapas och återskapas på ett strukturellt och 

historiskt plan där välfärdsstatens och dess institutioner är en del den normering som sker 

(Brante, 2009, s. 79).  

Uppsatsens slutsats visar att det i empirin huvudsak finns tre identifierbara diskurser vid den 

första respektive den andra pappamånaden: jämställdhetsdiskursen, valfrihetsdiskursen samt 
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pappadiskursen. Diskurser kopplade till pappamånaden har förändrats mellan de två jämförda 

tidpunkterna, åren 1994-1996 samt åren 2001-2003. Förändringarna har skett inom 

diskurserna och i förhållande till andra diskurser. Valfrihetsdiskursen har skiftat från att 

handla om valfrihet kopplat till familjens bestämmanderätt till individens frihet. 

Pappadiskursen betonar båda perioderna en lust och en vilja till att vara pappa. Fokus har 

skiftat aningen från att väcka pappans lust till att lusten förutsätts finnas men får stå tillbaka 

på grund av rådande normer. Jämställdhetsdiskursen har förändrats från jämställdhet som ett 

”allmänt” begrepp till en mer uttalad feministisk diskurs.  

 Ett resultat jag blev förvånad över var att rådande diskurser förändras på så kort tid. Jag 

hade en tanke om att diskurser var mer beständiga, vilket den tidigare forskningen till viss del 

visade. Innan jag gick igenom mitt empiriska material hade jag en föreställning om att 

valfrihetsresonemanget skulle vara än mer dominerande. Dels för att DN är en (oberoende) 

liberal tidning och dels för att det råder ett klimat i samhället där ett valfrihetsresonemang 

betonas.  

 Makt förskjuts, förflyttas och är en del i en social kontext som är med och påverkar 

rådande diskurser över tid. Är exempelvis de konservativa rösterna på 1990-talet, med en 

biologisk uppdelning av man och kvinna, ett uttryck för tiden i sig eller ”bara” en reaktion på 

den reform som skulle genomföras? Utifrån Foucault är det snarare en slags kombination av 

allt, diskurser är ”helheten” av vad som skapas av sociala relationer (Foucault, 2008, s. 182).  

Det dök även upp nya frågor och funderingar, främst kring hur jämställdhetsdiskursen 

framställs och förändras och vilken debatt som jämställdhetsperspektivet står för. Under 

1990-talet är jämställdheten inte radikal utan påpekar enbart att män borde ta ut sin 

pappamånad och ibland påpekas det att kvinnor och män borde dela mer lika. Mot 2000-talet 

har tydligt feministiska röster börjat ifrågasätta rådande förhållanden, men mest med syfte på 

den lagstiftning som inte räcker för att upphöja kvinnor. Det finns, enligt empirin, i liten skala 

radikala uttryck som ifrågasätter de rådande strukturerna och det är bara några röster som 

fokuserar på de patriarkala strukturer som gör att kvinnor fortfarande tar ut cirka 80 procent 

av föräldraledigheten. Jag undrar varför den feministiska diskursen inte har haft mer fokus på 

dels kvinnor och mäns olika förutsättningar utifrån ett större perspektiv. Och dels varför 

männen fått rättigheter i förhållande till föräldraförsäkringen medan kvinnor har skyldigheter? 

Det trots att forskning visar på att strukturella faktorer påverkar hur föräldraskap skapas 

(Petersson, 2006, s. 58-61). Det har sedan föräldraförsäkringens införande alltid varit en 

betoning på pappors rättigheter. Trots att det är fler kvinnor än män som är hemma med sina 

barn, har lägre lön, i viss mån blir diskriminerade på arbetsmarknaden på grund av 
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föräldraskap och tar ett större ansvar för hem och familj. Pappadiskursen syns, framställs och 

tycks vara oföränderlig och tycks även ha fokus i föräldraförsäkringen. Det trots att de 

politiska jämställdhetsmålen har varit inriktade på att jämställdhet på alla plan i samhället och 

trots att föräldraförsäkringen fokuserat på ett mer jämställt föräldraskap där män och kvinnor 

ska dela mer på ansvar för hem och familj. Föräldrar ger även de en motsägelsefull bild, att de 

tycker att det är viktigt att pappan är hemma men de är emot att lagstifta. Empirin samt 

forskning visar alltså på att politiska interventioner ser annorlunda ut i verkligheten (Edgren, 

2013, s. 61). Det säger något om hur rådande diskurser påverkar människors sätt att tänka och 

agera. Om det finns flera motsättande diskurser i samhället kommer människor göra sken av 

det.  

