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Sammanfattning 
I denna uppsats undersöks hur män ser på faderskap och föräldraskap. Med bakgrund av att så 

få fäder utnyttjar föräldraförsäkringen är det övergripande syftet med uppsatsen att undersöka 

synen på faderskapet. Men också att undersöka relationen mellan faderskap och maskulinitet 

och hur faderskapet konstrueras i denna relation. De frågeställningar som undersökningen har 

utgått ifrån är: 

• Hur ser fäder på föräldraskapets praktik, vad har de för roll, uppgift och ansvar som 

fäder? 

• Med vilka mått mäts ”det goda faderskapet”? 

 

Den metod som har använts i undersökningen är kvalitativa intervjuer. Sex intervjuer har 

genomförts med fäder som har barn under tre år. Intervjuerna redogörs i uppsatsen i form av 

olika områden som faller under mina två frågeställningar. Med hjälp av citat belyses det som 

framkom under intervjuerna och parallellt med citaten görs tolkningar av det framkomna.  

 

En teoretisk referensram har tagits fram för att fungera som redskap i det analytiska arbetet 

och består både av teorier och begrepp som ansågs vara relevanta för mitt material. De är  

som följer: genussystemet, arbetets primat, hegemonisk maskulinitet, pappa som position 

samt barnorienterad maskulinitet.  

 

Studien visar tecken på att pappan ser sig själv som en person som inte har en självklar eller 

tydlig plats i föräldraskapets praktik. De upplever sig själva som en andraperson med en 

diffus roll för det nyfödda barnet. Men några saker har utkristalliserat sig i pappapraktiken. I 

enlighet med informanterna var uppfostran en del av det manliga föräldraskapet. Uppfostran 

är en uppgift där de som fäder kommer in i barnets liv och kan få betyda någonting, då de har 

sett sig som den sekundära för det nyfödda barnet. Studien har också visat tecken på att 

pappan lätt blir en lekpappa, då leken fick ett stort utrymme när pappa och barn spenderade 

tid tillsammans. Undersökningen visar på tendensen att det goda faderskapet mäts i relativt 

små mått, och följden av detta blir att det är lätt att vara en bra pappa i dagens Sverige. Enligt 

informanterna kan man inte vara en dålig pappa, man är bara en mer eller mindre bra pappa. 

Pappan har ett symbolvärde som inte baseras på praktik eller prestation. 



Innehållsförteckning 

1. Inledning................................................................................................................ 4 

1.1 Bakgrund och problemområde.................................................................................................. 4 

1.2 Tidigare forskning ....................................................................................................................... 5 

1.3 Syfte och frågeställningar .......................................................................................................... 6 

1.4 Disposition................................................................................................................................... 6 

2. Metod..................................................................................................................... 7 

2.1 Val av metod ................................................................................................................................ 7 

2.2 Urval.............................................................................................................................................. 7 

2.3 Intervjumanualen......................................................................................................................... 9 

2.4 Intervjuförfarandet .................................................................................................................... 10 

2.5 Analysmodell och bearbetning av empirin............................................................................. 10 

3. Resultat ............................................................................................................... 12 

3.1 Hur ser fäder på föräldraskapets praktik, vad har de för roll, uppgift och ansvar som 
fäder?................................................................................................................................................ 12 
3.1.1 Omgivningens föreställningar om faderskap............................................................................ 12 
3.1.2 Hur förhåller de sig till omgivningens föreställningar? ............................................................. 13 
3.1.3 Yrkesliv och familjeliv ............................................................................................................... 14 
3.1.4 Uppfostran................................................................................................................................ 15 
3.1.5 Leken........................................................................................................................................ 16 

3.2 Med vilka mått mäts ”det goda faderskapet”?....................................................................... 17 
3.2.1 Det goda faderskapet i omgivningens ögon............................................................................. 17 
3.2.2 Det goda faderskapet genom egna ögon................................................................................. 18 
3.2.3 Närvaro och delaktighet ........................................................................................................... 19 
3.2.4 Egna fadersbilder ..................................................................................................................... 19 
3.2.5 En bra förälder ......................................................................................................................... 22 
3.2.6 Pappa är man........................................................................................................................... 22 

4. Teoretisk referensram........................................................................................ 24 

4.1 Genussystemet.......................................................................................................................... 24 

4.2 Arbetets primat.......................................................................................................................... 24 

4.3 Hegemonisk maskulinitet ......................................................................................................... 25 

4.4 Pappa som position .................................................................................................................. 26 

