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Abstract 

This thesis seeks to examine the relationship between gender discourse in public debates 
and actions in the political field. I study the effects of the construction of gendered 
identities in discourse in the public debate about legislation regarding earmarked 
paternity leave. I have chosen to study the print media as the venue for the representation 
of the public debate, in order to examine the relationship between the media and the 
political field.  
The study is carried out through critical discourse analysis. This places the study within a 
social-constructivist paradigm, wherein social reality is understood as being constructed 
through discursive processes and linguistically founded. The study is thus based in the 
assumption that all meaning is produced through discourse. I have chosen Ernesto 
Laclau’s political discourse theory to form the basis of my analytical strategy and examine 
gender perspectives using Judith Butler’s theory of gender as performance. The discourse 
theory poses that all meaning is constructed through contingent discursive processes, 
including subject identities, and that it is through these processes that we understand and 
make meaning of our social reality. The struggle to determine meaning is what Laclau 
defines as the political, in the social reality.  
By analyzing part of the public media debate, the study finds two prominent discourses, 
both trying to determine the empty signifier ‘earmarked paternity leave’. The discourses 
assign meaning to the signifier in two different ways; the first, ‘more time for fathers’, 
seeks to fill the signifier as a political tool for equality, both for women and men, in the 
workplace and at home. The second, ‘the choice is yours’, seeks to fill the signifier as a 
means to force fathers to take paternity leave and, as an attack on the individual freedom 
of choice for families. However, both discourses assign a number of expectations to the 
subject positions ‘man’ and ‘women. The ‘man’ is constructed as someone who does not 
care much for spending time with his family and whose primary concern is his job and 
career. He is not expected to give up career advancement for the benefit of his family. The 
‘woman’ is constructed as someone who would gladly give up her career to be a good 
mother, and she is expected to want to do so. If she would want to have a career, she 
would have to give up having a family, as she would not have time to both be a good 
mother and a good employee.  
The thesis concludes that the expectations of how men and women act and think, 
represented in the discourse in media debate about earmarked paternity leave, affect the 
political, in that it contributes to the legitimization of the current state of legislation, as 
well as hinder any new perspectives on how to solve issues of inequality in the workplace 
and the home.  
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1. Indledning 

  

De fleste vil være enige i udsagnet, at Danmark formelt har juridisk og institutionel 

ligestilling og, at forholdet mellem mænd og kvinder her til lands synes at være 

ligeværdigt. Vi anser os selv for at være et foregangsland når det kommer til ligestilling; vi 

har en kvindelig statsminister, danske kvinder har den højeste erhvervsrate i Europa 

(ftf.dk, 2009), unge kvinder og mænd tager i næsten lige høj grad en ungdomsuddannelse 

(uvm.dk, 2012) og kvinder har fri adgang til prævention og abort. Alligevel syntes der at 

være grund til at stille spørgsmålstegn ved tingenes tilstand. Danmark har en af de laveste 

andele af kvindelige ledere i erhverstoppen (Poulsen, J., n/a), der er stadig forskel i den 

løn kvinder og mænd får betalt for samme arbejde (Deding, M. & Larsen, M., 2008) og 

kvinder tager stadig i gennemsnit den længste barselsperiode1 og laver det meste huslige 

arbejde i familien (Sørensen, T. K., 26.06.2012). Der er utallige diskussioner omkring 

hvorvidt disse skæve tal beviser, at der stadig ikke er ligestilling i Danmark, og, hvorvidt 

problemet overhovedet har sine rødder i et kønsperspektiv, men uanset hvad, peger det 

på problemstillinger i det danske samfund, som nogle af dets borgere ønsker at ændre. 

Her peges på, at kvinders manglende repræsentation blandt erhvervseliten og den 

manglende ligeløn, samt til en vis grad fordelingen af arbejdet i hjemmet, i høj grad kan 

spores tilbage til fordelingen af barsel, og i forlængelse heraf, forældede ideer om mænd 

som forsørgere og kvinder som de primære omsorgsgivere. De sidste ti år har der, i 

varierende perioder, derfor været debat omkring den danske barselslovgivning og det er 

her denne opgave tager sit empiriske udgangspunkt.  

 

Siden vedtagelsen af den første barselslov i 1901, har debatten om den danske 

barselslovgivning været præget af en række forskellige tematiske problemstillinger. De 

tidlige debatter omhandlende i høj grad kvinders overordnede rolle på arbejdsmarkedet, 

mens der fra 1960’erne og fremefter kom fokus på de ligestillingsmæssige aspekter af 

lovgivning. Den seneste lovgivning på området, Lov nr. 141 om ligebehandling af mænd og 

                                                        
1 Mødre tog i 2001 i gennemsnit 22,1 uges barselsorlov, mens fædres barselsorlov i gennemsnit var 
på 2,4 uger. (Danmarks Statistik 
2002a)  



5  

kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov fra 2002, udvidede barselsperioden til 

52 uger samlet til både mor og far, men fjernede samtidig 14 dages øremærket barsel til 

fædrene. Kritikere af lovforslaget pegede på de ligestillingsmæssige konsekvenser af en 

forlængelse af barslen, uden at øremærke dele af den til fædrene, men argumentet blev af 

kritikerne affærdiget som tvang og ’statsformynderi’. Øremærkning af barsel til fædre har 

været et af nøglespørgsmålene i den danske barselsdebat de sidste tyve år og selvom 

kvinders rolle i hjemmet og på arbejdsmarkedet har ændret sig markant i de over 100 år 

der er gået siden den første lov om barsel, er holdningen til mænds barsels øjensynligt 

ikke fuldt med udviklingen. På trods af flere forsøg på at indføre barselsperioder 

øremærket til mænd er der sket meget lidt på området og vi står stadig med det faktum, at 

kvinder tager langt størstedelen af barselsperioden.   

 

Problemfelt 

 

I sit bidrag til Magtudredningsprojektet, Køn, magt og beslutninger, fra 2003, analyserer 

Anette Borchorst 100 års barselslovgivning og betydningen af køn og ligestilling i 

Folketingets forhandlinger om barselsorlov. Analysen ender ved vedtagelsen af Lov nr. 141 

i 2002 og en af hendes konklusioner i sin analyse af netop denne periode, er at medierne 

spiller en langt større rolle i debatten end tidligere. Jeg finder det interessant at samle op 

på netop denne pointe, da medierne spiller en stor rolle i produktionen og videreførelsen 

af dominerende diskurser og repræsentationer (Andreassen, 2007: 22-23) Med det nyligt 

forliste forsøg på at få indført øremærket barsel til fædre, og den dertilhørende offentlige 

debat, syntes det derfor spændende at videreføre Borchorsts analyse til i dag, og samtidig 

medtage mediernes dækning af debatten. 

 

Barselsdebatten har i en lang periode været domineret af udtalte forestillinger om kvinder 

som den primære omsorgsgiver og manden som primær forsørger. Dette er en forestilling 

der historisk har rod i træk, som videnskabeligt er blevet tilskrevet kvinder og mænds 

biologi (Borchorst, 2003: 10). Netop derfor syntes jeg, at barsel er et spændende emne 

inden for de ligestillingspolitiske problematikker; det falder i krydsfeltet mellem det 
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biologiske og det sociale, hvori graviditet er et biologisk determineret vilkår for kvinder, 

hvorimod alle de omkringliggende aspekter så som barsel, arbejdsfordelingen i hjemmet 

efter en fødsel, kvinders rolle på arbejdsmarkedet osv., er relative forhold, baseret på 

historiske, kulturelle og politiske omstændigheder. Køn er derfor et enormt interessant 

perspektiv i debatten om barsel, idet der i diskussionen omkring øremærket barsel til  

mænd netop ofte bliver sat fokus på de to køn og de forskelle og ligheder som de besidder, 

hvad enten de er kulturelle eller biologiske. Kønsforskning som kundskabsfelt er 

fremkommet inden for de sidste 30-40 år, i kølvandet på de feministiske 

ligestillingskampe og politisk aktivisme i 1960’erne og 1970’erne. Kritisk forskning inden 

for forskellige områder af kønsstudier er i dag et anerkendt akademisk felt, dog i 

forskellige grader, afhængig af geografi og kultur. De nordiske lande især har en stærk 

forskningskultur inden for feltet, og udøver en tilsvarende relativ progressiv 

ligestillingspolitik (Lykke, 2008: 15).  

 

Kønsforskning kan tage mange forskellige teoretiske og analytiske perspektiver, og inden 

for den danske kønsforskning anvendes diskursanalysen i stigende grad. Der findes dog 

endnu ikke et særligt stor katalog af diskursteoretiske analyser af ligestillingspolitikken 

(Borchorst og Dahlerup, 2003). Borchorst og Christensen (2003) har for eksempel 

analyseret den diskursive praksis i tale om kønskvoteringer i SF og forskerverdenen, mens 

Christensen og Larsen (2003) har lavet en diskursiv analyse af selve ligestillingsbegrebet, 

som et differentieret begreb i relation til mænds rolle i ligestillingskampen. En af de 

nyeste udgivelser er Betina Wolfgang Rennisons Knæk Kønnets Koder (2012), hvori hun 

analyserer diskurserne omkring kvinder i ledelse. Fælles for disse er deres tilgang til 

ligestillingspolitikken, som alle er inspireret af den australske forsker Carol Bacchis 

tilgang, ”What’s the problem Approach” (WAP), hvori analysen fokuserer på 

konstruktionen af problemet og dets løsninger. Dermed retter spørgsmålene sig mod de 

diskursive praksis, hvorigennem et problem opnår sin betydning. Dette speciale vil følge 

samme tilgang og vil samtidig sigte efter at være et interessant indspark i et kompleks 

debat om køn og ligestilling. Specialets sigte er dermed ikke at udføre en komplet analyse 

af diskursiv praksis på det ligestillingspolitiske område, men snarere at udforske et 
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bestemt perspektiv, altså barselspolitikken, og undersøge, hvorledes dette italesætter og 

konstruerer køn og kønnede forventninger i den danske debat om øremærket barsel til 

mænd.  

 

Problemformulering 

 

Med udgangspunkt i det ovenstående vil jeg forsøge at svare på følgende 

problemformulering: 

 

Hvordan tilskrives køn mening i debatten om øremærket barsel til mænd og hvilke 

konstitutive konsekvenser har dette for det politiske handlerum?  

 

Specialets udgangspunkt er en undren over, hvorledes et område der traditionelt ellers 

har haft stor konsensus politisk, pludselig er blevet så omdiskuteret og oplever forholdsvis 

stor modstand mod yderligere politiske indblanding. Jeg vil derfor undersøge hvorledes 

der skabes mening omkring køn i den danske politiske debat, og specielt i forbindelse 

med den nylige debat omkring øremærket barsel til fædre. Jeg vil herigennem analysere 

hvorledes der i meningskonstruktionen af betegneren ’øremærket barsel til mænd’, 

fremtræder konstruktioner af kønsidentiteter og hvorledes disse skaber et handlerum for 

politiske processer og beslutninger. Til at analysere debatten om øremærket barsel til 

mænd vil jeg benytte mig af den politiske teoretiker Ernesto Laclaus diskursteoretiske 

begreber og kønsteoretikeren Judith Butlers idé om det performative køn og kønnet som 

konstruktion. 

 

Da specialets problemformulering tager sit udgangspunkts i et historisk barselspolitisk 

perspektiv vil jeg i det næste afsnit redegøre for den historiske udvikling inden for 

barselspolitiske tiltag og beslutninger i Danmark i perioden 1901 til 2013.  
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Barselsdebatten i historisk politisk perspektiv 

 

Dette afsnit har til formål at give et redegørende overblik over de vigtigste danske 

barselspolitiske tiltag og, de temaer, som har præget de dertilhørende politiske debatter. 

Redegørelsen er ikke tænkt at skulle være udtømmende, men ment som en indgang til at 

forstå baggrunden for specialets interesse og problemstilling. Jeg benytter primært Anette 

Borchorsts kritiske analyse af folketingsdebatterne i forbindelse med barselslovgivning i 

Danmark i perioden fra 1901 til 2002; ”Køn, magt og beslutninger – Politiske forhandlinger 

om barselsorlov 1901-2002” (2003). Herudover vil jeg inddrage en kort gennemgang af 

debatten i folketinget i forbindelse med beslutningsforslag B35 om øremærket barsel til 

mænd, fremlagt af Enhedslisten i 2012, for at inkludere et nutidigt perspektiv.  

 

Den første danske lovgivning om barsel blev indført med Fabriksloven af 1901. Loven 

gjorde det obligatorisk for kvinder i mellemstore og større industri – og 

håndværksvirksomheder at holde fire ugers barselshvile. Kvinden kunne dog vende 

tilbage til arbejdet med en lægeerklæring om, at hverken hun selv eller barnet ville tage 

skade af det. Forskellige variationer og tilføjelser til Fabrikslovens obligatoriske fire ugers 

barsel blev indført i løbet af de næste 50 år, blandt andet i form af inklusion af flere 

faggrupper og flere rettigheder i forhold til økonomisk kompensation. Bestemmelsen om 

fire ugers obligatorisk barselshvile bortfaldt først i 1977. I løbet af 1980’erne skete der store 

ændringer; i 1980 blev der indført ret til orlov i fire uger før og 14 uger efter fødslen, til alle 

kvindelige lønmodtagere. Samtidig blev det ulovligt for arbejdsgiver at afskedige en 

medarbejder på grund af barsel. Allerede i 1984 blev barselsperioden udvidet igen og 

mødre kunne nu få op til 24 ugers barsel, mens fædre fik ret til to ugers barsel lige efter 

fødslen. Samtidig kunne uge 15-24 af barselsperioden deles mellem far og mor. Indtil 1991 

var faderens ret til barsel dog afhængig af moderens dagpengestatus. I 1994 blev der på 

baggrund af et EF-direktiv igen indført to ugers obligatorisk barselshvile. Dette havde dog 

ingen reelle konsekvenser, da Danmark allerede opfyldte kravene for direktivet. I 1997 

blev orlovsperioden igen udvidet fra 24 til 26 uger, og de to sidste uger blev øremærket til 

fædre. I 2002 blev denne dog fjernet igen og perioden blev samtidig udvidet igen, til den 
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orlovsfordeling vi har i dag; fire ugers graviditetsorlov til kvinder før fødslen, pligt til to 

ugers orlov efter fødselen, tolv ugers øremærket barsel til kvinderne og resten af orloven, 

32 uger, kan frit deles mellem forældrene. (Borchorst, 2003: 44-47).  

 

I sin analyse af de diskursive kampe i folketingsdebatterne om barsel i perioden fra 1901 til 

2002 udpeger Anette Borchorst specielt tre perioder, hvor der kan identificeres 

konkurrerende diskurser omkring kvinders rolle på arbejdsmarkedet og den statsligt 

regulerede barsel. Den første periode, fra 1901 og frem til 1920’erne, var der omfattende 

debatter omkring kvinders ret til at være tilknyttet arbejdsmarkedet, beskyttelse af 

kvinder qua deres biologi, og kvinders rolle som mødre contra arbejdere. I den anden 

periode, 1930’erne, opstod der, på grund af krisen, debat om kvinders rolle på 

arbejdsmarkedet, udløst af høj arbejdsløshed og faldende fødselstal. Her var fokus på, om 

man fra statens side skulle sætte restriktioner på gifte kvinders ret til at arbejde, og 

samtidig gøre det mere gunstigt at føde flere børn. Fra 1960’erne indtil midten af 1970’erne 

var der således igen debat om kvindernes plads mellem arbejde og hjem, idet der blev 

debatteret hvorvidt barselsloven skulle forbedres eller om der skulle gives støttet til 

hjemmepasning. Herfra er der ikke identificeret større konflikter i debatterne omkring 

kvinders rolle som mødre contra forsørgere. Til gengæld træder der fra midten af 

1990’erne en diskurs frem om mænds ret til barsel og deres rolle som omsorgsgivere. Her 

blev det i højere grad end før pointeret, at der var behov for, at fædre fik mere tid sammen 

med sine børn i de tidlige år. (Borchorst, 2003: 48-50) 

 

I forlængelse heraf bliver ligestilling som et statsligt reguleret anliggende højpolitiseret 

under debatten i 2002. Øremærket barsel til mænd blev i folketingsdebatterne italesat 

som et spørgsmål om valgfrihed og tvang af familierne, og denne retorik blev ført videre 

ind i debatten om øremærket barsel da den kom på dagsordenen igen i 2012. I debatten i 

2002 blev forslaget om den udvidede barsel kritiseret for, uden den øremærkede barsel til 

mændene, at ville føre til langt mere barsel til kvinderne, idet der ikke var garanteret 

pasning og faderen ikke ville/kunne tage barsel. Konsekvenserne heraf ville blive øget 

uligestilling på arbejdsmarkedet. Modstandere mod den øremærkede barsel til mænd gav 
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udtryk for, at en statslig indblanding i, hvorledes familien fordelte en eventuel 

barselsperiode ville være et indgreb i den personlige frihed og, at familien, med den nu 

forlængede barselsperiode, ville have alle muligheder for at lade manden tage en større 

del af barslen (Borchorst, 2003: 110-116).  