 Pappadiskursen förändras inte på samma sätt som andra diskurser gör, vilket både tidigare 

forskning och empirin visar på. Pappors rättigheter har sedan långt tillbaka betonats, vilket 

kan vara en anledning till att pappadiskursen är mer beständig. Diskursen är förankrad i 

många institutioner som stödjer den.  

 Så länge vi ser olika på män och kvinnors förmåga att vara förälder är diskursen om ett 

könsbestämt föräldraskap beständigt. För att förändra dessa strukturer behöver vi 

uppmärksamma hur kön görs (Edgren, 2013, s. 117).  Det sker bland annat i det sociala 

arbetet där föräldrar bedöms utifrån diskurser om moder- och faderskap (Petersson, 2006, s. 

52). Föreställningar och diskurser skapas inte i ett vakuum utan som del i ett strukturellt plan 

där strukturella faktorer påverkar pappor som väljer att inte vara hemma. Via socialtjänsten 

lever dessa strukturella föreställningar vidare och överförs till individer och påverkar 

föräldraskap och synen på densamma (a.a, s. 54). Om forskning i socialt arbete betonar och 

synliggör diskurser om pappaledighet kan det leda till att vi undviker att reproducera rådande 

normer och föreställningar och ifrågasätter och på sikt förändrar rådande diskurser om 

föräldraskap. Det är viktigt att som socialarbetare vara medveten om de diskurser som 

påverkar hur vi ser på omgivningen för om socialt arbete utförs baserat på föreställningar 

finns risk för ett bemötande som inte är likvärdigt för alla.  

 

  

 

 

  

 



 54 

8. Referenser 

8.1 Referenslista 
Almqvist, Anna-Lena, Sandberg, Anette & Dahlgren, Lars (2011). Parental Leave in Sweden: 

Motives, experiences and gender equality amongst parents. A Journal of Theory, Research, 
& Practice about Men as Fathers, 9, 189-206.  

Backman, Jarl (2008). Uppsatser och rapporter. Lund: Studentlitteratur. 
Brante, Thomas (2009). Kategorins makt. I: Eliasson-Lappalainen, Rosmari, Meeuwisse, 

Anna & Panican, Alexandru (red.) (2009). Den berusade båten: en vänbok till Sune 
Sunesson. Lund: Arkiv förlag.   

Brante, Thomas (2003). Konsolideringen av nya vetenskapliga fält – exemplet forskning i 
socialt arbete. I: Bergseth, Brita (2003). Socialt arbete: en nationell genomlysning av 
ämnet. Stockholm: Högskoleverket.  

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber.  
Duvander, Ann-Zofie & Johansson, Mats (2012). What are the effects of reforms promoting 

fathers´parental leave use? Journal of European Social Policy, 22, 319-330.  
Duvander, Ann-Zofie & Lammi – Taskula, Johanna (2010). Föräldraledighet. I: Gíslason, V. 

Ingólfur & Eydal Guoný, Björk (red.) (2010). Föräldraledighet, omsorgspolitik och 
jämställdhet i Norden. Köpenhamn: Nordiska ministerråd.  

Edgren, Monika (2013). Diskriminering av kvinnor – om nödvändigheten av ett 
intersektionellt och normkritiskt perspektiv. I: Blomberg, Eva & Niskanen, Kirsti (red.) 
(2013). Arbete och jämställdhet. Förändringar under femtio år. Stockholm: SNS Förlag. 

Ekberg, John, Eriksson, Rickard & Friebel Guido (2012). Parental Leave – A policy 
evaluation of the Swedish ”Daddy – Month” reform. Journal of Public Economics, 97, 
131-143. 