4.5 Barnorienterad maskulinitet..................................................................................................... 26 

 



5. Analys och slutsatser......................................................................................... 28 

5.1 Analys......................................................................................................................................... 28 
5.1.1 Föräldraskapets praktik............................................................................................................ 28 
5.1.2 Det goda faderskapet............................................................................................................... 29 

5.2 Slutsatser ................................................................................................................................... 32 

6. Avslutande diskussion....................................................................................... 34 

Källförteckning ....................................................................................................... 35 

Bilaga 1.................................................................................................................... 37 
 

 



1. Inledning 
I detta inledningskapitel kommer jag att presentera mitt problemområde och dess bakgrund, 

tidigare forskning på området samt redogöra för mitt syfte och mina frågeställningar för upp-

satsen.  

1.1 Bakgrund och problemområde 

Sveriges befolkningspolitik kring barn, familj och föräldraskap var vid mitten på 1900-talet 

en renodlad moderskapspolitik. Det var moderskapet som förknippades med det primära för-

äldraskapet (Plantin 2001). År 1938 infördes det i Sverige en speciell moderskapspenning och 

rätt till mödrahjälp för alla nyblivna mödrar. Det allmänna barnbidraget infördes 1948 och 

även detta betalades bara ut till modern. Några år senare, 1955 infördes också en moderskaps-

försäkring som garanterade alla mödrar tre månaders betald ledighet i samband med förloss-

ningen (Plantin 2001). Men i början på sjuttiotalet ansåg den familjepolitiska kommittén 

(SOU 1972:34) att moderskapsförsäkringen borde ändras till en föräldraförsäkring, så att båda 

föräldrarna kunde dela på ansvaret för barnet redan under de sex första månaderna:  

 
Lagstiftningen bör inte förhindra en lösning som innebär att fadern istället är hemma hos barnet. 

 

 

År 1974 infördes det därför en föräldraförsäkring som gav båda föräldrarna rätt till betald 

Ur flera synpunkter är det tvärtom positivt om det blir vanligare att föräldrarna delar upp ansvaret

för barnets vård mellan sig redan under de första sex månaderna. Barnet skulle härigenom få större

möjligheter att redan från början få nära kontakt med båda föräldrarna. Fadern skulle tidigt lära sig 

att vänja sig vid vårdarbetet, vilket säkerligen skulle göra det lättare att tillämpa en mer balanserad 

arbetsfördelning mellan föräldrarna även i fortsättningen under barnets uppväxttid (SOU 1972:34: 

224). 

 

ledighet för att vara hemma med sitt barn. Ersättningen var vid denna tid 90 procent av lönen 

under 180 dagar som skulle utnyttjas innan barnet fyllt 8 år (Scb 2004:39). Fadern får också 

1980 rätt till föräldrapenning i tio dagar i samband med barnets födelse. Den första s.k. pappa-

och mammamånaden infördes 1995, som innebar att vardera föräldern hade trettio dagar som 

inte kunde överlåtas till den andre, detta för att öka fädernas föräldraledighetsdagar. Sedan 

2002 är det 60 av de 480 dagar som man idag tillsammans har, som man inte kan avstå till den 

andre föräldern (Scb 2004:39).  
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Politikens utveckling kring området visar att det svenska samhället i dag inte längre sätter 

likhetstecken mellan moderskapet och det primära föräldraskapet. Dagens svenska 

föräldraförsäkring möjliggör för båda föräldrarna att vara hemma med sitt barn fram tills 

barnet är åtta år. Pappor har i trettio år haft möjlighet att utnyttja föräldraförsäkringen och 

vara hemma med sitt barn under barnets första tid. Trots det är det bara sjutton procent av 

föräldrapenningdagarna som idag tas ut av pappor (Riksförsäkringsverket 2005).  

1.2 Tidigare forskning 
Lisbeth Bekkengen har gjort en studie (Bekkengen 2002) där syftet var att undersöka struktu-

rer och mekanismer inom arbetsliv och familjeliv som påverkar kvinnors och mäns relation 

till arbete och familj och uttaget av föräldraledighet. Hon undersöker varför det i ett formellt 

jämställt land som Sverige fortfarande är kvinnor som tar ut majoriteten av föräldrapenning-

dagarna. Bekkengen kommer bland annat fram till att män har fler handlingsalternativ än 

kvinnor genom att männen kan välja om, när och hur länge de ska vara föräldralediga. Kvin-