 

Borchorst konkluderer i sin redegørelse at: ”På trods af den kønsneutrale retorik hviler de 

politiske beslutninger på en underliggende præmis om, at det primært er kvinder, der skal 

håndtere de modsætninger, der er forbundet med at forene arbejdsliv og familieliv. I den 

forstand kan man kun tale om en amputeret ligestillingssejr, der afslører, at de 

grundlæggende kønsmagtsstrukturer på trods af store forandringer fortsat er 

karakteriseret ved en kombination af kønssegregering og kønshierarki.” (Borchorst, 2003: 

139). Der er altså tale om, at diskursen i den politiske debat, bevidst eller ubevidst, trækker 

på forestillingen kvinden som den primære omsorgsperson, hvilket leder til, at de 

politiske tiltag der er ment som en hjælp til kvinder, reelt er med til at øge uligheden. 

Socialdemokraternes barselspolitiske tiltag i 2011 var netop et forsøg på at mindske denne 

ulighed og det er derfor interessant at de ikke formåede at ændre denne diskurs, da de 

fremlagde deres forslag.   

 

Da Socialdemokraterne kom i regering i 2011 skrev de tre måneders øremærket barsel til 

mænd ind i deres regeringsgrundlag, men forslaget blev senere droppet (Wolfhagen, R., 

05.09.2011, Ritzau, 13.09.2013). I 2012 fremlagde Enhedslisten i stedet beslutningsforslag 

B35 om tre måneders øremærkning af barsel til mænd, men forslaget blev nedstemt i 

Folketinget (Folketinget, 2012). Folketingsdebatten om Enhedslistens forslag om tre 

måneders øremærket barsel til mænd, som blev fremlagt i 2012, var speciel i forhold til 

forrige debatter, idet en stor del af debatten handlede om regeringens manglende 

handling på området, og i forlængelse heraf, deres holdning til forslaget, frem for 

indholdet af beslutningsforslaget. Debatten fandt sted kort tid efter, at regeringen 

nedsatte et udvalg til at lave en redegørelse for barselsområdet, men inden deres 

beslutning om ikke at indføre øremærket barsel til mænd blev offentligt kendt. Dette var 

derfor et af de mest fremtrædende diskussionsemner i debatterne. Derudover gentog 
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mønstret sig fra den forrige debat om øremærket barsel; modstanderne mente, at en 

øremærkning af barsel til mænd ville tvinge mænd til at gå på barsel og, at man i stedet 

skulle lade familierne vælge barselsfordelingen, med de muligheder som stod til rådighed 

for dem. Venstres ordfører Louise Schack Elholm udtalte blandt andet: ”  

Sådan en ordning som den, Enhedslisten her foreslår, hvor man tager 3 måneder af den 

fælles barselsorlov og øremærker dem til manden, mener ministeren ikke forringer familiens 

muligheder for at tilrettelægge familielivet, som det passer familien bedst. Ministeren mener 

simpelt hen, at mænd skal have et kærligt skub, eller hvad ministeren nu vil mene det er, og 

få at vide: Nu skal I tage orloven; hvis I overhovedet vil gøre brug af hele det her 

orlovssystem, skal I mænd også tage orlov.” (Folketinget, 2012).  

 

Dansk Folkepartis Pia Adelsteen udtalte: ” Er der noget galt med, at man har en kultur for, 

hvem der tager sig af hvad? Er det meget forfærdeligt, at der er forskel på kvinder og mænd? 

Er det meget forfærdeligt, at vi gør nogle ting, der er forskellige, at vi ligesom tager os af 

nogle forskellige ting? Det er det åbenbart. Vi skal åbenbart være ensrettede. Vi kan også se 

det i forhold til kvoteforslag osv. osv. Vi skal simpelt hen bare gøre det samme uanset køn, 

og det synes vi altså i Dansk Folkeparti er noget vrøvl. Vi synes faktisk, at der er forskel på 

mænd og kvinder, og vi synes, at det er vigtigt, at det er familierne, der får lov til at 

bestemme over barslen… Det er sådan, at der er en barsel, der er øremærket kvinden. Det er 

der, fordi det er kvinden, der går med barnet, det er kvindens krop, der ændrer sig, det er 

kvindens krop, der skal hele efter en fødsel. Det giver god mening.” (Folketinget, 2012).  

 

Endelig udtalte Merete Riisager fra Liberal Alliance: ”Skal jeg så forstå det sådan, at vi skal 

reducere familiernes frihed alene for at imødegå den situation, at nogle mænd er et sted i en 

kultur som den, ordføreren redegjorde for lige før, og at der så er nogle mænd, der måske 

ikke har hår på brystet til at sige: Jeg vil gerne på barsel? Min mand har gjort det. Rigtig 

mange af vores venner har gjort det. Vi har muligheden for det. Er det en god byttehandel at 

reducere familiernes frihed, for at nogle mænd lige tager sig selv i kraven og selv tager 

ansvaret for at tage den der barsel?” (Folketinget, 2012).  
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Der var meget få der stemte for forslaget, faktisk kun medlemmer fra Enhedslisten, mens 

regeringspartierne, Socialdemokratiet, SF og Radikal, var for øremærkning af barsel 

principielt og derfor talte for det, men valgte at stemme nej til forslaget og forklarede sig 

med at de afventede barselsudvalgets resultater. Enhedslistens ordfører Jørgen Arbo-Bæhr 

udtalte således: ”Det er ligestilling for mænd, fordi man dermed siger, at nærværet af begge 

forældre uanset køn er enormt vigtigt for det lille barn. Det hjælper faderen, der gerne vil 

være sammen med sin baby, over for en eventuel modvillig arbejdsgiver, der kan ikke se 

nødvendigheden af, at medarbejderen får orlov. En af de mange undersøgelser af det her, 

som er lavet af Bente Marianne Olsen fra SFI, viser, at 40 pct. af mændene, som ønsker en 

yderligere øremærkning, begrunder det med, at det vil virke som et godt argument over for 

arbejdsgivere og kollegaer. Det er også ligestilling for kvinder, fordi man dermed sikrer, at de 

ikke længere kommer bagud på arbejdsmarkedet i forhold til løn og pension, i forhold til 

arbejdsopgaver, alene fordi de får et barn”( Folketinget, 2012).  

 

Sanne Rubike fra SF talte også for øremærkning af barsel til mænd og tilføjede: ”Jeg vil 

også godt sige, at jeg tænker, at det er en slags romantisk vildfarelse, at familien i dag 

træffer et reelt frit valg i alle tilfælde. Man taler så smukt om det her med familiernes frie 

valg, men der er mange ting, der også spiller ind i dag: overenskomstforhold, fars og mors 

jobvilkår, kulturen på arbejdspladsen og strukturelle forhold i samfundet” (Folketinget, 

2012).  

 

Endelig udtalte Radikale Venstres ordfører Rasmus Helveg Petersen: ”Det er klart, at hvis 

der står to lige kvalificerede ansøgere til samme job, en mand og en kvinde, de er begge to 25 

år, de er begge to nyuddannede, så ligger der potentielt 296 dages barsel pr. barn foran 

moderen mod 36 dage foran faderen. Det er i gennemsnit, men det er alligevel en så betydelig 

forskel, at det spiller ind, når man sidder og skal ansætte enten den ene eller den anden” 

(Folketinget, 2012). 

 

Debatten i Folketinget afspejler i høj grad de samme temaer og positioner som i debatten i 

2001, som påpeget af Anette Borchorst. En af de meste interessante observationer i 
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Borchorsts redegørelse for folketingsdebatterne, er mediernes udvide rolle i debatten i 

2002. En stor del af debatten fandt sted før de faktiske forhandlinger, hvor de politiske 

partier brugte medierne som arena for deres konkurrerende synspunkter (Borchorst, 2003: 

116). Borchorst foretager ikke selv en analyse af debatten i medierne, idet hendes fokus 

udelukkende er på det politiske system. For mange er medierne dog en forlængelse af det 

politiske system og måske endnu mere i dag end tidligere, hvor politikere bruger 

medierne som talerør og til at sætte dagsordenen for deres politiske aktiviteter. Samtidig 

har den offentlige debat om politiske emner i dag også en stor indflydelse på det politiske 

arbejde, når politikerne i høj grad læner sig op af meningsmålinger til at lede deres 

beslutninger og fremlægningen af samme (Lidegaard, 21.12.2010). Det syntes for mig derfor 

interessant at undersøge netop dette perspektiv af debatten fra 2011-2013, som lovforslag 

B35 netop var en del af, for at undersøge hvilken rolle medierne spiller i konstruktionen af 

meningsdannelse og hvilken effekt dette har på det politiske handlerum.   
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Disposition 
 

Jeg har i opgavens første kapitel introduceret baggrunden for min interesse i opgavens 

emne og præsenteret opgavens problemfelt og problemformulering. Jeg har derudover 

redegjort for den historiske kontekst for debatten om den øremærkede barsel til mænd 

med udgangspunkt i Annette Borchorsts analyse af den danske barselslovgivning i 

perioden 1901 til 2002.  

 

I kapitel 2 vil jeg først redegøre for opgavens videnskabsteoretiske grundlag og den 

analysestrategiske tilgang. Herefter vil jeg præsentere Ernesto Laclau og Judith Butlers 

teoretisk begrebsapparater og redegøre for operationaliseringen af begreberne som 

anvendes i analysen.  

 

I kapitel 3 redegør jeg for den empiri jeg anvender og hvordan jeg har konstrueret, læst og 

anvendt empirien i analysen. 

 

Kapitel 4 og 5 udgør opgavens analytiske del. Jeg vil her først lave en artikulationsanalyse 

af de diskursive praksisser i de udvalgte medier og deres fremstilling af debatten om 

øremærket barsel til mænd og, efterfølgende en analyse af hvilke konstruktioner af 

kønnede subjekt positioner, der optræder i de diskurser jeg har fremanalyseret i den første 

analyse.   

 

I kapitel 6 vil jeg, med udgangspunkt i mine resultater fra analyseafsnittet, diskutere 

hvilke konstitutive konsekvenser fremstillingen af køn i debatten om øremærket barsel til 

mænd har på det politiske handlerum.  

 

Opgavens sidste kapitel, kapitel 7, vil jeg opsamle og konkludere på opgavens 

problemformulering og, inddrage analyser og diskussion til at samle opgavens spørgsmål 

og svar i en endelig konklusion. 
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Visuel disposition af redegørelse og analyse 

Kapitel 1: Problemfelt og historisk redegørelse af 

barselsdiskurser 

 

                  Kapitel 2 & 3: Analysestrategi og kildekonstruktion 

 

                    

   Kapitel 4: Artikulationsanalyse af ’Øremærket barsel til 

mænd’ som tom betegner 

       2011- 2013 

 

 

Diskurs                                   Diskurs 

’Mere barsel til far’                        ’Valget er frit’ 

– et spørgsmål om ligestilling     – det liberale argument 

  

 

Kapitel 5: Konstruktionen af køn og subjekt positioner 

i debatten om øremærket barsel til mænd 

 

 

Kapitel 6: Diskussion om de konstitutive konsekvenser 

for det politiske handlerum 

 

Kapitel 7: Konklusion  
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2. Analysestrategi 

 
I dette afsnit vil jeg gøre rede for baggrunden for mine analysestrategiske valg, valget af 

analytiske begreber og valg af empiri. Jeg vil indledningsvis introducere mit 

videnskabsteoretiske udgangspunkt i konstruktivismen og dennes præmisser, samt 

forklare skiftet fra metode til analysestrategi. Herefter vil jeg i andet afsnit redegøre for 

opgavens teoretiske ramme, herunder Judith Butlers kønsteori, Laclaus diskursteori og de 

teoretiske begreber jeg vil anvende herfra, samt operationaliseringen af disse i forhold til 

min analyse. Endelig vil jeg redegøre for min empirikonstruktion og hvorledes jeg har 

anvendt denne i de konkrete analyser.  

 

Videnskabsteoretisk placering 

 

Den kritiske diskursteori har sit ophav inden for poststrukturalismen og, i forlængelse 

heraf, socialkonstruktivismen.  Socialkonstruktivismen gør op med idéen om en objektiv 

sandhed og virkelighed, og ser i stedet verden som en konstruktion og alle dens begreber 

og fænomener som kontingente og foranderlige (Esmark et al, 2005a: 10-12). 

Socialkonstruktivismen ”…tematiserer [..]den sociale virkelighed som et forhold mellem 

muliggørende og begrænsende strukturer og refleksive subjekter, der kan både undvige og 

ændre strukturer” (Esmark et al, 2005b: 10-11). Det anerkendes, at der findes en fysisk 

virkelighed bestående af handlinger, objekter og subjekter, men disse er i sig selv 

meningsløse og deres mening er absolut relationel, og afhængig af hvorledes de tilskrives 

mening, samt hvorledes denne mening stabiliseres og udbredes (Esmark et al, 2005b: 10-

11). I poststrukturalismen videreføres denne tankegang, kraftigt inspireret af Ferdinand 

Saussures strukturelle lingvistik og den filosofiske fænomenologi. Den sociale virkelighed 

anses som værende konstrueret gennem sprogets strukturelle relationer og disse 

relationer som foranderlige og konstrueret gennem ”tænkning, sprog og sociale 

praksisser” (Collin, 2007: 11).  
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Når socialkonstruktivismen afviser den objektive sandhed, afviser den samtidig den 

grundlæggende præmis, at fænomener kan analyseres ud fra den klassisk teoretiske 

tilgang, hvor teser om analysegenstanden kan bevises og empiri er uafhængige data, 

indsamlet ud fra objektive kriterier (Esmark et al, 2005a: 7-8). I stedet for at spørge til 

’hvad’ eller ’hvorfor’, spørges der til ’hvordan’. Hvordan og under hvilke betingelser 

fremstår en bestemt meningsfuldhed? Hvordan kan vi iagttage en genstands fremkomst 

og mening, ud fra andres iagttagelser? Genstanden iagttages altså ud fra andres iagttagelse 

eller med andre ord, analysen foregår på anden ordens niveau (Andersen, 1999). I denne 

tilgang arbejdes der altså ikke ud fra klassisk metode, men rettere ud fra en 

analysestrategi. Analysestrategien består ikke af et sæt indlejrede begreber der følges 

slavisk og dermed producerer en objektiv sandhed, men består i sin grundform af en 

række kvalitative valg. Det er ”…en strategi for, hvordan man som epistemolog kan 

konstruere andres […] iagttagelser, som objekt for egne iagttagelser, mhp. at beskrive 

hvorfra de selv skriver.” (Andersen, 1999: 14). Man må derfor, som iagttager, kunne forstå 

både hvordan ens genstand konstrueres som genstand, men samtidig også hvordan man 

selv optræder som iagttager, dvs. hvordan man konditionerer sine begreber (Esmark et al, 

2005a: 7-8). Analysestrategien gør derfor at man skal være sig sine valg bevidste; hvad kan 

iagttages med dette begreb og hvad kan ikke? Hvad er mine blinde pletter? Hvorfor dette 

begreb og ikke andre? Strategien i sig selv er således en konstruktion af analysebærende 

begreber, som anvendes til at analysere et udsnit af diskursive formationer, der tilsammen 

konstruerer mening i den valgte genstand.  

 

Butler og Laclau 

 

Jeg vil i de næste afsnit præsentere Judith Butler og Ernesto Laclaus teorier og 

begrebsapparater som separate perspektiver, men til denne opgaves analytiske formål er 

det værd at påpege to måder hvorpå de to teorier især komplimenterer hinanden; ideen 

om en kontingent identitetskonstruktion og diskursens konstitutive magt over det sociale.  

Butlers teori om kønnets konstruktion gennem det performative er i tråd med Laclaus 

teori om subjekt positionens konstruktion via diskursen. Kombinationen af de to skaber 
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tilsammen en måde at analysere, hvorledes køn diskursivt fremstår i konstruktionen af 

subjekt positioner, via artikulation af nodalpunkter og elementer. Butlers teori om det 

performative køn er så at sige katalyst for analysens problemstilling og Laclau tilbyder et 

begrebsapparat som tillader mig at lave en interessant analyse af, hvorledes køn fremstår 

performativt i debatten om øremærket barsel og hvilke konstitutive konsekvenser dette 

har videre.    

 

Specialet her tager sit udgangspunkt i begreber og politisk filosofi hentet fra Butlers 

kønsteoretiske overvejelser og Laclaus kritiske diskursteori. Jeg vil derfor i de følgende 

afsnit først redegøre for diskursteorien og relevante begreber som anvendes i analysen, og 

efterfølgende Butlers ideer om konstruktion af køn og identitet. Endelig vil jeg 

operationalisere de enkelte begreber i forhold til de relevante analysedele.   

 

Laclau og diskursanalysen 

 

Laclau udviklede oprindeligt diskursteorien i samarbejde med sin akademiske og 

personlige partner, belgiske Chantal Mouffe. I 1980’erne var de en del af en postmarxistisk 

”neogramsciansk” bølge i Storbritannien og deres samarbejde resulterede blandt andet i 

værket Hegemoni and Socialist Strategy (1985).  Laclau og Mouffes diskursteori omfatter 

ikke kun det man traditionelt ville anse som værende diskurs, altså tegnsystemer, men 

også hele det sociale felt. De tager deres politiske udgangspunkt i marxistiske teorier om 

samfundets inddeling i arbejderklasse og den kapitalistiske klasse, og Antonio Gramscis 

begreb hegemoni. Gramsci var en marxistisk teoretiker, som anvendte hegemoni-begrebet 

til at forsøge at forklare, hvordan den arbejdende klasse bliver fastholdt i deres position af 

den herskende klasse, kapitalisterne, hvilket står i modsætning til deres interesser.  Ifølge 

hans teori, konstrueres der en naturalisering af magtforholdene i samfundet gennem 

meningsdannelse, og gennem denne naturalisering skabes der altså en form for 

sedimenteret samtykke af samfundets forhold. I modsætning til Gramsci mener Laclau og 

Mouffe dog ikke, at samfundet er delt ind i to klasser, men, at det består af et stort socialt 

felt, konstrueret gennem menings – og betydningsdannelse og de sætter herigennem  
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hegemonibegrebet ind i en diskursiv funderet kontekst (Winther Jørgensen & Phillips, 

1999: 41-45).  