Ellingsæter, Anne Lise (2009). Leave policy in the Nordic welfare states: a `recipe´for high 
employment/high fertility? Community, work & family, 12, 1-19.   

Fahlgren, Siv (1999). Det sociala livets drama och dess manus: diskursanalys, kön och 
sociala avvikelser. Umeå: Umeå universitet.  

Foucault, Micheal (1993). Diskursens ordning. Installationsföreläsning vid Collége De  
France den 2 december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförlag, Symposion.  

Foucault, Michael (2008). Diskursernas kamp. Eslöv: Brutus Östlings bokförlag.  
Gemzöe, Lena (2010). Feminism. Stockholm: Bilda Förlag.  
Gíslason, V. Ingólfur (2004). Isländsk revolution. I: Lorentzi, Ulrika (red.), Vems valfrihet. En 

debattbok för en delad föräldraförsäkring. Stockholm: Agora.  
Gíslason, V. Ingólfur & Björk Eydal, Guóny. (red.) (2010). Föräldraledighet, omsorgspolitik, 

jämställdhet i Norden. Köpenhamn: Nordiska ministerråd.  
Haas, Linda & Rostgaard, Tine (2011). Father´s rights to paid parental leave in the Nordic  

Countries: Consequences for the gendered division of leave. Community, Work & Family, 
14, 177-195.  

Haas, Linda & Hwang, C. Philip (2008). The impact of Taking Parental Leave on 
Fathers´Participation In Childcare And Relationships With Children: Lessons from 
Sweden. Community, Work & Family, 11, 85-104.  

Haavind, Hanne & Magnusson, Eva (2005). The Nordic Countries – welfare Paradises for 
Women and Children ?. Feminism & Psychology, 15, 227.  

Inspektionen för socialförsäkringen (2012). Rapport 2012:4. Ett jämställt uttag? Reformer 
inom föräldraförsäkringen. Stockholm: Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) 

Klinth, Roger & Johansson, Thomas (2010). Nya svenska fäder. Umeå: Boréa. 



 55 

Klinth, Roger (2002). Göra pappa med barn: den svenska pappapolitiken 1960-95. Umeå: 
Boréa. 

Kotsadam, Andreas & Finseraas, Henning (2011). The state intervenes in the battle of the 
sexes: Causal effects of paternity leave. Social Science Research, 40, 161-162. 

Lammi – Taskula, Johanna (2008). Doing Fatherhood: Understanding the Gendered Use of 
Parental Leave in Finland. Fathering: A Journal of Theory, Research, & Practice about 
Men as Fathers, 6, 133-148.  

Månsdotter, Anna, Fredlund, Peeter, Hallqvist, Johan & Magnusson, Cecilia (2012). Who 
takes paternity leave? A cohort study on prior social health characteristics among fathers in 
Stockholm. Journal of Public Health Policy, 31, 324-341.  

Norström, Carl & Thunved, Anders (2011). Nya sociallagarna. Med kommentarer, lagar och 
förordningar som de lyder den 1 januari 2011. Stockholm: Nordstedt Juridik. 

Olofsson, Jonas (2009). Socialpolitik: varför, hur och till vilken nytta? Stockholm: SNS 
förlag. 

Petersson, Gunilla (2006). Närvarande mödrar och tillräckligt frånvarande fäder. Om 
socialtjänstens bedömningar av föräldrars omsorg. Socialvetenskaplig tidskrift, 13, 51-65. 

Payne, Malcolm (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. 
Plantin, Lars (2007). Different classes, different fathers? On fatherhood, economic conditions 

and class in Sweden. Community, Work and Family, 10, 93-110. 
Regeringens proposition 1993/94:147. (1994). Delad makt - delat ansvar. Om 

jämställdhetspolitiken. Stockholm: Socialdepartementet. 
Rostgaard, Tine (2002). Setting time aside for the father: father´s leave in Scandinavia. 

Community, Work & Family, 5.  
Saxonberg, Steven (2009). Freedom of Choice through the Promotion of Gender Equality. 