nors föräldraledighet är av biologiska och sociala skäl förhandlingsbar bara när det gäller hur 

länge. Hur männen väljer att hantera denna valfrihet har att göra med om de representerar en 

barnorienterad maskulinitet eller ej. De män som representerar en barnorienterad maskulinitet 

prioriterar kontakten med barn och anser att barn också ingår som en del i mäns åtaganden 

och ansvar. Den barnorienterade maskuliniteten kan finnas bara på en diskursiv nivå hos 

mannen, eller både som diskurs och praktik och ger mannen ett stort handlingsutrymme. (Mer 

om Bekkengens barnorienterade maskulinitet längre fram i uppsatsen). Hon menar också att 

det har utvecklats en ”diskurs om hinder för mäns föräldraledighet”. Detta blir synligt när det 

uppstår tydliga glapp mellan vad man å ena sidan hävdar är orsakerna till att män inte tar ut 

föräldraledighet och vilka egna erfarenheter de kan redogöra för. När männens egen praktik 

inte stämmer överens med diskursen uppstår en diskrepans (ett glapp). När denna diskrepans 

uppstår skjuts förklaringarna till diskursen om hinder för mäns föräldraledighet.  

 

Roger Klinth skriver i sin doktorsavhandling (Klinth 2002) om den svenska pappapolitiken 

från 1960 till 1995. Han analyserar pappapolitiken och börjar med en genomgång av 1960-

talets jämställdhetsdebatt eftersom den ligger till grund för den pappapolitik som sedan tog 

form under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Sedan gör han en noggrann 

genomgång av familjepolitikens förändringar fram till 1995. Han tittar också på hur genus har 

konstruerats inom ramen för de politiska beslutsprocesserna. Klinth visar på att 

pappaledighetspolitiken har formats i kraftfältet mellan två centrala politiska principer: 
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jämlikheten och valfriheten. Eftersom familjens valfrihet hela tiden har setts som viktig har 

detta hindrat den statliga styrningen i syfte att få män att utnyttja en större del av 

föräldraledigheten. Eftersom politiken har använts för att värna om familjens valfrihet har den 

också medverkat till att osynliggöra och därför också vidmakthålla maktrelationerna inom 

familjen. Genusrelationen blir därför en central politisk konfliktdimension menar Klinth 

(2002). 

1.3 Syfte och frågeställningar     

räldraförsäkringen är det övergripande syftet att 

ll, uppgift och ansvar som 

• ka mått mäts ”det goda faderskapet”? 

1.4 Disposition 

on av mitt problemområde, syfte och frågeställningar följer ett kapitel 

Med bakgrund av att så få fäder utnyttjar fö

undersöka synen på faderskapet. Men också att undersöka relationen mellan faderskap och 

maskulinitet och hur faderskapet konstrueras i denna relation. Jag har för avsikt att nysta i 

problematiken som omgärdar föräldraskap och genusrelationer i det moderna samhället ge-

nom att rikta in mig på synen på faderskapet. Hur tänker man kring sitt eget faderskap och hur 

ser man på det? Uppsatsen rör sig i huvudsak kring två frågor: 

• Hur ser fäder på föräldraskapets praktik, vad har de för ro

fäder?  

Med vil

Efter denna introdukti

om mina metodiska val och tillvägagångssätt. Därefter i kapitel tre presenteras mitt resultat 

från mina intervjuer, och i kapitel fyra redogör jag för min teoretiska referensram för under-

sökningen. I kapitel fem presenteras min analys och mina slutsatser, och i kapitel sex avrun-

das uppsatsen med en avslutande diskussion.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för mina metodiska val och tillvägagångssätt med 

undersökningen. 

2.1 Val av metod 
Utifrån mitt problemområde skapades ett syfte och frågeställningar som förändrades och för-

finades under forskningsprocessens gång. Undersökningen har en explorativ ansats, och me-

toden som har använts i undersökningen är kvalitativa intervjuer. Den vetenskapliga ansatsen 

är beroende av syftet med undersökningen, med den kunskap man vill uppnå men innebär 

också ett sätt att närma sig fenomenet man undersöker. En explorativ ansats innebär att man 

förutsättningslöst urskiljer delar utifrån deras innebörd i sitt sammanhang vid analysstadiet, 

och man definierar dataenheterna efter att man insamlat sitt material (Svensson 2004). Ansat-

ser som är explorativa vad gäller dataenheters innebörd brukar kombineras med kvalitativa 

metoder (Svensson 2004). Valet av metod grundar sig också på att det är hur informanterna 

resonerar och uttrycker sig som är intressant i denna undersökning. En fördel med intervjun 

som metod är också att man kan ställa följdfrågor och be informanten att utveckla sina reso-

nemang. Mitt sätt att förhålla mig till intervjun i denna undersökning har varit inspirerat av 

det som Kvale (1997) kallar för ”resenär”. Detta är ett interaktionistiskt perspektiv där världen 

och verkligheten inte är färdig, och tillsammans skapar vi det fenomen som vi samtalar om. 