 

Laclaus diskursteori 

 

Diskursteorien tager sit udgangspunkt i sprogforskeren Ferdinand de Saussures 

sprogopfattelse, hvori det betegnede, ”le signifié”, er forbundet med sin betegner, ”le 

signifiant”, men hvor det betegnede samtidig er differentielt defineret. Dvs. at tegnet 

opnår sin betydning ud fra det, det ikke er, hvor f.eks. ”mand” står i kontrast til ”kvinde”. 

Sproget består således af en række elementer som får betydning i sin relation til andre 

elementer. Modsat Saussure mente Laclau dog ikke, at sprogets betydning kan fastlægges, 

men, at det er kontinuerligt kontingent, altid åbent og under konstant forandring (Collin, 

2003: 100-102). Igennem sprogbruget bliver tegn løbende sat i forskellige forhold til 

hinanden og får derigennem ny betydning. Ifølge Laclau er det politiske således kampen 

om at kunne fastholde betydningen af et givent tegn, i en mening som er gavnlig for den 

pågældende aktør. Politik er altså ikke kun det partipolitiske system og de processer som 

foregår inden for det etablerede politiske system, men forstås i diskursteorien som 

konstitutionen af det sociale gennem midlertidige fastlåsninger af betydning (Winther 

Jørgensen og Phillips, 1999: 35-47).  Målet for kampen om betydningsbestemmelsen er 

fiksering af diskursive elementer, så elementerne bringes sammen og relationelt 

fastlægger betydning til privilegerede betegnere og, herigennem skabe hegemoni 

(Andersen, 1999: 97-98).   

 

Valg af Laclaus diskursteori 

 

Laclau videreudviklede sidenhen diskursteorien alene, men anvendte aldrig konkret sine 

begreber analytisk og der er således overvejende enighed om, at begreberne er åbne for en 

vis fortolkning (Winther Jørgensen og Philips, 1999: 62). Hvor begreberne er blevet brugt 

af andre forskere er de, overordnet set, blevet anvendt til at analysere større begivenheder 

og bevægelser i nationalstats regi, dels pga. teoriens tilknytning til det større politiske 
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arbejde som Laclau var en del af, men også på grund af sin relevans for netop disse 

problemstillinger og deres fremkomst i det 20. og 21. århundrede (Dreyer Hansen, 2005: 

193-194). Der kan dog argumenteres for, at diskursteorien også med fordel kan anvendes 

på et mikroplan, for eksempel til at analysere politiske problemstillinger på nationalt 

niveau. Laclaus begrebsapparat tilbyder en række interessante begreber, hvorigennem 

man kan analysere hvorledes mening konstrueres, og hvilke konstitutive konsekvenser 

dette kan have for, hvordan det politiske felt træder frem. Ligeledes giver teorien 

mulighed for at foretage anden ordens iagttagelser, idet der analytisk åbnes for at 

undersøge andres udsagn om genstande, og dermed iagttage deres blinde pletter. Endelig 

giver teorien og begreberne os mulighed for at spørge til hvordan en genstand træder 

frem, hvilket er i tråd med analysestrategiens åbne ontologi. Jeg anvender primært 

Winther Jørgensen og Philips (1999) i min redegørelse af Laclaus begreber, idet deres 

tilgang til teorien synes mest anvendelig i min analyse. Der findes en række andre 

forfattere som har beskæftiget sig med Laclaus begrebsapparat, se bl.a. Andersen (1999), 

Esmark (2005) og Collin (2007), og jeg benytter enkelte steder disse perspektiver til at 

uddybe begrebernes kritiske anvendelse.  Jeg vil i det følgende beskrive de begreber fra 

Laclaus diskursteori som jeg vil anvende i min videre analyse.  

 

 

Laclaus diskursanalytiske begreber 

 

Laclaus diskursteori og dens tilknyttede begreber er, som tidligere nævnt, relativt  åben 

for fortolkning, inden for teoriens forståelsesramme. Der er således ikke angivet noget 

start eller slutpunkt for analysens ramme og ej heller nogen struktur for analysen. Det er 

derfor op til den enkelte at anvende og konditionere begreberne som de anvendes i den 

pågældende analyse og jeg vil i det følgende afsnit redegøre for begreberne og hvorledes 

de anvendes i de to analyser Begreberne defineres ud fra et teoretisk grundlag af sekundær 

litteratur, men konditioneres i forhold til empirien. Dette vil jeg gøre i forlængelse af 

redegørelsen af begreberne, for at vise sammenhængen mellem det teoretiske og det 

empiriske i analysen.  
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Diskurs/ Artikulation 

Forholdet mellem begreberne diskurs og artikulation er grundlæggende for det analytiske 

arbejde med Laclaus diskursteori. Med deres egne ord definerer de begreberne således: 

”[V]i kalder enhver praksis artikulation, som etablerer en relation mellem elementer på en 

sådan måde, at deres identitet omdannes som resultat af den artikulatoriske praksis. Den 

strukturerede totalitet, der er resultatet af denne artikulatoriske praksis, kalder vi diskurs.” 

(Laclau og Mouffe, 1985: 105; fremhævning i original, anvendt i Winther Jørgensen og 

Philips, 1999: 36). En diskurs er altså ”en fastlæggelse af betydning inden for et bestemt 

domæne” (Winther Jørgensen og Philips, 1999: 36). Som eksempel kan vi passende benytte 

analysens emne, nemlig barsel. Barselsdiskursen fremstiller en række forskellige 

elementer, for eksempel arbejdsmarkedsforhold, pædagogik og ligestilling på bestemte 

måder og disse elementer får betydning efter deres relationer til hinanden og andre 

elementer. Der er samtidig en række samfundsforhold som påvirkes af hvordan disse 

elementer betydningsudfyldes; kvinder og mænds relation til arbejdsmarkedet påvirkes af 

hvorledes deres forhold til barsel italesættes, holdninger til forholdet mellem barn og 

forældre kan have indflydelse på hvordan der politisk tales om barsel, og endelig har de 

politiske beslutninger om barsel også indflydelse på ligestillingsproblematikker. 

Artikulation er således de praksisser som er medvirkende til, at elementerne ændrer 

relation og i sidste ende etablerer en diskurs. Elementerne kan netop ændre betydning 

fordi deres relationer er kontigente og denne proces er kernen i hele det diskursive felt. 

Winther Jørgensen & Philips (1999) skelner mellem diskurs og det diskursive felt, hvor det 

diskursive felt består af alle de andre mulige relationer og betydninger, som 

sedimenteringen af betydning i diskursen udelukker. Det diskursive felt har betydning, i 

det omfang, at deri består alle de andre definitioner, der kæmper om at få lov til at 

meningsudfylde elementer (Winther Jørgensen & Philips, 1999: 38). 
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Nodalpunkter og tomme betegnere 

Diskurser etableres gennem elementer som får betydning fra hinanden og nogle 

elementer er mere privilegerede end andre. Elementer er tegn, som endnu ikke har fået 

deres mening diskursivt fikseret og hvis betydning derfor er kontingent. Idet mening 

fikseres, bliver tegnet til et moment2 og diskurser består altså af momenter, idet 

elementernes flertydighed er blevet reduceret til den givne betydning. Nodalpunkter er 

elementer som i højere grad end andre, er med til at meningsudfylde andre elementer og 

samtidig organiserer diskursen (Winther Jørgensen & Philips, 1999: 36-39). Et eksempel i 

barselsdiskursen kan være ’ligestilling’, som er med til at meningsudfylde mange andre 

tegn, som for eksempel ’far’, ’fritid’ og ’barnets behov’. Nodalpunkter er således et af de 

mest centrale begreber for diskursanalysen. Samtidig med at ’ligestilling’ er et nodalpunkt, 

er det også det som kaldes en ’tom betegner’ eller, ’flydende betegner’. Disse tomme 

betegnere er ”tegn, som forskellige diskurser kæmper om at indholdsudfylde på netop 

deres måde.”  og som derfor er et knudepunkt i kampe om at meningsudfylde. Det er 

begreber som er ekstremt åbne for meningstilskrivelse og som har privilegerede positioner 

i diskurser (Winther Jørgensen & Philips, 1999: 39). Andre lignende eksempler er 

’demokrati’, ’ligestilling’ og ’retfærdighed’, som alle er såkaldte plus-ord, men som har vidt 

forskellige betydninger i forskellige kontekster. ’Retfærdighed’ har for eksempel forskellig 

betydning for to hold som spiller imod hinanden, eller for to nationer som er i krig, og de 

stridende parter vil forsøge at meningsudfylde tegnet som det bedst passer til deres 

formål. Betydningen er derfor ikke fikseret, men afhængig af hvorledes det artikuleres. 

 

Nærværende opgaves første analyse vil tage sit udgangspunkt  i den tomme betegner 

’øremærket barsel til mænd’. Selvom elementet ikke umiddelbart har samme status som 

privilegeret udtryk som de nævnte eksempler, tjener det analytisk et lignende formål. 

Læsning af empirien har udvirket to konkurrerende diskurser som forsøger at 

betydningsudfylde netop dette element, idet hele debatten om øremærket barsel jo 

                                                        
2 I nærværende analyse tjener denne distinktion dog ikke noget analystisk formål og jeg vil derfor 
anvender begrebet ‘element’ om alle positioner inden for en give diskurs 
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handler om, hvorledes forskellige aktører argumenterer for betydningen af forslaget om 

øremærket barsel til mænd. Man kan derfor sige, at debatten er en ubevidst kamp om at 

få lov til at betydningsudfylde et element. De to diskurser som der henvises til i det 

ovenstående, og som strukturerer den første analyse, er udvalgt ud fra læsning af empirien 

og hver diskurs vil blive analyseret for at determinere elementernes relationer til 

hinanden. For hver diskurs er der således udvalgt enkelte elementer som organiserer 

betydningen i diskursen og disse vil fungere som nodalpunkter, inden for analysens 

rammer.  

 

Subjekt og subjekt positioner 

Subjekt positioner er det sidste af Laclaus begreber jeg vil redegøre for, og samtidig også et 

af de mest interessante for nærværende opgaves analyse.  Ifølge Laclau er subjektet 

”afstanden mellem strukturens uafgørbarhed og beslutningen” (Laclau, 1990: 33 i Dreyer 

Hansen, 2005: 180) og kan derfor ikke observeres, men vil altid kun træde frem gennem 

analyse. Subjektet har derfor ikke nogen betydning i sig selv, men træder i stedet frem i 

diskursive positioneringer (Dreyer Hansen, 2005: 181).  Subjekt positioner kommer altså 

udefra og tildeles gennem diskurser. I nærværende analyse kan disse for eksempel være 

prædikater som ’mor’, ’kvinde’ og ’medarbejder’. Til positionerne knytter der sig en række 

forventninger om hvordan man skal være og handle, for at udfylde netop den subjekt 

position. Subjektet tilbydes forskellige positioner i forskellige diskurser; man udfylder 

altså ikke kun en position, men indtager positioner efter hvilken situation man befinder 

sig i. Subjektet er ifølge diskursteorien altid overdetermineret, idet der aldrig er nogen 

entydig subjekt position at indtage og diskurserne altid er kontigente. Dette skaber 

konflikt for subjektet og er samtidig det som driver subjektet i sin søgen efter identitet i 

diskursen. Her er Laclau inspireret af Lacans subjektteori, som netop taler om subjektet 

som ”en aldrig færdig struktur, der konstant forsøger at blive hel” (Winther Jørgensen & 

Philips, 1999: 54).   

 

For Laclau tilbyder subjekt positioner subjektet en identitet, dvs. noget at identificere sig 

med. Når subjektet søger at ’finde sig selv’ i subjekt positioner, søger det altså efter en 
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identitet. Lacan benævner disse ’mester-betegnere’ og Winther Jørgensen & Philips knytter 

dette begreb til diskursteorien ved at benævne dem ’identitetens nodalpunkter’. Et 

eksempel på en sådan som er relevant for nærværende opgave, kunne være subjekt 

positionen ’kvinde’, som spiller en vigtig rolle i den senere analyse. Her er tale om en tom 

betegner som søges meningsudfyldt gennem forskellige diskurser, ved ”at knytte 

betegnere sammen i ækvivalenskæder, der etablerer identiteten relationelt” (Winther 

Jørgensen & Philips, 1999: 55, fremhævning i original). Diskurserne peger altså på, hvad 

’kvinde’ er og ikke er, ved at sætte lighedstegn mellem ’kvinde’ og udvalgte elementer, og 

samtidig stille det modsat overfor andre elementer. Herigennem udfyldes positionen altså 

med anvisninger til hvad der skal opfyldes for, at man er ’rigtig’ kvinde, ifølge det sociale 

felt.  Identitet er således noget som opstår igennem diskursive processer og som konstant 

er til forhandling (Winther Jørgensen & Philips, 1999: 55-56).  

 

I opgavens anden analysedel vil jeg derfor anvende den artikulatoriske analyse jeg har 

udført i første analysedel, til at udpege hvorledes subjekt positionerne ’mand’ og ’kvinde’3 

forsøges meningsudfyldt. Jeg vil her benytte analysen af de diskurser som blev udpeget i 

første analysedel og udpege de relationer som konstrueres i diskursens meningsudfyldelse 

af subjekt positionerne. Denne analyse vil jeg endelig bruge som baggrund for en 

diskussion af, hvilke konstitutive konsekvenser præcis disse konstruktioner har, for det 

politiske handlerum. Jeg vil i både anden analysedel og diskussionsafsnittet trække på 

Judith Butlers teori om konstruktionen af køn i samvirke med Laclaus teori om subjekt 

positioner og jeg vil i det følgende afsnit redegøre for hendes teoretiske baggrund. 

 

Butler – kønsballade 

 
Den amerikanske køns – og queerteoretiker Judith Butler repræsenterer et af de mest 

radikale bud på en læsning af kønnets betydning for både det sociale og individet. I sit 

                                                        
3 Når jeg i analysen anvender betegnelsen ‘kvinde’ og ‘mand’ henviser jeg til subjekter med de 
kropsligt genkendelige markører for de to subjekt positioner. Der er mange andre interessante 
perspektiver på køn og kropslige markører som identifikation, men opgavens omfang tillader 
desværre ikke at gå i detaljer med denne meget komplekse diskussion.  
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hovedværk ’Gender Trouble’ (’Kønsballade’) sætter Butler spørgsmålstegn ved den 

normative køn-og seksualitetsforståelse som præger de vestlige samfund og argumenterer 

i stedet for, at køn skal forstås som performativ, altså noget som fremføres: ”Køn er en 

gentagen stilisering af kroppen; et sæt gentagne handlinger inden for en yderst rigid 

regulerende ramme, som gennem tiden er størknet, for at producere tilsynekomsten af en 

substans, der forekommer at være en slags naturlig væremåde.” (Butler, Judith, Gender 

Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, 1999, 43f citeret i Andreassen, 2007: 

85).   

 

Køn er altså ikke noget essentielt eller naturligt, men noget som skabes gennem vores 

handlinger, vores tale og vores seksualitet (Andreassen, 2007: 85).  Baseret på en analytisk 

dekonstruktion af klassisk psykoanalytisk teori, via Sigmund Freud og Jacques Lacan, samt 

udvalgte franske feministiske og poststrukturalistiske tekster, fremhæver hun tre 

komponenter som er centrale for konstruktionen af ”kønnets heteroseksuelle koheræns” 

(Søndergaard, 2006: 22); biologisk køn, socialt køn og begærsretning. Sammenhængen 

mellem disse tre komponenter ”projiceres ind i en formodet kerne i individernes ’indre’ – 

selv om der i grunden blot er tale om en sammenhæng, der demonstreres i form af en 

omverdensacceptabel performance på ’kroppens overflade’.” (Søndergaard, 2006: 22). 

Butler taler således om kønnet som en proces, hvor forventningen om en række 

handlinger stemmer overens med et individs fysiske udtryk, både biologisk og seksuelt, og 

som derigennem skaber en socialt acceptabel version af det respektive køn.  

 

Biologisk versus socialt køn 

 

Et af de mest centrale diskussioner inden for kønsteorien, omhandler netop forholdet 

mellem det sociale og det biologiske køn4. Debatten om socialt kontra biologisk køn 

udsprang i høj grad fra et ønske om at kunne konstruere et validt modargument mod 

kønskonservative positioner, som, med udgangspunkt i biologisk determinisme og 

                                                        
4 På engelsk skelnes der mellem ‘gender’ og ‘sex’, men der findes ingen tilsvarende direkte 
oversættelse af de to ord og der skelnes derfor mellem ‘socialt’ og ‘biologisk’ køn.  
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kulturessentialisme, historisk har været brugt til at legitimere ulighed og 

forskelsbehandling af kønnene (Lykke, 2008: 29).  

 

Både biologi og kultur er blevet anvendt som et legitimeringsværktøj for undertrykkelse, 

eksklusion og opretholdelse af samfundsmæssige hegemonier. Den biologiske 

determinisme tager ofte udgangspunkt i naturvidenskaben og medicin og har derfor haft 

en stærk autoritet bag dets argumenter. For eksempel blev kvinder forment adgang til 

universiteterne i 1800-tallet, men henvisning til, at det intellektuelle arbejde ville kunne 

gøre skade på kvinders reproduktive organer. Man mente på det tidspunkt, at energien i 

kroppen var konstant og, at det blod som gik til hjernen uværgeligt måtte tages fra 

livmoderen og dette ville altså udgøre en risiko for kvindens helbred, og, i sidste ende, 

hele samfundet (Lykke, 2008:30). For et mere moderne indspark, behøver man blot se på 

debatten om folkeskolen, hvor der i dag argumenteres for, at drenge og pigers hjerne 

udvikler sig forskelligt og, at der derfor er behov for at tage hensyn til disse forskelle. 