Social Policy and Administration, 43, 666-679. 
Socialförsäkringsrapport 2012:9. Föräldrapenning. Analys av användandet 1974- 2011.  
Socialdepartementet (1995). Pappagruppens slutrapport. Arbetsgruppen om papporna, 

barnen och arbetslivet. Stockholm: Fritze. 
SOU 2005:73. Reformerad föräldraförsäkring. Kärlek, omvårdnad, trygghet. Stockholm: 

Fritze. 
Thörn, Catharina (2007). Hemlösa kvinnor – Diskursanalys av bilder. I: Börjesson, Mats & 

Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber.  
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på internet: 
htt://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf 

Wells, Michael & Sarkadi, Anna (2012). Do father-friendly policies promote father-friendly 
child-rearing practices? A review of Swedish parental leave and child health centers. 
Journal of Child & Family Studies, 21, 25-31.  

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod. 
Lund: Studentlitteratur 

Öhman, Marie (2007). Styrning i ”jumpasalen” – Analys av videoinspelad 
undervisningspraktik. I: Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.) (2007). Diskursanalys i 
praktiken. Malmö: Liber.  

 

8.2 Artiklar i Dagens Nyheter 
Alfredsson, Lena (2001, 4 juli). S vill minska stress på jobbet. Dagens Nyheter, s. A 14.  
Alfredson, Lena (2002, 12 maj). Miljöpartiets kongress: ”Hård debatt om arbetstiden”. 

Dagens Nyheter, s. A 7. 



 56 

Alfredson, Lena (2002, 13 maj). Maskrosens folk på slak lina. Dagens Nyheter, s. A 8.  
Almroth, Lilian (2002, 21 januari). DN ekonomi möter Lars-Johan Jarnheimer, koncernchef 

Tele 2: Tele 2 räknar med försenat 3G”. Dagens Nyheter, s. A 4.  
Amin, Jabar (2001, 30 augusti). Ledamot i miljöpartiets partistyrelse kräver: ”Lämna S-

samarbetet redan nu”. Dagens Nyheter, s. A 4 
Andersson, Bosse (2002, 15 januari). Företag emot pappaledighet. Dagens Nyheter, s. A 2.  
Ansvaret vilar på arbetsgivaren. Lag 1980. Skillnader i lön mellan kvinnor och män ska 

utjämnas. (1996, 13 oktober). Dagens Nyheter, s. A 5.  
Bengt Westerberg inför valet. Folkpartiledaren är inte halvsocialistisk men behöver visa 

polemisk offensivlust (1994, 16 april). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Bildt, Carl & Westerberg, Bengt (2001, 3 oktober). Bildt och Westerberg tio år efter 

maktskiftet: ”Vi underskattade krisen”. Dagens Nyheter, s. A 4.  
Bolling, Anders (2003, 10 november). Folkpartiet ömsar skinn. Dagens Nyheter, s. A 12.   
Bosved, Margareta (1995, 17 juli). Kärnfamiljens eviga kristid. Dagens Nyheter, s. A 2.  
Bosved, Margareta (1995, 20 augusti). Se till att gifta er pojkar! Dagens Nyheter, s. A 2.  
Carlshamre, Maria, Pettersson, Joakim & Nyman, Håkan (2003, 4 februari). Inlägg: Pappa 

kom hem. Dagens Nyheter, s. A 2.  
Carlsson, Annika (2002, 2 januari). Född på rätt sida om tolvslaget. Dagens Nyheter, s. A 5. 
C - protest mot pappamånad (1994, 4 februari). Dagens Nyheter, s. A 6.  
Crofts, Maria (2002, 7 mars). TCO: are aktiva i valet. Dagens Nyheter, s. A 13.  
Crofts, Maria (2002, 4 augusti). Tre huvudlinjer i familjepolitiken. Dagens Nyheter, s. A 8.  
Crofts, Maria (2003, 21 september). Höjt tak under del av tiden en möjlighet. TCO berett söka 

nya lösningar. Dagens Nyheter, s. A 4.  
Dahl, Lars (1994, 27 mars). ”Världens dyraste barnomsorg”. Det måste löna sig att arbeta. 