Kvale (1997) indelar kvalitativa intervjustudier i sju stadier men betonar att det är en process 

och att stadierna inte strikt behöver följa på varandra i en viss ordning. Dessa sju stadier tyck-

er jag har varit bra att ha som utgångspunkt för att få en bra forskningsprocess.  

2.2 Urval 
lefon kontakt med en barnavårdscentral i Karlstad och frågade om de kunde Jag tog via te

hjälpa mig med att få kontakt med pappor som ville vara med i min undersökning. Det ville 

de gärna göra. Mitt krav på intervjupersonerna var att de skulle ha barn som var tre år eller 

yngre, jag ansåg detta viktigt eftersom de då hade småbarnstiden färsk i tanke och handling. 

På detta sätt gjordes en avgränsning i studien genom att rikta in mig på småbarnspappor. Jag 

mailade uppgifter om mig, information om undersökningen, att jag önskade ungefär en 

timmes intervju och exempel på vad vi i intervjun skulle samtala om, till en barnmorska på 

barnavårdscentralen som skulle vidarebefordra informationen till pappor som passade in i min 

urvalsgrupp. Hon kontaktade sedan mig efterhand som hon fick intresserade pappor och jag 
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kontaktade därefter papporna och bestämde tid och plats för intervjuerna. Sammanlagt sju 

intervjuer genomfördes inklusive en pilotintervju som inte finns redovisad i mitt resultat. 

Denna pilotintervju genomfördes med en bekant till mig som också uppfyllde urvalskriteriet. 

Detta gjordes för att testa mina intervjufrågor innan mina sex informanter intervjuades. Efter 

pilotintervjun tog jag bort frågor som inte kändes relevanta och som egentligen bara samlade 

in överinformation, och lade till frågor som jag efter mycket tankearbete bättre tyckte fånga 

det jag ville veta.  

 
Flera av de pappor som anmälde sitt intresse för att vara med i min undersökning hade tagit ut 

arnet fyllde sex månader (oklart hur länge 

, 

• der med varje barn, barnen är nu tre och fem år. 

en 

ätter 

• e 

 

 dag 

• t första barnet som nu är fyra år, och planerar 

relativt mycket föräldraledighet. Jag kan tänka mig att de pappor som lockas av att vara med 

på en intervju där vi skulle samtala om faderskap och föräldraskap är män som själva tycker 

att detta är viktiga ämnen och gärna pratar om det. På detta sätt fick jag en viss snedrekryte-

ring av pappor till min undersökning. Detta kan vara värt att nämna och ägna en tanke. Det 

kan vara av intresse att ta del av hur mycket föräldraledighet mina informanter har utnyttjat, 

därför följer en sådan redogörelse här. Alla informanter har i uppsatsen getts fingerade namn 

för att skydda konfidentialiteten. 

• Nisse var föräldraledig på halvtid från det att b

detta pågick) sedan har han varit föräldraledig heltid i två månader och är föräldraledig nu

barnet är nu elva månader gammalt.   

Olle var föräldraledig ungefär tre måna

• Kalle är hemma med sitt barn nu och har varit det i en månad och planerar att vara det i 

eller två månader till. Men Kalle tar inte ut föräldraledighet och syns således inte i föräld-

raledighetsstatistiken. Hans arbete gör det möjligt för honom att arbeta kvällar och n

och får på så sätt lön från sin arbetsgivare. Barnet är nu ett år och fyra månader. 

Pelle var hemma de tre första månaderna i samband med födseln av tvillingar, men av d

tre månaderna var fyra veckor vård av barn, 20 föräldraledighetsdagar som pappan har rätt

till (20 dagar eftersom det var tvillingar) och semesteruttag resterande tiden av de tre må-

naderna som ej kommer med i föräldraledighetsstatistiken. Nu är han föräldraledig en

i veckan med barnen som nu är två år.  