Pudsigt nok bruges der i dag det samme argument for at indrette folkeskolen mere efter 

drengenes behov, med modsat fortegn, som der tidligere blev brugt mod, at piger ikke 

kunne gå i gymnasiet. Den gang var det kun drengene som besad evnen til at sidde stille i 

længere perioder, og til at tænke de abstrakte tanker som var nødvendige for at kunne 

klare sig i gymnasiet. Piger havde simpelthen ikke de store evner til at tænke og desuden 

ville det være skadeligt for deres organer at skulle sidde stille så længe. I Danmark fik 

piger adgang til gymnasiet i 1903 (Andreassen, 2007: 20).  

 

Kulturessentialismen har samme effekt, idet identitet og adfærd, i stedet for biologi, 

bindes op på kultur og kulturkontekst som den determinerende faktor. Blandt andet 

religion, geografi og etnicitet kan være bestemmende for hvilke træk den enkelte tilskrives 

og disse er uforanderlige og essentielle. Fælles for de to begreber er, at de begge laver en 

direkte kobling fra biologisk køn til socialt køn, således at ”biologisk tilhørsforhold til et 

bestemt køn, ’sex’, medfører et bestemt ’gender’, dvs. en bestemt sociokulturel 

kønsidentitet og en bestemt placering i samfundets kønsmagtsordning.” (Andreassen, 

2007: 31). Denne kobling sætter således lighedstegn mellem bestemte biologisk træk, så 
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som bryster og en skede, og bestemte stereotype personlighedstræk og handlemønstre, så 

som at være mere omsorgsfuld, godt kunne lide kjoler og at være dårlig til at køre bil.   

 

Adskillelsen mellem de to begreber var i sin tid med til at føre kønsdiskussion på nye veje 

og skabte en måde hvorpå man kritisk kunne reflektere over kønnets konstruktion. I dag 

stiller mange imidlertidigt spørgsmål ved hensigtsmæssigheden ved opdelingen og 

specielt Judith Butler har været en vokal kritiker af adskillelsen. Hun mener, at der er god 

grund til også at behandle det biologiske køn som en konstruktion og at ”det interessante 

ikke [er] spørgsmålet om hvordan ’gender’ konstitueres som og gennem en særlig tolkning 

af ’sex’. Det interessante er derimod at spørge: Gennem hvilke regulerende normer 

materialiseres ’sex’ overhovedet?” (Søndergaard, 2006: 42). Det er således igennem et brud 

med dikotomien mellem det biologiske og det sociale køn, at Butler peger på kønnet som 

performativt.  

 

Doing Gender  

 

Butler uddyber senere i sit forfatterskab ideen om det performative køn. Hun peger på, at 

performance ikke skal forstås som en bevidst handling, men snarere som en gentagende 

praksis, både handling og diskurser, hvorigennem kønnet konstitueres (Søndergaard, 

2006: 43). Samtidig er det frugtbart at gå til begrebet performativ fra et sprogteoretisk 

perspektiv, hvori ”et performativ i talehandlingsteorien er et handlingsbestemmende ord. 

Dvs. et ord, der udløser en handling når det udtales.” (Lykke, 2008: 62). Ord kan altså 

både være talehandlingsbestemmende i betydningen af, at ordet er identisk med 

handlingen, som når for eksempel en autoritet erklærer nogen for ’skyldig’ eller forkynder 

et par, men også når der udløses en handling som konsekvens af ordet. Derfor er har det 

betydning når Butler udpeger kønnet som performativt, idet hun herigennem angiver 

sproget som værende både betydningsgivende, men også som ”en aktiv, 

handlingsudløsende praksis med materielle effekter.” (Lykke, 2008: 62). Sproget er for 

Butler derfor primus motor i konstruktionen af kønnet. Hun er dels inspireret af Michel 
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Foucaults5 ide om subjektet som en konstruktion af de diskurser som omgiver os i 

samfundet og, dels af Louis Althussers begreb om interpellation, hvori subjektet 

konstitueres ved, at det adresseres i tale og, at ”nogen eller ’noget’ kalder på os”(Lykke, 

2008: 63).   

 

Konstruktion af køn er ifølge Butler derfor overvejende processuelt. Det er et resultat af en 

række diskurser og handlinger, hvorigennem subjektet og subjektets kønsidentitet 

konstrueres. Resultaterne kan dog tage sig ud som værende essentielle, idet 

talehandlingernes performativitet skaber det de udsiger. Herigennem kan igennem varige 

gentagelser være med til at normalisere og fiksere normer om køn og ”den sociokulturelle 

kommunikative produktion af kønnede subjekter kommer med andre ord til at 

fremtræde, som om den var en effekt af individernes essentielle indre kønsnatur” (Lykke, 

2008: 64). Butlers pointe er altså, at igennem utallige gentagelser af bestemte diskurser 

omkring kønnet, sker der en normativ fiksering af subjektet, som samtidig italesættes og 

fremstår som værende essentiel og iboende i individet.  

 

Operationalisering af analysens begreber: 

 
Begreberne til analysestrategien er nu konkretiseret og jeg vil her redegøre for den 

overordnede strategi.  

 

Analysen vil bestå af to dele; I første del af analysen vil jeg iagttage hvorledes der gennem 

artikulation fikseres mening til forskellige elementer i debatten i medierne. Jeg 

identificerer de overordnede nodalpunkter, hvorigennem et hegemonisk projekt forsøges 

at stabiliseres, via analyse af det empiriske materiale.  Jeg vil se efter hvordan der skabes 

relation mellem enkelte elementer og nodalpunkter og hvorledes der herigennem forsøges 

fikseret mening i diskursen. I analysens anden del vil jeg analysere hvordan der gennem 

disse diskurser opstår en bestemt forståelse af køn og kønnets subjektformer. I anden del 

                                                        
5 Jeg tillader mig her at antage, at læseren er bekendt med Foucaults grundlæggende ideer og 
teoretiske overvejelser i denne henvisning 
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af analysen vil jeg samtidig tage udgangspunkt i Judith Butlers forståelse af køn som en 

hybrid mellem det sociale og biologisk konstruerede køn og, hvordan kønnet konstrueres 

performativt gennem diskurser. 

 

I dette kapitel har jeg nu redegjort for mine valg af teori og analysestrategiske begreber og 

dermed specialets analytiske rammer. I det følgende kapitel vil jeg redegøre for min 

empiri og herefter følger de to analyseafsnit, samt min diskussion. 
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3. Kildekonstruktion  

 

I dette afsnit vil jeg redegøre for valg og konstruktion af min empiri. Jeg vil først 

præsentere empirien og efterfølgende redegøre for hvordan jeg har læst og anvendt den i 

min analyse.  

 

I min analyse af, hvordan barsel som socialt fænomen italesættes og meningstilskrives i 

den offentlige debat, har jeg valgt at fokusere på de danske printmedier og deres 

repræsentation af barselsdebatten. Nyhedsmedierne er i dag en dominerende faktor inden 

for meningsproduktion og er i høj grad med til at sætte dagordenen for hvorledes aktuelle 

emner italesættes (Willig, 2011: 16). Igennem databasen Infomedia har jeg fået materiale 

stillet til rådighed, som jeg herefter delvis har selekteret min empiri ud fra. 

 

Infomedia artikler  

 

Valget af printmedierne som genstand for min analyse skyldes dels en interesse i deres 

indflydelse på den offentlige debat, og dels deres tilgængelighed som diskursanalytisk 

materiale. Jeg har udvalgt artikler fra databasen ved hjælp af søgeordene ’øremærket 

barsel’ og ’barsel + debat’ og, en søgning hvor ordet ’barsel’ indgår i overskriften, i perioden 

1. januar 2011 til 31. december 2013, for at få så bred en dækning af emnet som muligt inden 

for perioden. Perioden er udvalgt da der var relativ stor debat om emnet lige op til 

folketingsvalget i 2011, på baggrund af socialdemokraternes valgløfte om øremærket barsel 

til mænd. Debatten fortsatte i tiden efter valget, med varierende intensitet og 

kulminerede i perioden omkring regeringens fravalg af øremærket barsel som politisk sag, 

i september 2013. Jeg har valgt at forlænge søgeperioden til årets udgang, for at kunne 

inkludere artikler som optrådte i kølvandet på denne beslutning. 
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Jeg har valgt kun at søge i de landsdækkende dagblade Børsen, Berlingske, Jyllands 

Posten, Politiken og Information, da jeg mener, at de udgør et repræsentativt udsnit for 

den aktuelle debat, i kraft af deres position som ledende aktører på markedet, både i 

forhold til antal læsere og til deres journalistiske standarder. Jeg erkender, at ved at vælge 

disse medier afskærer jeg mig fra en stor del af mindre lokale og mere selvstændige 

publikationer som muligvis har andre perspektiver på emnet. Med fokus på hvorledes 

meningsproduktion opstår i den offentlige debat, mener jeg dog, at det er vigtigt at 

inddrage de aktører der dominerer debatten og som derved har størst mulighed for at 

påvirke den.  

 

I udvælgelsen af artikler til analysen har jeg gennemlæst den indsamlede empiri af flere 

omgange. Infomediasøgningerne resulterede første omgang i 1217 artikler. I første omgang 

fravalgte jeg alle artikler der nævnte ordet barsel, men som ikke direkte relaterede til 

debatten om barsel. I anden omgang fravalgte jeg artikler der omhandlede, ligestilling 

generelt, regeringens håndtering af den øremærkede barsel som politisk sag og dens 

betydning for Socialdemokraterne, samt kortere læserbreve. Endeligt har jeg også 

krydstjekket for artikler, som kom frem i alle tre søgninger. Jeg endte med 61 artikler fra 

perioden 2011 til 2013, fra Politiken, Jyllands Posten, Berlingske og Information, da Børsen 

ikke har haft nogen artikler om emnet i perioden, som var relevant inden for de valgte 

kriterier. Artiklerne er angivet på litteraturlisten under ’empiri’ og er listet efter dato og 

publikation, og er ligeledes refereret efter dato og publikation i opgaven. Nedenstående 

modeller viser fordelingen af artikler på årstal og måned.  
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Nyhedsmedier som kilder 

 

I anvendelsen af nyhedsmedier som kilde er det vigtigt at holde sig for øje, at medierne 

også konstruerer nyheder ud fra en række parametre. Ida Willig (2011) skriver i sin analyse 

af det journalistiske felt, at der findes fem klassiske nyhedskriterier som overleveres i 

branchen og at disse er ”…aktualitet, væsentlighed, konflikt, identifikation og sensation” 

(Willig, 2011:57). De aktører som repræsenteres i medierne er således ikke givne på 

forhånd, men udvalgt og konstrueret ud fra journalistiske kriterier. Moderne journalistik 

opererer ud fra en tanke om at nyhedsproduktion skal være absolut objektiv og, at alle 

sider i en debat skal høres, men præsentationen af de forskellige stemmer er ofte ikke på 

lige vilkår og dette kan have konsekvenser (Esman, 2002:10-11). Den redaktionelle kontrol 

med hvem der får taleplads, vinklingen af historien og placering af udtalelser, bidrager alle 

til at konstruere den information som medierne viderebringer og som offentligheden 

modtager. Med den magt som medierne besidder i forholdet til offentligt debatter, er det 

samtidig også vigtigt at holde sig for øje, at der findes bagvedliggende interesser i hvem og 

hvad der bliver hørt og set i medierne, og hvilken dagsorden de repræsenterer (Lund, 

2002:167).  

 

Disse betingelser for brugen af nyhedsmedierne som kilde i en diskursanalyse anerkender 

jeg som et vilkår for konstruktionen af diskurser i medierne, men det får i denne konkrete 

analyse ingen indflydelse. Uagtet hvorledes nyhedsartiklerne er konstrueret, er det de 

nærværende diskurser som analyseres, og ikke hvilke intentioner som ligger bag den 

konstruktion de optræder i. Opgavens fokus er på den offentlige meningsdannelse, og 

nyhedsmediernes centrale rolle der, med alle dens muligheder og begrænsninger.  
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Konstruktion af empiri 

 

I tråd med opgavens socialkonstruktivistiske udgangspunkt er det vigtig at understrege, at 

opgavens empiriapparat også er en konstruktion, som træder frem på baggrund af 

parametre jeg har opstillet. Jeg har redegjort for disse parametre og de fremkomne 

resultater deraf i de ovenstående afsnit og jeg har forsøgt at gøre det klart for læseren, 

hvad baggrunden for empirien er og for at skabe videnskabelig validitet i undersøgelsen. 

De udvalgte artikler er den eneste empirikilde og dette er således kun et perspektiv på den 

offentlige debat om barsel, blandt flere mulige, som kunne være opstået ud fra andre 

konstruktioner af empiri.  

 

Herudover må det også nævnes, at valget af analysestrategi har haft indflydelse på 

empiriens konstruktion. Jeg har i både udvælgelse og læsning af empirien haft ’Laclauske’ 

briller på og har derfor læst empirien med hans analysebegreber og teoretiske overvejelser 

i baghovedet. Igennem disse briller er der visse elementer der træder frem og bliver 

iagttaget, og andre der forbliver usete, men som måske kunne være relevant i en anden 

analytisk kontekst. De anvendte udtalelser er udvalgt fordi de illustrerer, hvorledes der 

finder diskursive kampe sted, hvori forskellige aktører forsøger at meningstilskrive 

begrebet køn i debatten om barsel.  

 

Anvendelse af empiri 

 

Opgavens empiri er anvendt i første og anden analyse og resultaterne heraf danner 

baggrunden for diskussionen i kapitel 6, om det politiske handlerum. Konkret anvendes 

der citater som er udvalgt fra de artikler som udgør opgavens empiri og disse er udvalgt 

med henblik på, at de relationelt er med til at konstruere mening i den givne diskurs. 

Citaterne, og dermed diskurserne, er ikke knyttet betydningsmæssigt til bestemte 

personer eller artikler. De forskellige diskurser kan dermed godt optræde på tværs af 

artiklerne og den samme person kan for eksempel godt citeres som en del af 

modsatrettede diskurser. Den citerede persons position som for eksempel forsker, 
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forælder eller politiker for derfor ikke nogen konsekvens analytisk, idet der udelukkende 

tages hensyn til hvilken mening nodalpunktet er med til at tilskrive diskursen og 

derigennem den tomme betegner ’øremærket barsel til mænd’. Hvor personen tilskrives 

en titel eller tilknytning er det udelukkende for at sætte personen i et kendt kontekst og 

for at kunne skelne de forskellige citater og citerende personer fra hinanden.  

 

Den første analyse er en artikulationsanalyse, hvor to diskurser analyseres og hvori de 

enkelte citater fremhæves. Citaterne udgør elementerne i analysedelen, som altså knytter 

sig til nodalpunkter, i form af de ledende overskrifter som fremgår under hver diskurs-

afsnit. Elementerne er således både med til at meningsudfylde og bliver meningsudfyldt i 

deres relationer til hinanden og denne organiseres gennem nodalpunkterne. De valgte 

citater er udvalgt fra en lang række citater, hvis mening går igen flere gange. Af 

pragmatiske årsager har jeg valgt kun at benytte et par citater under hver nodalpunkt og 

jeg mener, at pointerne står tilstrækkeligt i denne form. Citaterne er udvalgt ud fra min 

egen læsning af empirien, men alligevel baseret på kriterierne, at meningstilskrivelsen og 

det relationelle forhold til diskursen skulle fremstå tydeligt når det blev anvendt i 

analysen.  

 

I anden analyse er det min egen analyse af empirien som er empirien og 

artikulationsanalysen er således grundlaget for min analyse af konstruktionen af køn og 

kønnede subjekt positioner. Der introduceres derfor ingen ny empiri, da denne er en 

viderebygning af første analyse. Den endelige diskussion vil være baseret på mine 

analytiske fund fra de to analyser.  

 

Jeg har i ovenstående kapitel redegjort for mit valg af kilder og min konstruktion af 

empiri. I det følgende kapitel vil jeg foretage den første analyse, artikulationsanalysen. 
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4. Analyse I – Artikulation af diskurser   

 

Dette afsnit vil udgøre den første del af analysen. Jeg vil undersøge, hvorledes der forsøges 

tilskrevet mening til denne tomme betegner ’øremærket barsel til mænd’. Dette vil jeg 

gøre ved at vise, hvordan der gennem artikulation fikseres mening mellem specifikke 

elementer, som derigennem etablerer betydning. Analysen vil tage udgangspunkt i 

Laclaus begreber ’artikulation’, ’element’ og ’nodalpunkt’ som de er defineret i 

analysestrategi-afsnittet.  

 

Hvad betyder ’øremærket barsel til mænd’? 