Men det måste också löna sig att konsumera mindre barnomsorg, menar Lars Dahl. Dagens 
Nyheter, s. A 4.  

Ekdahl, Åke (1994, 28 januari). Ökad valfrihet för familjer blev tvångslag. Dagens Nyheter, s. 
A 7.  

Ekdal, Niklas (2002, 17, mars). Statens ansvar för jämställdheten. Dagens Nyheter, s. A 2 
Ekdal, Niklas (2003, 4 november). Barnsligt enkelt. Dagens Nyheter, s. A 2.  
Eriksson, Charlotta (2001, 20 oktober). Fem frågor till Jan Björklund. Dagens Nyheter, s. A 7.  
Eriksson, Holger, Borgström, Claes & Klinth, Roger (2003, 13 februari). ”Gör föräldrapengen 

helt individuell”. Pappan bör ta ut minst en tredjedel av barnledigheten i ett första 
reformsteg, skriver HTF – ordföranden. Dagens Nyheter, s. A 4.   

Esk, Johan (2003, 26 februari). Johan Esk. Dagens Nyheter, s. A 8.  
Ett paket till familjerna. Regeringen rör sig i rätt riktning, men statsutgifterna och 

marginaleffekterna blir för stora (1994, 28 januari). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Familjepolitiken blir stötestenen. Om Ny demokrati nöjer sig med sänkt ersättning i 

föräldraförsäkringen går det att göra upp (1994, 26 januari). Dagens Nyheter, s. A 2. 
Fahimi, Bijan (1996, 9 mars). ”Fp förblindat av högeridéer". Folkpartiet måste ändra kurs i 

den ekonomiska politiken, skriver partistyrelseledamoten Bijan Fahimi. Dagens Nyheter, s. 
A 4  

Fp program för ökad jämställdhet (2001, 30 september). Dagens Nyheter, s. A 9. 
Friborg, Charlotta (2002, 27 augusti). Apropå/gissningar och rop. Dagens Nyheter, s. A 2. 
Förslag om pappamånad snart klart (1994b, 22 januari). Dagens Nyheter, s. A 9.  
Grönt ljus för pappamånad (1994, 25 maj). Dagens Nyheter, s. A 8).   
Göransson, Anders (1994, 6 augusti). Lika lön viktigast. Gemensamt nordiskt mål för 

jämställdheten. Dagens Nyheter, s. A6. 
Gyllenberg, Eva- Karin (2003, 1 juni). Fyra frågor till Teres Lindberg: Hur länge ska du vara 

mammaledig? Dagens Nyheter, s. A 15.  



 57 

Hedvall, Barbro (2002, 16 mars). Folkpartiet 100 år. Gammal är yngst. Dagens Nyheter, s. A 
2 

Hedström, Ingrid (2002, 25 augusti). Löneklyftorna kvar trots nya lagar. Dagens Nyheter, s. A 
8. 

Hedström (2003, 8 mars). Om män med problem: sådan fader sådan son. Dagens Nyheter, s. 
A 11.  

Inte ”vänster” att leva på krita. (1995, 27 juni). Dagens Nyheter, s. A 7.  
Inför minst tre pappamånader. (1996, 3 augusti). Dagens Nyheter, s. A 7. 
Ingen genväg till jämställdhet. Könsbarriärerna måste rivas om kvinnor ska få lika lön för 

likvärdigt arbete. (1996, 13 april). Dagens Nyheter, s. A 2 
Jacobsson, Cecilia (2001, 27 mars). Förbjud uppsägning av gravida. Dagens Nyheter, s. A 2.   
Jacobsson, Cecilia (2003, 22 augusti). Du tänker väl inte skaffa barn den närmaste tiden? 

Dagens Nyheter, s. A 2.  
Jonsson, Gunnar (2002, 31 december). Maktens plantskolor/3: SSU. Han har regeringens öra. 