Janne var föräldraledig åtta månader med de

att vara hemma tretton månader med det andra barnet som nu är ett och ett halvt år gam-

malt. Janne är föräldraledig nu.  
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• Lasse var föräldraledig periodvis från det att barnet var tre och en halv månad, 

sammanlagt i sju månader. Är nu hemma en dag i veckan med sitt barn men tar inte ut den 

dagen som föräldraledighetsdag. Barnet är nu ett år och tio månader.  

 

Informanterna är i åldrarna mellan 30 och 45 år, med ett typvärde på 32 år. 

2.3 Intervjumanualen 
Intervjumanualen hade en låg grad av standardisering, dvs. informanterna hade möjlighet att 

svara med egna ord såsom denne önskade, och med en ganska hög grad av strukturering, dvs. 

frågorna/frågeområdena berördes i nästan samma ordningsföljd för alla informanterna (Patel 

och Davidsson 2003). Ibland frångicks dock denna ordningsföljd då intervjupersonen själv 

kom in på mina frågeområden.  

 

Jag operationaliserade mina frågeställningar till intervjufrågor i en frågemanual som kom att 

bli mitt instrument för att ta reda på mitt syfte. Varje frågeområde började med en relativt 

öppen fråga. Till denna fråga hade jag förberett följdfrågor som jag kunde använda för att 

stödja samtalet om det behövdes. När jag utformade intervjumanualen strävade jag också efter 

att etablera flera berättarrum i den enskilda kvalitativa intervjun i enlighet med Aarseth och 

Olsen (2004). Detta gjorde jag för att försöka fånga något annat än förutsägbara historier om 

kön och för att upptäcka motsättningar i informantens berättelse. På detta sätt kunde jag fånga 

både praktik och attityd. Berättarrumstekniken går ut på att man etablerar ett rum för två olika 

berättelser i intervjusituationen (Aarseth och Olsen 2004). Den ena berättelsen handlade i min 

intervjusituation om hur vardagen gestaltade sig och hur de umgicks med sina barn ”i hand-

ling”. En fråga här kunde vara: ”Vad gör du med dina barn när ni umgås?” Den andra handla-

de om ett samtal om åsikter och värderingar och en fråga här kunde vara: ”Hur ska en bra 

pappa vara?” I detta kan man upptäcka motsättningar i de två typer av självframställningar 

som informanten gör i intervjun. Detta kan vara insikter som informanten själv inte är medve-

ten om eftersom det inte sker på en självreflexiv nivå utan påverkas av djupstrukturer.  

 

Ett avsnitt i intervjun handlade om den svenska föräldraförsäkringen och föräldraledighet. 

Detta ville jag ha med både för att höra deras resonemang och åsikter kring detta, men också 

för att få veta hur de praktiskt hade löst det i deras familjer.  
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Jag reviderade intervjumanualen under processens gång genom att ta bort frågor, lägga till 

frågor, och ändra på frågornas ordningsföljd.  

2.4 Intervjuförfarandet 
Fem av intervjuerna genomfördes hemma hos informanterna och en genomfördes på dennes 

arbetsplats. Det är viktigt att informanten känner sig trygg i intervjusituationen och inte blir 

hämmad av omgivningen, därför frågade jag om jag fick komma hem till intervjupersonerna. 

Innan intervjun började informerade jag papporna om att deras svar skulle behandlas konfi-

dentiellt enligt forskningsrådets krav på konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2005). Intervjun 

började med neutrala frågor såsom de bakgrundsvariabler jag ville ha information om. Sedan 

följde de frågor som rörde själva frågeställningarna och syftet, och i slutet gavs tillfälle för 

informanten att tillägga något eller utveckla något resonemang om så önskades. Samtliga in-

tervjuer spelades in med bandspelare med informantens samtycke. Intervjuernas längd varie-

rade från 50 min till ungefär 1 timme och 20 minuter. Variationen i tid berodde främst på hur 

mycket intervjupersonerna utvecklade sina resonemang.  

2.5 Analysmodell och bearbetning av empirin 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant, och jag strävade efter att så långt det var möjligt att skriva ut 

det talspråk som informanten använde, med pauser skratt och liknande. Jag försökte att skriva 

ut intervjun så fort som möjligt efter det att den var gjord eftersom jag då hade den färsk i 

minnet. Citaten som presenteras i resultatet i kapitel tre har ”hyfsats till” för att göras mer 

läsliga utan att förändra betydelsen i dem. 