 

Baggrunden for første del af analysen er den indsamlede empiri fra Infomedia, der består 

af artikler fra danske dagblade. I læsningerne af empirien tegnede der sig et mønster, hvor 

der kunne identificeres to konkurrerende diskurser, som hver især repræsenterer en 

konstrueret problemstillingsdiskurs i debatten.  De to diskurser er opsummeret i 

overskrifterne ’Mere barsel til far’ og ’Det frie valg’ og betydningen af overskrifterne skulle 

gerne stå klart efter læsning af afsnittets analyse og indhold, idet de er valgt ud fra 

diskursernes meningsindhold.  I analysen vil jeg kortlægge hvorledes de enkelte elementer 

får betydning i relation til udvalgte nodalpunkter. De enkelte elementer blive gennemgået 

i nedenstående analyse og jeg har valgt at lade de to diskurser strukturerer afsnittet. Nogle 

elementer er repræsenteret ved en eller to citater fra artiklerne, mens enkelte af de mere 

dominerende positioner i debatten er påvist gennem flere citater. Dette er for at 

eksemplificere elementets betydning, men samtidig gøre analysen overskuelig. Analysens 

endelige formål er at undersøge, hvordan de udvalgte diskurser kæmper om at 

meningsudfylde de tomme betegnere ’kvinde’ og ’mand’ og denne første analyses resultat 

benyttes således i det efterfølgende analyseafsnit. Denne analyses første afsnit begynder 

med en kort introduktion til den første diskurs ’mere barsel til far’.   
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”Mere barsel til far” – Et spørgsmål om ligestilling 

 

Barsel til fædre kom første gang på den politiske dagsorden i 1983, da der blev indført 14 

dages fædreorlov efter barnets fødsel. Fædres adgang til barsel var herefter en del af de 

politiske diskussioner om barsel. Med undtagelse af en kort periode på fem år, fra 1997, 

hvor fædre fik yderligere 14 dages øremærket barsel i forlængelse af mødrenes barsel og til 

2002 hvor de blev fjernet igen, er der ikke sket nogen politisk udvikling på området 

(Borchhorst, 2003: 93-117). Den omfattende diskussion om barsel i perioden 2011-2013 tog 

sit udgangspunkt i regeringens inkludering af op til tre måneders øremærket barsel til 

mænd i deres regeringsgrundlag ”Et Danmark der står sammen”. Spørgsmålet om barsel til 

mænd blev for mange et spørgsmål om ligestilling, da den skæve fordeling af 

barselsperioden resulterer i forskellige konsekvenser for mænd og kvinder. Der var 

uenighed både blandt modstandere og tilhængere af øremærket barsel, men også 

indbyrdes blandt aktører, som ellers var enige.  Det interessante er dog ikke kun 

diskussionen om hvorvidt øremærket barsel er et værktøj der kan fremme ligestilling, 

men, at der også bliver skelnet mellem hvorvidt den øremærkede barsel fremmer 

ligestilling for mænd eller kvinder. Ligestillingsdiskursen blev således artikuleret af en 

række forskellige nodalpunkter, som jeg vil præsentere og uddybe i det følgende afsnit.  

 

Barsel på to forskellige måder: 

 

Det første element, der artikuleres i diskursen ’mere barsel til fædre’ er, at kvinder og 

mænd er forældre på to forskellige måder og det artikuleres at det er positivt, at mænd får 

mere tid sammen med deres små børn. ”»Der skal ikke meget hyl til, før hans mor kommer 

rendende. Vi [fædre og mødre] repræsenterer to forskellige tolerancer, og det tror jeg er 

vigtigt«, siger Martin Mårtensson, der er far til Malte på ni måneder” (07.10.2011: Politiken). 

 Citatet kommer fra en far på barsel, som udtaler sig om sin tid på barsel. Her er det 

underforstået, at kvinder er mere følsomme i deres omgang med barnet og har en lavere 

tolerance for, at barnet græder og er utilfreds. Det antyder, at der derfor er et behov for, at 

fædre har mere tid sammen med barnet, for at udligne denne adfærd, som det implicit 
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antydes kan have en negativ effekt. Også i dette næste citat indikeres det, at der er en 

forskel i det at være far og mor.  Her er endnu en far på barsel som siger: ”Søren Jepsen… 

mener, at stemningen i fædregruppen nok er lidt mere løssluppen, end når mødrene mødes. 

Og så taler mændene også om andre ting end børnene og livet som far, selv om det også 

fylder en del. »Vi snakker om søvn, bleskift og madvaner og alt det, men der er måske en 

forskel på, hvordan vi snakker om det«.” (07.10.2011: Politiken). Her gentages ideen om, at 

mødre er mere forsigtige og ikke så afslappede som fædre. Samtidig udtrykkes der en 

forventning om, at kvinder kun snakker om børn og dertilhørende emner og, selvom 

mændene også snakker om det, snakker de om det ’på en anden måde’. Der er altså 

grundlæggende forskel på at være mand på barsel og kvinde på barsel, ifølge dette, og 

derfor har mændene brug for, at der er flere mænd på barsel, for, at de kan dyrke 

faderskabet i et fællesskab, væk fra kvinderne. Både for at kunne være have en anden 

omgang med barnet, men også for at kunne snakke om ting relateret til barnet på denne 

specielle måde, som mænd snakker om børn på. Anita Mac og Anne-Mette Michaelsen 

udtaler: ”»Mens vi klapper i hænderne, fordi far tager mere barsel, bliver der samtidigt set 

skævt til kvindens fravalg. Der kommer kvinden i en stor konflikt med sig selv.” Mænd får 

altså mere positiv respons på at tage barsel, mens det blot forventes af kvinderne at det er 

tilfældet og hun får negativ respons hvis ikke hun tager lige så meget barsel som hun kan. 

Således artikuleres det, at være far på barsel på en bestemt måde, som er anderledes end 

det, at være mor på barsel. 

 

Biologisk er der en forskel for mænd og kvinder i deres forhold til det nye medlem af 

familien; kvinden har båret og født barnet og har muligheden for at amme, hvilket også 

kan være med til at skabe et nært bånd mellem mor og barn. Dette artikulerer teolog Åse 

Merete Morsø i dette citat, i en artikel om den øremærkede barsel: “Hvor er barnets tarv i 

denne debat? Lad os erkende, at mor og barn er knyttet sammen på en anden måde end far 

og barn. Sådan er det alene af den grund, at moderen har båret barnet i sig i ni måneder, født 

det og ammet det.” (18.10.2011: Morgenavisen Jyllands-Posten). Ifølge dette er der altså 

biologisk forskel på mænd og kvinders tilknytning til barnet og deraf følger, at de også har 

forskellige grundlag for at tage barsel. Her knytter Morsø samtidig kvindens barsel og 



39  

barnets tarv sammen, og artikulerer således de to som noget der naturligt hører sammen, 

på grund af den biologiske tilknytning.  

 

Den feminiserede mand: 

 

I diskursen ’mere barsel til mænd’ artikuleres der en forventning om, at, hvis manden 

overtager en del af kvindens rolle som primær omsorgsperson i barnets første tid, 

tilskrives han samtidig de samme egenskaber og forventninger som rollen traditionelt har 

indeholdt: ”Det er let at tænke: ' Gud, alle mænd er ved at blive kvinder', men det passer jo 

ikke. Mænd er stadig i stor udstrækning fristet af de udfordringer, der er ved arbejdet, og de 

udfordringer, der er ved at gå ud og gøre karriere.« Kenneth Reinicke tilføjer, at de fleste 

mænd stadig har mange overvejelser, når de går på barsel: Kan jeg sætte min udvikling her 

på standby? Mister jeg min plads i hierarkiet?” (09.06.2012: Information). Der er to 

forståelser som herved artikuleres i forhold til kvinden, og manden som modsætningen; 

for det første at kvinden påtager sig, eller allerede besidder, nogle essentielle 

karakteristiske og værdier i kraft af sin rolle som primær omsorgsperson i barnets første 

tid, som kan overtages af manden, når han overtager en del af rollen som primær 

omsorgsperson. For det andet artikuleres der en forståelse af, at kun manden er 

interesseret i de udfordringer, som forbindes med job og karriere, uagtet om kvinden 

påtager sig rollen som mor eller ej og, at dette er et træk som manden kan miste ved at 

påtage sig kvindens traditionelle rolle. Det italesættes dog som om, at dette ikke er 

tilfældet og, at mændene stadig vedligeholder deres trang til professionelle udfordringer, 

på trods af deres nye rolle som far. Samtidig bliver det artikuleret som noget negativt at 

være optaget af omsorg hvis det får indflydelse på mandens karriere, i henvisningen til at 

’miste plads i hierakiet’. Mænd der går op i omsorg er altså ifølge denne udtalelse mindre 

værd end mænd som ikke gør. Reinicke fortsætter: ”Graviditeten og rollen som far gør, at 

de stopper op og tænker, at der nødvendigvis må være flere dimensioner af livet, de skal 

udleve. Og det er her, nogle vil sige, at de i stigende grad bevæger sig ind på kvindernes 

område.”(09.06.2012: Information). Her artikuleres det, at grunden til, at mænd nu også 

tænker på andet end deres arbejde er, at deres partner er blevet gravid og, at de derfor 
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bliver fædre og dermed får en ny identitet de skal forholde sig til. De egenskaber som 

tilskrives denne identitet er altså i så høj forbundet med det ’kvindelige område’, at disse 

mænd vil påtage sig de samme egenskaber, hvis de ikke kun fokuserer på deres arbejde, 

men også deres familie.    

 

Det feminiserede samfund:  

 

Det andet element der er fundet artikuleret i diskursen ’mere barsel til far’, er, at den 

øremærkede barsel ses som en reaktion på et ’feminiseret’ samfund.  Der tillægges her en 

negativ værdi til det faktum, at små børn i langt højere grad tilbringer tid sammen med 

kvinder, qua deres rolle som omsorgsgiver, både professionelt (i vuggestuer, dagpleje, 

børnehaver og skoler), samt i hjemmet, hvor kvinden stadig tager langt størstedelen af 

barslen, og efter barslen tager flest af barnets sygedage og omsorgsdage. Debattør og 

journalist Lars Trier Mogensen udtaler: ”Men over for barnet er det usselt at give op lige fra 

begyndelsen. Fædrenes fravær under barselsorloven grundlægger en ubalance, hvor mødrene 

vinder dominans over børnene. En trumf, de kan misbruge resten af børnelivet - til skade for 

både ungerne og mændenes selvværd.” (29.12.2012: Politiken). Her bliver barsel altså 

artikuleret som noget fædrene skylder deres børn, for ikke at risikere at give kvinderne 

overmagt i familieforholdet. Det artikuleres således, at mere barsel til fædre vil have en 

positiv indflydelse på barnet, og på manden, idet de derigennem får mulighed for at skabe 

balance i familien og udligne de potentielt skadelige effekter af kvindernes dominans i 

børnenes tidlige år. Lars Trier Mogensen fortsætter: ”Mon ikke også den manglende barsel 

har betydning for mænds manglende søgning til pædagogstudiet? Mon ikke vores børn har 

bedst af at møde begge køn i deres tidlige år” (29.12.2012: Politiken). Her italesætter Lars 

Trier Mogensen det fokus som har været på de få mandlige pædagoger i institutioner og 

de negative effekter dette muligvis har på børn. Fædre på barsel er altså en måde at 

imødekomme denne problematik, både ved at give børn mere tid sammen med fædrene i 

hjemmet, men også ved at indikere at mænd får en forhøjet interesse i at engagere sig 

med pædagog-faget. Denne interesse knyttes til barsel gennem forståelsen af, at mere 

barsel til mænd på sigt vil legitimere mænds interesse i børn, og i forlængelse heraf også 
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omsorgsfagene. Det lave antal mænd inden for omsorgsfagene bliver i andre diskussioner 

italesat som værende problematisk og her knyttes ’mere barsel til far’ altså til at kunne 

være en potentiel løsning på dette problem. Herigennem italesættes en forventning om, at 

mænd ikke har noget interesse i at blive pædagog, på grund af at der generelt ikke er 

nogen forventning om, at mænd er interesseret i småbørn.   

 

Ligestilling for kvinderne 

 

Forsker Julie Hassing knytter i dette citat ligestilling for kvinder sammen med spørgsmålet 

om fordeling af barsel: ”Den skævvredne barsel sætter enhver kvinde i en udsat position - 

både dem som ønsker børn, dem som ikke ønsker børn, og dem som ønsker et arbejde og vil 

overveje alt andet senere. Den lange barsel gør nemlig enhver kvinde 25+ til risky business at 

ansætte. Det ved arbejdsgiverne godt. Derfor handler karrierevejledning for unge kvinder om 

»at få det til at ligne, at du ikke skal have børn.” (02.09.2013: Berlingske). Julia Lahme 

påpeger også, at den øremærkede barsel bør indføres for at hjælpe kvinderne forbedre 

deres muligheder på arbejdsmarkedet: ”Så den øremærkede barsel er for mig ikke vigtig, 

fordi vi skal regulere os til faderlig tilknytning til barnet, men snarere sikre, at det er lige så 

ufordelagtigt at ansætte en ung mand som en ung kvinde i sin virksomhed og dermed skabe 

reel ligestilling med lige muligheder.” Både Lahme og Hassing påpeger her, at det faktum at 

kvinder tager langt størstedelen af en eventuel barselsperiode, og, at det samtidig er en 

forventning de møder i deres arbejdsliv, at de netop gør det, der påvirker kvinders 

karrieremuligheder i en negativ retning. Øremærkningen af barsel til mænd italesættes 

her som værende et middel til at kunne skabe den samme forventning til mænd og 

dermed udligne den forskel som opstår. Pointen er her, at mænd bliver set som værende 

mere pålidelige medarbejdere af arbejdsgiverne, idet det ikke forventes at de vil holde 

barsel eller i lige så høj grad forventes at ville have børn. Samtidig peger Hassing på, at 

denne forskelsbehandling ikke kun rammer de kvinder som har børn eller som potentielt 

vil vælge at få dem på et senere tidspunkt – også de kvinder som har fravalgt at få børn 

eller måske ikke har taget stilling til det endnu, bliver påvirket af det.  
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Ligestilling for mændene 

 

Kommunalpolitikerne Signe Mie Jensen og Tommy Petersen artikulerer med dette citat 

fra et debatindlæg, at øremærket barsel til mænd ikke bør indføres for at fremme kvinders 

ligestilling, men for mændenes: ”Debatten er helt forfejlet. Det bør nemlig ikke handle om 

at sikre mere ligestilling til kvinderne, men derimod til mændene - og herved starte en 

udvikling, der kan sikre en arbejdsmarkedskultur, hvor mænd bedre føler, de har ret til at 

bede om barsel.” (25.07.2013: Politiken). Ligestillingsminister Manu Sareen understreger 

dette, ved at italesætte øremærket barsel til mænd som lige præcis en hjælp til mændene. 

”Mændene vil ligestillingen i samfundet. Det er samfundet omkring de mænd, der ikke kan 

følge med. For når fædre tager barsel, får de naturligt en aktiv rolle i hjemmet, og det vil 

skabe en større tilknytning til barnet og automatisk stille dem bedre i sager om skilsmisse og 

forældremyndighed. Men vigtigst af alt vil det influere på hele den måde, vi anskuer manden 

i samfundet. Han vil på den måde flytte sig væk fra rollen som en andenrangs 

omsorgsperson«”. (27.01.2012, Information). Begge citater påpeger her, at den øremærkede 

barsel vil være med til at give mændene bedre forhold på arbejdspladsen, og give dem 

frihed til at spørge om barsel fra arbejdsgiveren. De artikulerer her altså barsel som en del 

af mænds ligestilling med kvinder, idet dette kan være med til at give dem en mere 

accepteret rolle som omsorgsgivere. Den manglende ligestilling mellem mænd og kvinder 

på dette område italesættes ofte som værende en af grundene til, at mænd har dårligere 

vilkår ved skilsmisser og derfor artikuleres det her som et vigtigt skridt for mændenes 

rettigheder.  

 

Opsamling ’Mere barsel til far’ 

 

I ovenstående afsnit har jeg analyseret artikulationen af en række forskellige elementer 

der er samlet omkring nodalpunkter i en samlet diskurs, for at meningsudfylde den 

tomme betegner ‘øremærket barsel til mænd’.  Diskursen ’mere barsel til far’ handler om 

øremærket barsel til mænd som et ligestillingsværktøj for både mænd og kvinder, og 
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analysen har udpeget de artikulatoriske processor såvel som de meningstilskrivende 

nodalpunkter, som i deres funktion af privilegeret element organiserer diskursen. Der er 

fem privilegerede elementer som artikulatorisk forsøges at meningstilskrive betegneren 

’øremærket barsel til mænd’ og disse benævnes; ’barsel på to forskellige måder’, ’den 

feminiserede mand’, ’det feminiserede samfund’, ligestilling for kvinderne’ og ’ligestilling for 

mændene’.   

 

Disse privilegerede elementer organiserer de andre elementer i diskursen, altså de 

udvalgte citater, hvorigennem den tomme betegner meningstilskrives som et værktøj for 

ligestilling. Overordnet står øremærket barsel til mænd som et redskab, der italesættes 

som til at skulle imødekomme en række problemstillinger; mænd og kvinder håndterer 

småbørn på forskellige måder; mænd er blevet mere ’feminiserede’ og træder i højere grad 

ind i rollen som omsorgsgiver; samfundet er blevet for ’feminint’ og med flere mænd i 

omsorgsroller, både privat og professionelt, kan der tages hånd om denne udvikling, og 

endelig er der en diskussion om, hvorvidt den øremærkede barsel vil være til gavn for 

mænd eller kvinders ligestilling. For mændenes vedkommende vil det hjælpe dem til at 

bede om barsel hos deres arbejdsgiver og skabe en mere tolerant stemning for mænd på 

barsel, og samtidig vil det betyde, at mænd får en større rolle i deres børns liv fra starten 

af. For kvindernes vedkommende skal den øremærkede barsel fungere som et redskab, der 

udligner forskelle og afhjælper ulige behandling på arbejdsmarkedet. Modstandere af 

øremærket barsel anerkender den som et forsøg på at gribe ind i 

ligestillingsproblematikker, men mener enten ikke, at der er behov for det, eller at det er 

det rigtig værktøj. Fortalerne taler om øremærket barsel som det oplagte valg til at rette 

op på ligestillingsproblematikkerne og fremhæver potentielle positive konsekvenser. 