Dagens Nyheter, s. B 20.  
Karlsbro blev ny ordförande. (1995, 13 juni). Dagens Nyheter,  s.A 7.  
Karlsson, Börje (1994a, 22 januari). S vill sänka föräldrapengen. ”Målet är samma nivå på 

alla socialförsäkringar”. Dagens Nyheter, s, A 9.  
Karlsson, Börje (1994, 23 januari). Politisk strid om familjen). Dagens Nyheter, s. A 6. 
Karlsson, Börje (1994, 24 januari). Föräldrapengen. Kd vill spara som S. Dagens Nyheter, s. 

A 8.  
Karlsson, Börje (1994a, 28 januari). Föräldraförsäkringen: Bengt Westerberg inte helt nöjd. 

FP-ledaren bekymrad över sänkt ersättningsnivå men glad åt pappamånad. Dagens 
Nyheter, s. A 7.   

Karlsson, Börje (1994b, 28 januari). Centerkvinna hotar att säga nej till förslaget. Dagens 
Nyheter, s. A 7.   

Karlsson, Börje & Ljungberg, Dick (1994c, 28 januari). Nyd avvisar fortfarande 
vårdnadsbidraget. Dagens Nyheter, s. A 7.  

Karlsson, Börje (1994c, 28 januari). Byråkrati för hushåll och myndigheter. Dagens Nyheter, 
s. A 7.   

Karlsson, Börje (1994, 16 februari). Fp - ledare på språng igen. Dagens Nyheter, s. A 13.  
Karlsson, Börje (1994, 18 mars). “Pappamånaden förutsätter vårdnadsbidrag”. Dagens 

Nyheter, s. A 7.  
Karlsson, Börje (1994, 27 april). Cirkus kring pappamånad. Kd s, m och c hotar att rösta nej 

om inte vårdnadsbidraget går igenom. Dagens Nyheter, s. A 9. 
Karlsson, Börje (1994, 11 maj). Nyd riktar sparkrav mot barnfamiljer. Dagens Nyheter, s. A 

8. 
Karlsson, Börje (1994, 2 juni). Smitare vid röstning om pappamånaden. Dagens Nyheter, s. A 

7.   
Karlsson, Börje (1994, 15 juni). Statsskulden en tickande bomb. Svensson vill spara mera. 

Dagens Nyheter, s. A 10.  
Karlsson, Börje (1994, 6 september). Alla vill skära i familjestödet. Dagens Nyheter, s. A 11.  
Karlsson, Börje (1994, 13 september). Motigt vara moderat när nya skatter svider. Dagens 

Nyheter, s. A 6.  
Karlsson, Börje (1994, 6 oktober). Obruten fp-ledare bryter upp. Carlsson kommer sannolikt 

att luta sig mot vänsterpartiet, spår Westerberg. Dagens Nyheter, s. A 11. 
Karlsson, Börje (1994, 2 november). Vändning i familjepolitiken. Garantidagar ersätter 

innestående vårdnadsbidrag. Pappamånad från nyår. Dagens Nyheter, s. A 6. 
Karlsson, Börje (1995, 9 januari). Två förslag för minskat barnbidrag. Förtidspension stor 

sparpost. Dagens Nyheter, s. A 6.  



 58 

Karlsson, Börje (1995a, 8 april). Uppgörelse som upprör. Dagens Nyheter, s. A 8.   
Karlsson, Börje (1995b, 25 april). Pappamånaden lämnas orörd. Vårbudgeten sänker 

barnbidragen och gör det dyrare att köpa medicin och laga tänder. Dagens Nyheter, s. A 8.  
Karlsson, Börje (1995c, 26 juni). Hård strid i SSU toppen. Dagens Nyheter, s. A 14.   
Karlsson, Börje (1996a, 8 mars). Kamp för jobb fp:s nya profil. Dagens Nyheter, s. A 8.  
Karlsson, Börje (1996b, 13 april). Inget extra till lediga pappor. Dagens Nyheter, s. A 8. 
Karlsson, Börje. (1996c, 18 april). "Inte värst för de äldre". Margot Wallström vill inte 

betrakta människor som "offer". Dagens Nyheter, s. A 11 
Karlsson, Börje (2001, 18 augusti). Leijonborg lika mobbad som Ledin. Dagens Nyheter, s. A 