Diskursen er altså ikke entydig i dens budskab, men i alle tilfælde bliver den øremærkede 

barsel altså italesat som et politisk værktøj med mulige konsekvenser for ligestilling 

mellem mænd og kvinder i Danmark.   
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”Valget er frit” – Det liberale argument 

 

Den følgende analyse vil undersøge, hvordan elementer artikuleres i diskursen ’valget er 

frit’.  Forslaget om øremærket barsel til mænd blev overordnet diskuteret af to omgange; 

første gang i 2002 da regeringen indførte den forlængede barsel og fjernede de to ugers 

øremærket barsel til mænd, og igen da Socialdemokraterne inkluderede det i deres 

regeringsgrundlag. Begge gange var modstandernes hovedargument, at den øremærkede 

barsel ville være et indgreb i familiernes frie valg til, hvordan barslen skulle fordeles, og i 

øvrigt også i den individuelle mands lyst til, og mulighed for at tage barsel. Ideen om det 

frie valg til familier og individer var central for modstanden mod den øremærkede barsel 

og modstandere talte imod den statslige indblanding i opdelingen af barselsperioden.  

 

Når man(d) spørger om barsel på arbejdspladsen 

 

Et af elementer i diskursen ’valget er frit’ er, hvorledes mænds tilknytning til 

arbejdspladsen påvirker deres muligheder for barsel. Tidligere direktør i Kvinfo, Elisabeth 

Møller Jensen udtaler om mandens mulighed for at få barsel fra deres arbejdsplads: ”Nå, 

ham skal vi altså ikke regne med, er oplevelsen, mange unge mænd bliver mødt med, hvis de 

melder ud til chefen, at de ønsker barselsorlov.” (01.09.2011: Politiken). Pointen er her, at 

der ikke er et frit valg for alle familier, uagtet, at de formelle omstændigheder altså lægger 

op til det. Mænd kan møde modstand på deres arbejdsplads i form af modvillige 

arbejdsgivere, der mister tiltroen til manden som medarbejder, hvis han beder om mere 

barsel end de to første uger sammen med moderen efter hun har født. Hvor kvinder 

allerede nu møder modvilje mod en eventuel fremtidig barsel. Dette understreges af HK 

debattør Henny Fiskbæk Jensen: ”Hvor er det frie valg, når en far oplever, at chefen ikke 

forstår hans ønske om at holde barselsorlov ud over de to uger, loven giver ham ret til?” 

(15.08.2013: Information). Her artikuleres det, at mange arbejdsgivere ikke forventer, at 

manden vil tage mere end de to uger efter fødslen, da det ikke traditionelt er noget mænd 

har gjort. Derfor gøres der ikke plads til denne udvikling i mange virksomheder og derfor 
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bliver det svært for mændene at bede om længere barsel. Strukturen er således med til at 

reproducere sig selv, idet svære vilkår på arbejdspladsen gør det svært for mænd at tage 

barsel og færre mænd på barsel gør, at arbejdsgiverne ikke forventer, at mandlige 

medarbejdere tager barsel. Chefkonsulent for Brancheforeningen for personligt 

arbejdsmiljø Josefine Thrane Sletten udtaler: ”Det skyldes især, at denne model ikke er 

velset på mandens arbejdsplads - skal du have orlov for at gå hjemme med dit barn??? - så er 

man sat i bås og har vist sit ambitionsniveau over for arbejdsgiver.” (28.04.2011: Berlingske). 

Det understreges her, at det at ville tilbringe tid med familien kan være dårlig signalværdi 

overfor arbejdsgiveren. Dog italesættes dette som værende noget specifikt for manden, da 

det i forvejen ikke forventes, at kvinden har et særligt højt ambitionsniveau. Dette 

artikulerer specifikt to forventninger; at mænd ikke er interesseret i at tage barsel og at 

kvinder ikke er særligt ambitiøse, men til gengæld forventes at ville have børn og tage lang 

barsel.  

 

Kvinderne vil helst selv 

 

Nedenstående udtalelse fra konsulent Rasmus Ole Hansen artikulerer, at øremærkning af 

barsel til mænd er det samme som at tvinge mænd på barsel og, at det i øvrigt også er at 

tage barslen fra kvinderne. ”Familierne har i dag frit valg til at fordele barsel mellem mor og 

far, men vælger ikke altid den fordeling, som feministerne mener, er det rigtige valg. Derfor 

skal der indføres tvang. Øremærkes tre måneders barsel til manden, vil det angiveligt blot 

betyde, at familien mister tre måneders barsel, som kvinden alternativt kunne have benyttet 

til familiens bedste.” (21.10.2011: Berlingske). Manden har angiveligt hverken lyst eller 

mulighed for at tage barslen og familien vil derfor miste den barsel, som kvinden kunne 

have brugt ’til familiens bedste’. Det er altså til hele familiens bedste, hvis kvinden tager 

mest af barselsperioden og det burde derfor være op til kvinden, hvorvidt manden skal 

afholde barsel og i så fald, hvor lang tid. Maskulinitetsforsker Kenneth Reinicke udtaler 

også: ”Øremærket barsel ville gøre, at manden står stærkere over for arbejdsgiveren i forhold 

til at tage den barsel, der vil skabe større lighed i hjemmet. Men han ville også stå stærkere 

over for en hustru eller kæreste, der måske pr. automatik formodede, at hun skulle tage hele 
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barslen selv.” (26.02.2013, Information). Her italesætter han forestillingen om, at kvinder 

ofte ikke har lyst til at give barslen fra sig og faktisk er den som står i vejen for, at manden 

kan tage den barsel han har lyst til.   

 

Samtidig udtaler Venstres familieordfører, Louise Schack Elholm: ”Jeg er sikker på, at de 

kvinder, som gerne vil hurtigt i gang med at arbejde, selv kan sikre en mere ligelig fordeling 

hjemme hos sig. Men mange kvinder har jo et ønske om at holde meget barselsorlov, og det 

skal de have lov til” (24.10.2011: Morgenavisen Jyllands-Posten). Her artikuleres det således, 

at det netop er op til kvinden at sikre sig sin foretrukne barselsdeling, uanset hvilken det 

er. Vil hun selv holde hele barslen? Det bestemmer hun, og så må manden blive på 

arbejde. Vil hun gerne hurtigt tilbage på jobbet? Det bestemmer hun, og så kan manden 

uden problemer tage den resterende barsel. Pointen er her, at familien kan vælge hvordan 

barslen skal fordeles, men at det i virkeligheden er op til kvinden, hvorvidt manden skal 

holde barsel eller ej. Således italesættes manden som en passiv deltager og kvinden som 

den aktive, i diskussionen om barsel og barnets første måneder.  

 

Familierne kan selv 

 

Politisk konsulent hos Dansk Byggeri, Lea Stentoft artikulerer i nedenstående udtalelse 

øremærket barsel som formynderi og et indgreb i familiens egenrådighed: ”For det første 

baserer øremærkning sig på en formynderisk tanke om, at staten ved bedre end den enkelte 

og familien. Men familier er forskellige, og derfor indretter de sig også forskelligt, og det skal 

lovgivningen give plads til.” (14.11.2011: Berlingske). At lovgive yderligere om barsel til 

mænd, vil ifølge Lea Stentoft, overskride en grænse i forhold til familiens 

selvbestemmelse. Mie Harder, konservativ politiker og debattør, kommer med en 

lignende udtalelse: ”Det er et overgreb på den enkelte familie og et indgreb i borgernes 

menneskeret. I et civiliseret samfund burde det være selvfølgeligt, at den enkelte borger har 

ret til at indrette sig, som man har lyst til”. (12.03.2012: Berlingske). Den øremærkede barsel 

til mænd bliver her altså beskrevet som både værende ’et overgreb’ og et indgreb i 

borgerrettigheder.  
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Øremærket barsel som tvang var også et tema under debatten om barsel i 2002, da den 

daværende regering udvidede barselsperioden. Retorikken spiller ind i en liberal politisk 

diskurs, hvor den enkeltes valg står over alle andre hensyn og har i denne sammenhæng 

det formål at lægge ansvaret for den manglende barsel til mænd, direkte på familierne 

selv. Det er altså op til dem at finde den optimale måde for dem at fordele barslen på, 

under de forhold der måtte være. Lovmæssigt har de lige muligheder og derfor er det 

således kun familien selv der bestemmer, om manden skal tage en del af barslen og i så 

fald, hvor meget, ud fra deres givne forudsætninger.   

 

Forventningens magt 

 

I det følgende citat artikulerer forsker Steen Baagøe Nielsen, at der eksisterer et 

udefrakommende pres på kvinder, for at påtage sig rollen som primær omsorgsgiver i 

familien og hvorledes dette leder til en forventning om, at det derfor er kvinden der tager 

størstedelen af barselsorloven: ”Kvindernes ansvarsfølelse over for børnene og hjemmet 

udspringer af en social forventning. Den gamle lov om forældremyndighed er et meget godt 

udtryk for, at forventningen er, at det ansvar hviler på kvinder. Ligesom 

sundhedsplejerskernes praksis retter sig mod mødrene og i mindre grad mod mændene. Og 

fødselsforberedelse handler om kvinder, og kvinderne er mere aktive i daginstitutionernes 

bestyrelser. Familier, venner og ikke mindst arbejdspladser forventer, at det er kvinderne, 

som tager orloven.”(19.02.2013: Politiken). Det artikuleres, at forventningen om kvindens 

rolle som primær omsorgsgiver kan være med til at gøre valget om, hvem i familien der 

skal tage barslen, et, som i mange tilfælde er givet på forhånd. Anita Mac og Anne-Mette 

Michaelsen italesætter her samme forventning: ”»De kvinder, der vil bidrage til den 

ligestillede familie og ikke tage så meget barsel, rynker samfundet på næsen af. Det er ikke 

faren, der sætter grænser, for han vil gerne være mere med. Det er derimod samfundet - 

kvinder forventes at give omsorg, som et bevis for sin kærlighed til sit barn og sin mand.« 

(20.12.2011: Information). 
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Lea Stentoft udtaler sig også om dette pres, og peger på samme tid på et lignende pres 

som mændene oplever, hvor det ikke forventes, at de har lyst til at påtage sig rollen som 

omsorgsgiver: ”I SAMME ÅNDEDRAG bør vi have blik for de sociale normer, der eksisterer i 

nogle kredse, hvor det anses for koldt og kynisk, hvis kvinden ' kun' vælger et halvt års barsel 

eller mindre. Disse normer bør brydes, så den gode mor ikke per definition er hende, der 

tager den lange barsel og derefter hengiver sig til en stilling på deltid i det offentlige. Det 

samme gælder de normer, der kan forhindre mænd i at tage barslen. For eksempel med fokus 

på den arbejdspladskultur, der hersker i flere mandsdominerede fag, hvor barsel for mænd 

anses som nærmest naturstridigt. Men ansvaret for den del ligger i en vedvarende, rummelig 

debat og civile og lokale initiativer.” (14.11.2011: Berlingske). De modsatrettede 

forventninger har samme resultat; det forventes i høj grad, på grund af fastgroede 

forestillinger om hvilke kvaliteter mænd og kvinder besidder, at kvinden vil tage den 

længste del af barslen og, at mænd i mindre grad har lyst til at tage barsel. Ideen om 

familiens frie valg er altså ifølge disse udtalelser, et relativt begreb, hvor der må tages 

hensyn til, at der eksisterer en række socialt baserede forventninger, som kan være med til 

at påvirke dette valg. I den første udtalelse fra Steen Baagøe Nielsen er artikulationen af de 

sociale forventninger som en faktor i debatten om øremærket barsel kun implicit, 

hvorimod Lea Stentoft eksplicit knytter de to sammen. 

 

Opsamling ’Valget er frit’ 

 

I den ovenstående analyse har jeg også her analyseret hvorledes den tomme betegner 

’øremærket barsel’ forsøges meningsudfyldt gennem artikulationen af en række 

elementer. ’Valget er frit’ – diskursen italesætter øremærket barsel til mænd som et 

spørgsmål om den enkelte familie og individets frie valg om fordelingen af barsel og 

ligesom i den første analyse har jeg udpeget hvorledes elementerne artikulerer og 

artikuleres relationelt omkring nodalpunkter. Disse er i denne analyse benævnt; ’Når 

man(d) spørger om barsel på arbejdspladsen’; ’Kvinderne vil helst selv’; ’Familierne kan selv’ 

og ’Forventningens magt’.  
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Der er i analysen udvalgt en række citater som hver især eksemplificerer hvorledes 

elementerne i diskursen artikuleres. Ligesom diskursen om ligestilling, er diskursen om 

det frie valg ikke en entydig modstander- eller tilhængerdiskurs, men rettere en diskurs 

der italesætter øremærket barsel til mænd som et spørgsmål om frit valg, og herunder 

artikulerer forskellige argumenter i forhold til denne meningstilskrivning. De forskellige 

positioner i diskursen indeholder forskellige problematikker, så som forhold for mænd på 

arbejdspladsen og deres oplevelser med at bede om barsel hos deres arbejdsgiver, kvinders 

tilgang til at give barsel fra sig, kvinders biologiske træk som baggrund for valg/tilvalg af 

barsel, familiernes tilrettelæggelse af deres hverdag og økonomi og samfundets normative 

tilskrivning af forældreroller og disses indflydelse på den enkeltes mulighed for at vælge 

barsel til og fra. Tilhængere af øremærket barsel til mænd peger på, at det frie valg netop 

ikke eksisterer, på grund af strukturelle forhold i samfundet, så som manglende 

rettigheder til mænd på arbejdspladsen og samfundsnormer. Modstandere af den 

øremærkede barsel peger overvældende på tiltaget som et indgreb i den personlige frihed 

og tager afstand fra tiltaget, med henvisning til modstand mod indblanding i familiens 

fordeling af barsel. 

 

Delkonklusion 

 

Jeg har i dette afsnit analyseret de to diskurser ’Mere barsel til far’ og ’Valget er frit’. De to 

diskurser er artikuleret gennem en række nodalpunkter og disse er repræsenteret ved hver 

overskrift i analysen. Nodalpunkterne har således organiseret diskursen via elementer, 

altså de citater som er udvalgt fra det empiriske grundlag. Analysen har vist at der 

artikuleres en række kønnede forventninger til både mænd og kvinder og, at disse 

forventninger optræder på tværs af de to konkurrerende diskurser.  

 

I det næste analyseafsnit vil jeg gå dybere i analysen og vise, hvorledes bagvedliggende 

idéer om køn artikuleres i diskursen og, hvorledes dette tilbyder nogle helt bestemte 

subjekt positioner. Endelige vil jeg i det sidste afsnit diskutere, hvordan disse har 

konstituerende indvirkning på det politiske handlerum.  
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5. Analyse II – køn og identitet i barselsdebatten 

 

Jeg har i den ovenstående artikulationsanalyse fremhævet udvalgte citater fra debatten om 

øremærket barsel til mænd, som den fandt sted i de danske dagblade i perioden 2011 til 

2013. Analysen viser, hvorledes der er to overordnede diskurser i debatten, som forsøger at 

meningsudfylde betegneren ’øremærket barsel til mænd’ og, at der herigennem 

artikuleres nogle forskellige forventning og forståelser af, hvad det betyder at være 

henholdsvis kvinde og mand. Som det blev forklaret i kapitlet om analysestrategien er 

udgangspunktet, at køn både produceres og reproduceres diskursivt og, at der gennem 

diskurser knyttes mening til køn som en subjekt position der tilbydes subjekter. Jeg vil i 

dette næste analyseafsnit gå mere i dybden med de forskellige positioner.  

 

Debatten om øremærket barsel til mænd har som overordnet problematik forholdt sig 

netop til kernen i debatten; mænd og barsel. Men for at kunne snakke om mænd og barsel 

er det nødvendigt samtidig at forholde sig til kvinder og barsel. Mænd og barsel kom først 

på den politiske dagsorden i begyndelsen af 1980’erne og da den første barselsperiode til 

mænd blev indført i 1983 var det også dengang med henvisning til ligestilling af 

omsorgsrollen i hjemmene. Tredive år senere er debatten så umiddelbart nået lige vidt og 

har stadig som et af sine centrale positioner, at forholdet mellem mænd og kvinder er 

uligevægtigt når det kommer til fordelingen af henholdsvis forsørger- og omsorgsrollen i 

familien. Konsekvenserne af dette er der delte meninger om, men for nærværende opgave 

er det interessante i debatten ikke så  meget hvad konsekvenserne af uligevægten er, men 

rettere hvordan man taler om problemerne og løsningerne og, hvordan der italesættes en 

række forventninger og tildeles en række kvaliteter til de to køn i debatten. Jeg vil i det 

følgende afsnit først pege på, hvorledes kvinden og manden tilskrives mening som subjekt 

position og undersøge på hvilken måde positionen italesættes.  

 

Et af de mest fremtrædende forventninger til kvinder, som italesættes i debatten om 

øremærket barsel til mænd, er, at de er den primære omsorgsperson. Denne forventning 

er bundet op på både biologiske og sociale elementer; det er kvinden som bærer de 
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biologiske markører for graviditet og fødsel og, det er kvinden der ammer barnet 

efterfølgende, hvis det er muligt og hun vælger det. I diskurserne ses dette i artikulationen 

af kvinden og manden som havende to forskellige måder og forudsætninger for at gå på 

barsel. Her fremhæves altså den biologiske forskel, som gør, at kvinden ’naturligt’ knytter 

sig til barnet og træder ind i rollen som primær omsorgsperson. Samtidig er det historisk 

set kun inden for meget kort tid, at størstedelen af kvinder overhovedet har været tilladt 

at arbejde uden for hjemmet. Arbejderklassens kvinder har næsten alle dage arbejdet 

uden for hjemmet, mens mellem-og overklassen først for alvor begyndte at arbejde uden 

for hjemmet i midten af det tyvende århundrede.  I nærværende analyse italesættes dette 

både i måden hvorpå der peges på, at mænd ’bliver til kvinder’ af at gå på barsel, men også 

ved at italesætte fordelingen af barsel som et valg kvinderne må tage for familien og for sig 

selv. Sidstnævnte er specielt fremtrædende i frit valg/tvangs-diskursen, hvor 

barselsspørgsmålet konsekvent bliver italesat som et valg hver kvinde og mand må tage 

for sig selv. Herigennem bliver det altså forstået, at når langt størstedelen af 

barselsperioden stadig bliver taget af kvinderne, så er det altså nok fordi, at kvinderne 

helst vil have hele barslen. Der bliver også gentagne gange henvist til, at kvinderne ikke vil 

give mændene lov til at tage barsel, da de så føler at de vil miste tid med deres børn, og at 

mændene i øvrigt ikke gør det på den rigtige måde. Kvinderne italesættes her, som om de 

ser omsorgsrollen som deres per automatik og, at det kommer naturligt til dem, som en 

konsekvens af deres rolle som den gravide og de dertilhørende fysiske elementer. Kvinden 

er altså en ikke en ’rigtig’ mor, hvis ikke hun vælger at holde så meget barsel som hun kan, 

da det er noget der forventes, at kvinder naturligt vil vælge. Rollen som den omsorgsfulde 

mor er altså en der tilskrives subjekt positionen ’kvinde’ som en naturlig del af hendes 

’identitet’ og en hun forventes at påtage sig, for at være ’rigtig’ kvinde i omverdenens øjne.  

 

Når kvinden tager barsel, tager hun også samtidig fri fra en eventuel arbejdsplads. Med 

den nuværende barselslovgivning er der mulighed for, at kvinden kan være væk mere end 

et år, inklusiv fire uger før barnets fødsel. Dette udpeges af mange som værende en af de 

bærende årsager til, at kvinder oplever ikke at få samme løn for samme arbejde og, at de 

har svært ved at avancere inden for deres arbejdsplads. Nogle af elementerne i frit 
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valg/tvangsdiskursen artikulerer dette som om at kvinden faktisk ikke har lyst til at 

avancere og, at langt de fleste kvinder har lyst til at blive hjemme hos deres børn. Dette er 

fordi, at kvinder ikke ser arbejde og ambition som værende de vigtigste ting i livet, men i 

stedet har fokus på familien og på deres velbefindende. Kvinden tilskrives altså den 

position, at hun ikke har nogle medfødte ambitioner inden for sit valgte fag, men i stedet 

sætter mere pris på livets andre aspekter og, hvis hun vælger at få en uddannelse og et 

arbejde vil dette blive tilsidesat så snart hun får en familie. Dermed er det også kvindens 

eget ansvar, at hun mister muligheden for at avancere på sit job og, kvindens eget ansvar, 

og valg, at hun ikke får lige så meget i løn som sin mandlige modpart. Elementerne i 

diskursen om ligestilling som taler om øremærket barsel til mænd som et 

ligestillingsværktøj for kvinderne modsiger denne forventning ved at påpege, at det netop 

er forventningen om lang barsel som gør det svært for kvinder og mænd at fordele barslen 

lige og forsøger herigennem at ændre forventningen til kvinder om, at de ikke er 

interesseret i at vende tilbage til deres arbejdsplads efter at have udvidet deres familie. De 

der ser øremærket barsel til mænd som et middel til at skabe ligestilling for mænd i 

hjemmene er dog samtidig med til at vedligeholde en del af denne forestilling, idet de 

italesætter kvinden som ude af stand til at frasige sig tid sammen med barnet og, til at 

lade mændene være fædre på deres egne præmisser.  

 

Der opstår altså, på tværs af de to diskurser, to konkurrerende elementkonstruktioner, 

som hver tildeler nogle bestemte forventninger til subjekt positionen ’kvinde’; kvinden 

som havende en medfødt lyst til at få børn og, som ikke prioriterer en karriere og arbejde 

uden for hjemmet, modsat kvinden som har lyst til at fokusere på arbejde. Denne 

modsætning fører til en indforstået situation, hvor kvinden skal vælge mellem at gøre 

karriere eller få børn, for at kunne opfylde rollerne tilfredsstillende. Den gode 

medarbejder italesættes nemlig i barselsdebatten som en medarbejder der ikke har 

forpligtelser uden for jobbet, for eksempel familie, som kan betyde at arbejdet ikke har 

første prioritet. Heroverfor står den gode mor, som dedikerer sig selv til denne rolle og 

tilsidesætter alle andre behov og som derfor ikke har interesse i at tilbringe mere tid end 

nødvendigt på arbejdspladsen.  
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For mændenes vedkommende er barselsdebatten først blevet relevant for dem inden for 

de sidste 50 år. Før dette var forventningen, at kvinderne tog sig af alt relateret til 

børnenes omsorg i de tidlige år og her var mandens fornemste rolle at kunne forsørge sin 

familie via sit arbejde. Med ligestillingsprojektet blev kvindens rolle som kun værende 

omsorgsbaseret forsøgt redefineret og kvinderne indtog pludselig også en rolle på 

arbejdsmarkedet. Rollerne i hjemmet er dog ikke fulgt med udviklingen og manden som 

aktiv omsorgsperson i hjemmet er først rigtig kommet på dagsordenen siden 1980’erne. Så 

hvordan bliver manden som subjekt position italesat i debatten om øremærket barsel i 

Danmark? 

 

I debatten om øremærket barsel til mænd italesættes manden overordnet i rollen som den 

primære forsørger, hvis naturlige instinkt og interesse er sine ambitioner og position på 

arbejdspladsen. Som forsørger er familien vigtig for manden, men manden har ikke nogen 

særlig interesse i at deltage i børnenes tidlige år og, hvor han har, gør han det på en helt 

anden måde end kvinden. Dette er i tråd med den heteronormative opfattelse af manden 

som værende følelsesmæssig distanceret og som en der har svært ved at udtrykke sine 

følelser. Hans forhold til barnet er samtidig mere afslappet og han formår at rumme andre 

ting i sin hverdag, selv når han er på barsel. Manden bliver dog i stigende grad involveret i 

barnets tidlige år og får herigennem øjnene op for, hvordan livet også kan være, med 

henvisning til, at mænd naturligt i højere grad er gearet mod at være opsat på job og 

karriere. Det er altså en ny slags mand som har lyst til at gå på barsel og ikke en 

’traditionel’ mand. Mænd der vil på barsel er nemlig anderledes følsomme og har mere 

forståelse for kvinders position i forhold til familien. De vil derfor gerne være med fra 

starten, selvom det ikke er noget de ’naturligt’ er interesseret i, modsat kvinder. Det 

italesættes dog samtidig, at dette ikke betyder at de bliver mere ’kvindelige’, idet de stadig 

har lysten til at blive på jobbet og dedikere sig til dette. Familien bliver altså ikke 

prioriteret på bekostning af forsørgerrollen, men ses som værende en tilføjelse, som er 

hyggelig at kaste sig ud i når der er tid, mulighed og økonomisk råderum til det.  
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Manden bliver samtidig hyldet som en ekstra god forælder når han kæmper for 

muligheden for at tilbringe mere tid med sit barn, fordi han netop bryder med sin natur 

og forlader arbejdspladsen i en periode, og potentielt sætter sin karriere på spil. I frit 

valg/tvangsdiskursen er der elementer der artikulerer, at det altså et bevidst valg når 

mænd i dag i høj grad vælger ikke at tage mere barsel end de to uger efter barnets fødsel, 

da det simpelthen ikke er noget mænd er interesserede i. De vil ikke opgive deres karriere 

for at tilbringe tid sammen med barnet og får i øvrigt heller ikke lov af kvinderne. I 

ligestillingsdiskursen er der elementer der artikulerer den øremærkede barsel til mænd 

som et redskab, der netop skal hjælpe mænd med at få den barsel de faktisk gerne vil tage. 

Fælles for de to diskurser, er at barsel for mænd er noget der vælges til og, som ikke må få 

konsekvenser for karrieren. Når manden får en familie er det forventes det ikke, at han 

vælger mellem karriere og børn og, måske vigtigere endnu, der bliver ikke set ned på ham 

som forælder, hvis han vælger ikke at tage barsel og dermed bruge en periode af sin 

ansættelse på at passe sit barn i dets tidlige år.  Mandens rolle som forsørger italesættes 

altså kontinuerligt som den primære rolle og det forventes, at den ’rigtige’ mand har sit 

arbejde som primat og familien som sekundær overvejelse. 

 

Delkonklusion 

 

I ovenstående analyse har jeg peget på, hvordan der gennem artikulationer af bestemte 

elementer i debatten konstrueres og italesættes en række forventninger til subjekt 

positionerne ’mand’ og ’kvinde’. Til subjekt positionen ’mand’ artikuleres forventninger 

om, at han ønsker og prioriterer en karriere og derigennem, at familien bliver set som en 

sekundær aktivitet i hans liv. Det er ikke ’mandigt’ at interessere sig for barnet og omsorg 

og derfor forventes det ikke af manden at han ønsker at holde barsel, idet dette associeres 

kraftigt med omsorgsrollen. Manden italesættes således gennem en forventning om at 

hans identitet er som forsørger, idet hans rolle er ude på arbejdsmarkedet og hans 

primære fokus er på at opretholde og avancere sin position der, frem for at ville tilbringe 

tid med sit nyfødte barn. Det forventes således ikke, at manden træffer et valg mellem 

familien og arbejdet, og, hvis han imod al forventning ønsker at holde barsel, må han 
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stadig fastholde sin tilknytning til arbejdsmarkedet og altså ikke sætte dette på spil for at 

kunne holde barsel. Til subjekt positionen ’kvinde’ er der derimod den modsatte 

forventningsrække; hendes prioritet er familien og barnet og arbejdet kommer i anden 

række herefter, hvis det overhovedet spiller en rolle for hende. Det forventes, at kvinde vil 

’ofre’ sit arbejde for at kunne tage sig af sit barn, skulle det blive nødvendigt. Hendes 

naturlige tilknytning til barnet bliver katalyst for hendes identitet, idet hun herigennem 

bliver pålagt omsorgsrollen og denne biologiske omstændighed artikuleres til 

forventningen om at kvinden søger denne rolle aktivt og finder tilfredshed i den.  For 

kvinden er det altså nødvendigt at træffe et valg, mellem barn/familie og arbejde/karriere, 

idet det ene artikuleres som udelukkende det andet. Der er altså her tale om to diskurser 

som på hver deres måde knytter henholdsvis forsørgerrollen til subjekt positionen ’mand’ 

og omsorgsrollen til subjekt positionen ’kvinde’.  

 

Jeg vil i det følgende afsnit diskutere, hvordan de kønnede forventninger om henholdsvis 

forsørger – og omsorgsrollen konstitutivt påvirker det politiske handlerum.  
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6. Diskussion 

 

I de to forrige afsnit har jeg analyseret, hvordan der artikuleres to diskurser i debatten om 

øremærket barsel til mænd og, hvordan de to diskurser konstruerer og forsøger at 

meningsudfylde subjekt positionerne ’kvinde’ og ’mand’.  Analyserne viser, hvordan de to 

diskurser både er modstander- og tilhængerdiskurser, men også har forskellige positioner 

inden for hver diskurs. Modstander/tilhængerdiskurserne konstrueres qua deres 

italesættelse af øremærket barsel til mænd som henholdsvis politisk værktøj til at afhjælpe 

uligheder mellem mænd og kvinder i det danske samfund og, som et indgreb i borgernes 

personlige frihed, som individer og familier. Samtidig med, at diskurserne 

meningsudfylder betegneren ’øremærket barsel til mænd’ med to forskellige og 

konkurrerende betydninger, konstruerer diskurserne forskellige forståelser af køn og de to 

subjekt positioner ’kvinde’ og ’mand’ som går på tværs af modstander/tilhænger-

dikotomien.   

 

I ovenstående analyse så vi, hvordan subjekt positionen ’kvinde’ meningsudfyldes med en 

forventning om, at der bliver foretaget et valg mellem familie og karriere. For kvinden er 

karrieren ikke det ’naturlige’ valg, men noget hun vælger indtil hun får børn og herefter 

nedprioriterer eller helt fravælger for at indgå i sin rolle som den primære omsorgsperson. 

For manden er det modsat; for ham er karrieren og rollen som forsørger den naturlige og 

det forventes derfor ikke at han fravælger jobbet når der kommer små børn i familien. 

Den mere ’moderne’ mand har en større forståelse for arbejdet med småbørn og de 

værdier som forbindes med børnene, altså nærvær, omsorg og ømhed, og har i højere grad 

end før mulighed for at vælge børnene til, i form af flere muligheder for barsel. Det er dog 

stadig ikke noget der forventes og det forventes heller ikke, at arbejdet får en lavere 

prioritet ved barnets ankomst. Vælger manden at give barnet mere tid, ved at gå på barsel 

i den periode han har lyst, går han altså ud over det forventede og træder delvist ind i 

rollen som omsorgsperson, men anses stadig som værende den primære forsørger.  
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Og hvad er så problemet med det? Mediernes rolle som facilitator af den politiske 

dagsorden og offentlig meningsdannelse bliver konstant debatteret, og som en del af det 

politiske handlerum, er effekterne af denne rolle netop vigtige at overveje og undersøge. I 

dette tilfælde, mediernes fremstilling af debatten om øremærket barsel til mænd, 

centrerer debatten om et konkret lovforslag og debatten om samme. Der er altså her 

mulighed for, at den måde der tales om øremærket barsel til mænd, får indflydelse på 

både den politiske dagsorden og de politiske resultater. Ved at artikulere kønnede 

forventninger i de diskurser som optræder i medierne, får disse potentielt også indflydelse 

på det politiske arbejde, ved at konstruere det diskursive handlerum som politikerne 

opererer inden for. Politisk handling sker inden for den dominerende diskursive 

konstruktion af det sociale felt og dermed de diskurser som benyttes til at italesætte 

problematikker og løsninger. Hvor mænd og kvinder meningstilskrives som henholdsvis 

primær forsørger og omsorgsperson, er det altså dette politiske handlerum som 

problematikken læses ud fra.  

 

I debatten om øremærket barsel til mænd resulterer dette i en konstituering af det 

politiske handlerum i den forstand, at der inden for disse kønskonstruktioner eksisterer 

nogle bestemte løsninger på problematikken omkring forskellen mellem mænd og 

kvinders barselsperioder. Det gælder både for, hvordan problemet, og løsningen, 

defineres. Når den dominerende fremstilling af kvinder er i rollen som primær 

omsorgsperson der må vælge mellem familie og karriere, bliver kvindens position i 

spørgsmålet om barsel, som udgangspunkt, at kvindens barsel er givet og forventet. Når 

manden overvejende fremstilles i en forsørgerrolle, hvor familien bliver et post-script til 

karrierens primat optræder barsel ikke som en forventning, men i stedet som noget 

uventet, når der skal tages stilling til det politisk. Når der derfor opstår en situation hvor 

der bliver peget på den ulige fordeling af barselsperioden som et problem, og disse to 

forventninger er udgangspunktet for diskussionen, ses problemdefinitionen og 

løsningerne også kun i dette lys og andre mulige italesættelser af problemet vil ikke blive 

inkluderet i debatten. På denne måde bliver den øremærkede periode til kvinder ikke 

italesat som tvang på samme måde som øremærket barsel til mænd, fordi kvindens barsel 
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italesættes som en forventet handling. For manden er barslen ikke forventet og på grund 

af mandens tilknytning til sin karriere og forsørgerrolle, må en eventuel barsel ikke 

påvirke hans relation til arbejdsmarkedet. For kvinden kommer denne overvejelse i anden 

række, for hendes rolle som omsorgsgiver er primat for hende. Når det periodevis 

italesættes som ønskværdigt, at mænd faktisk tager mere barsel, italesættes det som 

værende for barnets bedste i forhold til dets udvikling og for, at kvinden får bedre 

muligheder på arbejdsmarkedet.  