2.  
KDU - protest mot pappamånad (1994, 30 mars). Dagens Nyheter, s. A 8 .  
Lagercrantz, Hugo (1994, 7 december). Bo Könberg är fel val. Vårdpersonal röstar inte på 

den ansvarige för husläkarreformen, menar Hugo Lagercrantz. Dagens Nyheter, s. A 4. 
Lagercrantz, Hugo & Schulman, Salomon (2003, 6 juni). ”Åter stor brist på kuvösplatser.” 

Nyfödda kommer att skickas landet runt i sommar, varnar barnläkare. Dagens Nyheter, s. 
A 4.  

Leijonhufvud, Madeleine & Eriksson, Kjell (2001, 20 april). Jusek presenterar undersökning 
om föräldraförsäkringen: ”Taket har blivit kvinnofälla”. Dagens Nyheter, s. A 4. 

Lindblad, Helena & Wennö, Nicholas (2002, 15 maj). Korta filmer om plågade män. Dagens 
Nyheter, s. B 1. 

Malmborg, Jan (1994, 26 mars). Mjukhet Öhrns profil. Nya röda korset ordförande lämnar 
politiken. Dagens Nyheter, s. A 23.  

Med ett halvår kvar till valet. Läget är mer bekymmersamt för de enskilda regeringspartier än 
för regeringen som helhet (1994, 28 februari). Dagens Nyheter, s. A 2.   

Mollberger, Bertil (1994, 6 april). Ni vet inte vad ni missar. Dagens Nyheter, s. B 6.  
Molin, Kari (1995, 7 mars). Grupp kan klaga i arbetsdomstolen. Sahlin skärper 

jämställdhetslagen. Dagens Nyheter, s. A 9.  
Molin, Kari (1995, 25 april). Ingen debatt om pappamånaden. Dagens Nyheter, s. B 18. 
Molin, Kari (1995, 25 april). Skepparen tar ledigt för att sköta dottern Moa. Dagens Nyheter, 

s. B18. 
Molin, Kari (1995, 4 september). Pappamånad väckte uppseende. Dagens Nyheter, s. A 14. 
Molin, Kari (1995, 30 oktober). Politiken värd ett högt pris. Dagens Nyheter, s. A 8.  
Molin, Kari. (1996, 31 maj). Dåligt ställt med jämställdheten. Dagens Nyheter, s. A 5.  
Molin Kari (2001,18 mars). Jämställdhet, IT och ”Svennis” svenska avtryck i London. 

Dagens Nyheter, s. A 14. 
M säger nej till extra pappamånad (2001, 31 januari). Dagens Nyheter, s. A 10. 
Nordh, Sture & Olah, Livia (2002, 26 juni). Ny forskarrapport: ”pappaledighet minskar 

skilsmässor”. Dagens Nyheter, s. A 4.  
Ny pappamånad klubbad i riksdagen (2001, 23 mars). Dagens Nyheter, s. A 8.   
Osäker framtid för barnfamiljer (1994, 30 januari). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Pappa kom hem (2003, 29 januari). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Pappaledighet (1996, 12 maj). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Passande pensum för Persson. Oppositionen har idéerna men inte de tydliga företrädarna. 

(1996, 3 maj). Dagens Nyheter, s. A 2.   
P C Jersild (1994, 7 maj). När bör regeringen lämpligen spricka? Dagens Nyheter, s. A 2. 
Persson, Göran, Hammarström, Matz, Hedström, N, Lotta & Schyman, Gudrun (2001, 21 

december). S, V och MP berömmer sig i bokslut efter tre års samarbete: ” Nu går vi skilda 
vägar inför valet”. Dagens Nyheter, s. A 4. 

Segelström, Inger (2002, 1 juli). S-kvinnor till jämställdhetsministern: ”nu måste något 
hända”. Dagens Nyheter, s. A 4. 



 59 

SSU vill avskaffa pappamånaden. (1995, 2 juni). Dagens Nyheter, s. A 12. 
Stenberg, Ewa (2003, 19 april). ”Jag är affischen, inte produkten”. Dagens Nyheter, s. A 9.  
Sunna, Lotten, Östergren Aldén, Jenny & Edgren, Rebecka (2003a, 1 februari). ”Tvinga 

pappan ta halva föräldraledigheten”. Vi är trötta på att politikerna kallar sig feminister utan 
att göra något för jämställdheten skriver 27 kvinnor. Dagens Nyheter, s. A 4.  

Sunna, Lotten, Östergren Aldén, Jenny & Edgren, Rebecka (2003b, 1 februari). ”Tvinga 
pappan ta halva föräldraledigheten”. Vi är trötta på att politikerna kallar sig feminister utan 
att göra något för jämställdheten skriver 27 kvinnor. Dagens Nyheter, s. A 4.  

Sunna, Lotten, Östergren Aldén, Jenny & Edgren, Rebecka (2003c, 1 februari). ”Tvinga 
pappan ta halva föräldraledigheten”. Vi är trötta på att politikerna kallar sig feminister utan 
att göra något för jämställdheten skriver 27 kvinnor. Dagens Nyheter, s. A 4.  

Svensk papparoll går på export. (1996, 8 juli). Dagens Nyheter, s. A 11. 
Så kommer pappa hem (2002a, 27 juli). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Så kommer pappa hem (2002b, 27 juli). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Så kommer pappa hem (2002c, 27 juli). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Sänkt a-kassa klubbad. (1995, 15 juni). Dagens Nyheter, s. A 13.  
Tell, Lisbeth (2003, 30 januari). DN gratulerar: Hon guidar balter i Stockholm. Dagens 

Nyheter, s. A 21. 
Tottmar, Mia (2002, 26 augusti). Maxtaxan ökar trycket på förskolorna. Dagens Nyheter, s. A 

9.  
Trägårdh, Lars & Berggren, Henrik (1994, 29 december). Ge papporna halva tiden! 

Föräldraförsäkringen bör fördelas lika mellan föräldrarna, anser Henrik Berggren och Lars 
Trägårdh. Dagens Nyheter, s. A 4.  

Vägen till jämställdhet (2003, 5 december). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Wennö, Nicholas (1994a, 21 februari). Vansinnigt att lagstifta. Dagens Nyheter, s. B 8.  
Wennö, Nicholas (1994b, 21 februari). En hjältes återkomst. Dagens Nyheter, s. B 8.  
Wennö, Nicholas (1994c, 1 februari). Nu ska också männen bli med barn. Dagens Nyheter, s. 

B. 10.  
Winberg, Margareta & Nordh, Sture (2001a, 7 mars). Margareta Winberg och Sture Nordh 

presenterar ny Sifo: ”Barn missgynnar kvinnans karriär”. Dagens Nyheter, s. A 4.  
Winberg, Margareta & Nordh, Sture (2001a, 7 mars). Margareta Winberg och Sture Nordh 

presenterar ny Sifo: ”Barn missgynnar kvinnans karriär”. Dagens Nyheter, s. A 4.  
Westerberg vid Schymans sida. Folkpartiet måste släppa sitt motstånd mo t besparingar i 

föräldraförsäkringen (1994, 24 januari). Dagens Nyheter, s. A 2.  
Westerberg beredd avgå. "Gör vi ett dåligt val i höst kommer jag naturligtvis inte att sitta 

kvar". (1994, 10 juni). Dagens Nyheter, s. A 8. 
Wolodarski, Peter (2002, 14 april). En professur i renlärighet. Dagens Nyheter, s. A 2. 
Öronmärkt tid till fäder (1994, 2 juni). Dagens Nyheter, s. A 7.  
Öden, Vento – Liisa, Efraimsson, Inger & Carnhede, Annette (2002, 28 augusti). Tre 

fackförbund granskar partiernas jämställdhetspolitik inför valet: ”Leijonborg bättre än 
Persson”. Dagens Nyheter, s. A 4.  

 
 
 
 