 

Når problemstillingen om den ulige fordeling af barsel behandles politisk, spiller 

italesættelsen af de kønnede forventninger altså en rolle. En rolle som må tages til 

efterretning, når man kigger på, hvordan forslaget om øremærket barsel til mænd blev 

debatteret og behandlet i folketinget og, hvis man ønsker at undersøge hvorfor forslaget 

blev forkastet, på trods af Regeringens udtrykte ønske om at indføre tre måneders 

øremærket barsel til mænd. Regeringen gik til valgkamp på løftet om øremærket barsel, 

men valgte i stedet at oprette et barselsudvalg til at undersøge, hvilke erfaringer de andre 

nordiske lande havde med tiltaget. Både Sverige og Norge, lande vi på mange andre 

områder sammenligner os selv med, har øremærket en periode af den samlede barsel til 

fædrene, henholdsvis 2 måneder og fire uger. I begge lande var der i debatten i forløbet op 

til også i en vis udstrækning fokus på øremærkning til mænd som tvang, men argumentet 

kom fra en lille minoritet i begge tilfælde og fyldte ikke meget i debatten. Samtidig var det 

primære modargument et spørgsmål om de samfundsøkonomiske konsekvenser, altså 

prisen for at udvide barselsperioden, for at gøre plads til den øremærkede barsel 

(Borchorst, 2003: 128-129). Alligevel er der blev der i alle tilfælde indført barselsperioder af 

forskellige længder øremærket til mænd og man må spørge sig selv, hvilke forhold der 

gør, at det ikke kunne lade sig gøre at indføre i Danmark, når vi ellers på mange andre 

områder er sammenlignelige med de andre skandinaviske lande.  

 

En vigtig pointe er, at den øremærkede barsel blev indført i forlængelse af en allerede 

eksisterende periode, i de lande hvor det er indført, og i den danske udgave ville man 

erstatte måneder der var til deling, med en periode kun til mændene og, som derfor 
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potentielt ville kunne frafalde den samlede periode. Her er det dog værd at påpege, at i 

den danske debat bliver der sjældent stillet spørgsmålstegn ved selve periodens længde og 

den et-årige barsel bliver næsten udelukkende betegnet som noget positivt. For selvom 

det fra politiske side bliver understreget, at der er mulighed for, at mænd kan tage 

halvdelen af barselsperioden hvis de har lyst, er realiteten i dag stadigvæk, at mænd tager 

en forsvindende lille del af barslen og, at kvinderne i mange tilfælde tager hele 

barselsperioden. Når der ikke stilles spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, at en 

person tager et helt års barsel, bliver det efterfølgende også svært politiske at være dem, 

der fratager borgerne en rettighed som er blevet indført tidligere og som i mellemtiden er 

blevet til normen. Her spiller forventningskonstruktionen af kønnene i debatten om 

barsel endnu engang en rolle; når det ikke forventes, at mænd har nogen overvældende 

interesse i at holde barsel, qua deres primære rolle som forsørger, så er det svært politisk 

at italesætte noget som en rettighed de skal kæmpe for og som det vil være positivt for 

dem at have. Der er i stigende grad fokus på at mænd skal holde mere barsel, men presset 

kommer stadig hovedsageligt fra kvinder og med fokus på, at det hjælper kvinders 

ligestilling på arbejdsmarkedet. Når det samtidig er en forventning til kvinderne at de 

faktisk helst vil holde lang barsel, og helst vil påtage sig rollen som primær forsørger, vil 

det altså kunne fremstilles som om, at de bliver frataget en rettighed som per forventning 

er deres. Det politiske handlerum for barselspolitikken bliver således her begrænset til at 

kunne agere inden for de forventningsrammer som er sat op for, hvordan mænd og 

kvinder italesættes i rollerne som forsørger og omsorgsperson.  

 

Det politiske handlerum begrænses dog ikke kun af, hvad de konstruerede kønsroller er 

med til at italesætte, men også hvad de ikke italesætter. Inden for de tilgængelige 

diskurser om barsel som er identificeret i denne opgave, kategoriseres de to køn som 

henholdsvis forsørger og omsorgsperson og der er meget lidt diskussion omkring, hvordan 

disse roller pålægges individer og i større grad fokus på kønnene som grupperinger.  Man 

kan argumentere for at de nuværende barselsregler, minus den øremærkede periode på 14 

uger til kvinderne, jo faktisk netop ligger op til en individuel frihed, som modstanderne af 

øremærket barsel jo også gør, men man må i så fald spørge ind til, hvorfor det så stadig er 
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den samme fordeling af barsel som tidligere? Og her kan vi så vende tilbage til de to 

diskursers modsatte forhold, hvor ligestillingsdiskursen argumenterer for at det er 

strukturelle forhold så som arbejdsgivere og samfundsnormer, og tvangsdiskursen, som 

argumenterer for, at det er individerne selv som bestemmer barselsforholdet i den enkelte 

familie. Tvangsdiskursen er specielt interessant i kønsperspektivet, idet den øremærkede 

barsel kun italesættes som tvang når det er for mænd. I den danske barselslovgivning er 

der to ugers obligatorisk barselshvile efter fødsel og herefter 12 uger øremærket til kvinden 

og dette italesættes som tvang præcis en gang i de 61 artikler som analysen indeholder 

(17.05.2013: Morgenavisen Jyllands-Posten). Rettere sagt påpeges det i artiklen, at det 

netop ikke italesættes som tvang, at kvinden har øremærket en periode af den samlede 

barsel til sig. På grund af de forventninger der knytter sig til subjekt positionen ’kvinde’ 

syntes det nemlig helt naturligt, at kvinden selvfølgelig tager den første periode af barslen 

og at den derfor er øremærket til hende. Der er derfor ingen grund til at tale om, at der 

måske findes kvinder som ikke har lyst til at tage barsel de første 12 uger eller som måske 

af praktiske årsager ikke har mulighed for det, hvis de for eksempel er selvstændig, eller 

blot ønsker at vende tilbage til jobbet med det samme, som der findes mænd der gør. 

Samtidig kan man vende argumentet om og pege på at det i en vis grad faktisk er kvinder 

der tvinges til at tage barsel. Når mændene ikke har sikkerhed for at kunne tage barsel fra 

deres arbejdsplads, og, som det ofte er argumentet, det ikke økonomisk kan betale sig for 

familien at lade manden tage barslen, og der samtidig ikke er pasningsgaranti før efter 10-

12 måneder i mange kommuner, så tvinges kvinderne de facto til at tage barslen. Her er 

der igen en (u)synlig pointe som ikke italesættes; det kræves ikke af manden, at han skal 

opgive noget for at tilgodese familiens behov, andet end hvis det er for at blive på sin 

arbejdsplads og tjene mange penge. Der italesættes sjældent som en mulighed at familien 

sparer op til barsel for at kvinden kan tage en kortere barselsperiode eller at manden 

måske takker nej til en lønforhøjelse, mod at kunne tage tre måneders barsel og dermed 

måske indgå kompromis med sin arbejdsgiver. Når der tales om at indgå kompromis for 

familiens skyld er det oftest kvinden som indgår kompromisset og dette stilles der ikke 

spørgsmålstegn ved. For det forventes, at manden vil arbejde og kvinden vil have børn.  
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Forskellen i kønnede forventninger og artikulationen af de to subjekt positioner er altså 

direkte med til at påvirke hvordan lovgivningen omkring barsel italesættes og hvilke 

muligheder der syntes at være rimelige i udformningen af ny lovgivning. Barselsretten 

blev tilkæmpet kvinderne efter mange års urimelig behandling på arbejdsmarkedet, men 

dette syntes nu at have vendt sig til at være mere en udfordring end en hjælp. For når det 

til stadighed forventes at kvinden tager hele barselsperioden, qua sin rolle som primær 

omsorgsperson, og barselsperioden er så lang som den er i Danmark, har det negligerende 

effekter på tilknytningen til arbejdsmarkedet. Når det samtidig ikke forventes, at manden, 

qua hans rolle som forsørger, vil opgive en del af sin tilknytning til arbejdsmarkedet for at 

få lov til at tage barsel, udgør dette altså en forhindring i arbejdet med at italesætte 

øremærket barsel til mænd, som en rettighed der skal kæmpes for.  

 

Delkonklusion 

 

I dette afsnit har jeg diskuteret, hvilke konsekvenser konstruktionen af de to subjekt 

positioner ’kvinde og ’mand’ har for det politiske handlerum, i forhold til den danske 

barselspolitik. Diskussionens udgangspunkt er de to analysers resultater, hvor det blev 

fremanalyseret at subjekt positionerne ’kvinde’ og ’mand’ tilskrives henholdsvis omsorgs- 

og forsørgerrollen i debatten om øremærket barsel. Dette resulterer først og fremmest i en 

konstruktion af det handlerum, hvori barselsspørgsmålet behandles politisk, hvor 

italesættelsen af kvinder og mænd, som henholdsvis omsorgsperson og forsørger, er med 

til at begrænse måden, hvorpå politiske tiltage debatteres. Den kønnede omsorg/forsørger 

dikotomi er samtidig med til at konstruere løsning – og problemopfattelsen i debatten, 

som igen påvirker hvordan der politiske tales om øremærket barsel til mænd. 

Konstruktionen af subjekterne ’kvinde’ og ’mand’ som forsørger og omsorgsperson 

bidrager til, at politiske tiltag bliver indført på baggrund af en forestilling af kønnene som 

essentielle grupper, hvor der ikke tages hensyn til individer der afviger fra den 

heteronormative forventningsstruktur. Endelig har den diskursive konstruktion af 

kønnenes roller den effekt, at den begrænser det politiske handlerums dagsorden og 
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omfang. De politiske løsninger der bliver stillet til rådighed synes at være afhængige af 

italesættelsen af de to køns tilhørsforhold til arbejdsmarkedet versus familien. Mænd har 

mulighed for både at have karriere og familie og det forventes ikke, at han prioriterer 

familien over karrieren, mens kvinderne oftest må vælge mellem karriere og familie. 

Samtidig forventes det, at hun vælger familien og prioriterer dette over sit arbejde. Dette 

resulterer i, at debatten om øremærket barsel kan italesættes som tvang for mænd, men 

ikke kvinder, og samtidig, at disse forventede handlemønstre går igen i debatten og 

bruges som argumentation for og imod. I denne opgaves genstand, debatten om 

øremærket barsel til mænd, ses indflydelsen på det politiske handlerum altså ved, at 

mediernes diskursive konstruktion af kønsbestemte subjekt positioner, bidrager til at 

meningsudfylde de bagvedliggende problemstillinger i det sociale felt og de løsninger som 

tilbydes i det politiske system.  
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7. Konklusion 

 

Specialet tog sit udgangspunkt i en undren over, hvordan Socialdemokratiets 

ligestillingspolitiske målsætning om øremærket barsel til mænd, som var skrevet ind i 

deres nyligt forhandlede regeringsgrundlag, kun måneder senere blev dømt ude og stemt 

ned på tekniske grundlag. Målet med specialet var derfor at undersøge, på hvilke måder 

det politiske handlerum påvirkes og, med udgangspunkt i en kritisk diskursanalyse af 

mediernes konstruktion af debatten om øremærket barsel til mænd, har jeg forsøgt at 

svare på nedenstående problemformulering: 

 

Hvordan tilskrives køn mening i debatten om øremærket barsel til mænd og hvilke 

konstitutive konsekvenser har dette for det politiske handlerum?  

 

Problemformuleringen blev besvaret ved brug af Ernesto Laclaus og Judith Butlers 

diskursteoretiske begrebsapparater, hvilke lagde grunden for opgavens analysestrategi. 

Opgavens analytiske del bestod af to delanalyser; første analysedel var en 

artikulationsanalyse af de to dominerende diskurser, ’mere barsel til far’ og ’valget er frit’, i 

mediernes dækning af barseldebatten, ud fra det valgte kildemateriale. Anden analyse 

bestod af en analyse af, hvordan der i de to diskurser italesættes en række forskellige 

forventninger til de to subjekt positioner ’mand’ og ’kvinde’. Der samles op på de to 

analyseafsnits konklusioner i en diskussion af, hvilke konstitutive konsekvenser 

meningstilskrivelsen af de to subjekt positioner har på handlerummet i den danske 

barselspolitik.  

 

Artikulationsanalyse – ligestilling eller frit valg 

 

I opgavens første analyse blev der foretaget en artikulationsanalyse af to diskurser i 

opgavens kildemateriale, artikler udvalgt fra de danske dagblade. Artikulationsanalysen 

viste hvordan nodalpunkter organiserede bestemte elementer i teksten så der blev dannet 

to diskurser, som forsøgte at meningstilskrive den tomme betegner ’øremærket barsel til 
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mænd’ på hver deres måde. I den første diskurs, ’mere barsel til mænd’, blev betegneren 

forsøgt meningsudfyldt på to forskellige måder, både som et værktøj til at rette op på 

ligestillingsproblemer så som ulige lønforhold og det lave antal kvinder i højere 

lederpositioner på arbejdsmarkedet og, samtidig også som en måde at give mænd flere 

rettigheder i forhold til samvær med deres børn, og gøre det nemmere for mænd at bede 

om barsel hos deres arbejdsgivere. Den anden diskurs, ’det frie valg’, artikulerer 

betegneren som et indgreb i den personlige frihed og som et forsøg på at tvinge mænd til 

at tage barsel idet der juridisk allerede er mulighed for, at familien kan vælge en mere lige 

fordeling af barslen. Diskursen indeholder dog også elementer der peger på at der ikke 

reelt er frit valg for familierne på grund af strukturelle vilkår så som lønforskelle og 

kvinders manglende evne til at give slip på den lange barsel. De to diskurser kan altså 

bredt kategoriseres som modstandsdiskurser, men hvor der samtidig også er intern 

uenighed. Inden for hver af diskurserne artikuleres dog mange af de samme forventninger 

om kvinder og mænds relation til arbejdsmarkedet. Der viser sig altså nogle kønnede 

forventninger i de udvalgte elementer og disse blev nærmere analyseret i det følgende 

analyseafsnit.  

 

Subjekt positionsanalyse – kønnets konstruktion 

 

I det andet analyseafsnit analyseres det hvordan der i artikulationen af de to diskurser 

italesættes en række elementer, der knytter sig til de to subjekt positioner ’mand’ og 

’kvinde’ og derved opstiller en forventningsramme for hvordan de to positioner udfyldes 

for at leve op til at være den rigtige version af subjekt positionen, ifølge omverdenen. For 

subjekt positionen ’kvinde’ italesættes det først og fremmest, at det forventes, at kvinden 

prioriterer familien og det nyfødte barn over sit arbejde. Kvinder forventes således ikke at 

have nogen bærende interesse i at have en karriere og forventes af omverdenen at ville 

vælge mellem arbejde og familie når det er nødvendigt. For kvinden italesættes det altså 

ikke som værende en mulighed at have både en familie og karriere og det er givent at 

karrieren sættes til side, hvis hun vælger at få børn. For subjekt positionen ’mand’ 

italesættes det modsatte; for ham er det arbejdet og karrieren der forventes at tage første 
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pladsen, også når han har et nyfødt barn. Han forventes ikke at have nogen interesse i 

barnets første tid, idet det er tæt forbundet med at skulle vise omsorg og være 

nærværende i familien. Når manden viser interesse for at have lyst til at være sammen 

med sit barn opfattes det som en afvigelse, der både kan opfattes positivt, som at han går 

ud over det forventede af en mand, eller at han afviger fra den heteronormative opfattelse 

af hvordan en rigtig mand opfører sig, nemlig uden interesse i at vise omsorg og opgive 

eventuelle fremskridt i sin karriere for sin familie. De to subjektpositioner italesættes 

således ud fra et dikotomisk forhold; kvinden er den følsomme omsorgsperson, hvis fokus 

er på det nære og hjemmet, og manden er forsørgeren, hvis fokus er på sit arbejde og 

karriere, både for at forsørge familien, men også for at leve op til egne interesser og 

ambitioner. For kvinden er det altså et valg mellem familie og arbejde, mens manden kan 

have begge del og ikke forventes at vælge mellem de to.  

 

Diskussion af det politiske handlerum 

 

Der samles op på de to analyser i specialets diskussionsafsnit, hvor det diskuteres, 

hvordan konstruktionen af de to subjekt positioner ’mand’ og ’kvinde’ i debatten om 

øremærket barsel til mænd påvirker det politiske handlerum. Italesættelsen af 

henholdsvis manden og kvinden som forsørger og omsorgsperson konkluderes at påvirke 

den måde som problemer og løsninger fremstilles og, at de kønnede forventninger 

samtidig er med til at begrænse individer der afviger fra de heteronormative 

forventningsstrukturer. Hvor kvinden tilskrives at have omsorgsrollen som primær 

interesse forventes det at hun vil være interesseret i lang barsel, både på bekostning af sit 

job og sin mands mulighed for at holde barsel, og at hun ikke ser den lange barsel som 

problematisk, idet hun ser rollen som mor som vigtigere end en karriere. Forventningen 

om manden som forsørger og med størst interesse i sin karriere er derfor tilsvarende med 

til at forhindre italesættelsen af øremærket barsel til mænd som en rettighed mænd skal 

kæmpe for. Samtidig understøtter det argumentet om, at manden vil blive tvunget til at 

tage på barsel, når hans interesse forventes at være forankret i ambitioner og karriere og, 
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når kvinden alligevel helst vil holde barslen, syntes det ikke rimeligt at ødelægge det for 

begge parter.  

 

Afslutning 

 

På baggrund af specialets to analyseafsnit kunne jeg altså i den afsluttende diskussion 

konkludere, at der konstrueres en diskursiv baseret kønnet forventningsstruktur i 

debatten om øremærket barsel til mænd, hvor kvinder italesættes som omsorgsgivere og 

mænd som forsørgere. Denne kønsbaserede dikotomi er i et vist omfang med til at påvirke 

det barselspolitiske handlerum, idet den konstituerer forståelsen af problemer og 

løsninger og, samtidig grundlæggende benyttes som argumentation for de politiske tiltag. 

Konsekvensen er altså, at det politiske handlerum påvirkes af de diskursive processer og, 

at de eksisterende barselspolitiske tiltag behandles inden for en kønsbaseret 

forventingsmatrix.  
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