 

Analysarbetet började egentligen redan när den första empirin var insamlad, och har fortsatt 

under hela forskningsprocessens gång. Även då jag inte aktivt arbetade med själva analysav-

snittet så tänkte jag mycket kring uppsatsen och på mitt empiriska material. Jag ska i det föl-

jande kort redogöra för hur det aktiva analysarbetet gick till. Först läste jag igenom de tran-

skriberade intervjuerna flera gånger och lät empirin tala. Vad är det de säger och vad säger de 

inte? Jag markerade intressanta avsnitt, avsnitt som utmärkte sig på något sätt och avsnitt som 

kunde säga något om mitt syfte med undersökningen. Jag började se intressanta gemensamma 

nämnare i mitt material. Jag arbetade vidare på ett sätt som kan sägas vara inspirerat av en 

grounded theory ansats vid analys (Starrin 1996). Olika områden växte fram ur mitt material, 

områden som kunde underordnas mina två frågeställningar. Dessa områden presenteras under 

resultatet i kapitel tre.  
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Efter att empirin var insamlad och genomarbetad sökte jag efter relevanta teorier och begrepp 

som kunde hjälpa mig att förstå min insamlade empiri, och som kunde ligga till grund för min 

analys. Att jag gjorde det i denna ordning beror på att jag ville gå in i min empiri med så lite 

förutfattade meningar som möjligt och för att jag inte medvetet skulle leta efter stöd till mina 

teorier i mitt material. Nu fick empirin tala för sig själv innan jag hade någon teori att arbeta 

med och knyta an den till. De teorier och begrepp som jag har valt ut är de som jag tycker är 

mest relevanta med utgångspunkt från det jag fann i mitt undersökningsmaterial.  
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3. Resultat  

I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet från mina sex intervjuer. Det kommer att 

presenteras i form av olika områden som faller under mina två frågeställningar. Jag avser att 

med hjälp av citat belysa det som har framkommit under mina intervjuer. Parallellt med cita-

ten reflekterar jag och gör tolkningar av det framkomna.     

3.1 Hur ser fäder på föräldraskapets praktik, vad har de för roll, 
uppgift och ansvar som fäder?  

3.1.1 Omgivningens föreställningar om faderskap 

Mina informanter förmedlade på olika sätt föreställningar kring faderskapet till mig under 

våra samtal som jag förstod florerade i det svenska samhället. Dessa kan säga mycket om and-

ras syn på och inställning till faderskapet. Om intervjupersonerna rörde sig utanför den för-

väntade ramen fick de höra hur de borde bete sig. Männen ger på olika sätt uttryck för att ha 

stött på föreställningar och normer kring faderskapet;  

 
…och sen så omgivningen det är väl mest den lite äldre föräldragenerationen som bekräftar att 

man kan vara hemma att man är man och man klarar av det och vara hemma från början fick man 

ju höra hur deras generation hade vart hemma då i fyra dar med deras barn fäderna och skulle byta 

blöjor och fyllde hela badkaret med toalettpapper bara byta blöjorna liksom och så skratta och sa 

att så kommer det vara för mig för det skulle ju vara så för mig då för att det var lite charmigt och 

lite roligt då om man inte kan nånting…  Nisse 

 

…det finns liksom nåt slags normsystem bland män där tävlandet eller konkurrerandet är en g

ka central del tävlandet i karriär eller tävlandet om att dra hem så mycket klubbade rådjur hem t

grottan ja liksom den där intjäningsförmågan och om man är hemma med barnen så liksom fö

rar man så tappar man lite konkurrensfördelar och jag tror män är ganska i allmänhet det är min 

tolkning är ganska vaksamma slår vakt om sin egen intjäningsförmåga… Kalle 

ans-

ill 

rlo-

 

…det är jättesvårt som pappa att ta sig igenom samhällets syn på hur man ska vara och det tror jag 

många pappor faller in i omedvetet eller medvetet faller in i en annan roll än dom kanske skulle 

önska… Lasse 

 

 

När jag talar med Janne om han har fått några reaktioner och kommentarer på hur de har delat 

upp föräldraledigheten säger han;  
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Ja det får man dagligdags nästan folk blir ju chockade när en annan säger att man ska vara hemma 

så länge men det kan inte vara möjligt det finns inte en chans det kan inte gå jo det går ju om man 

planerar hur man vill lägga upp dom här föräldradagarna och hur mycket man vill ta ut det är bara 

fråga om en planeringssak… Janne 

 

Gemensamt för mina informanter är att de har fått uppleva kommentarer från den äldre gene-

rationen angående hur de praktiserar sitt föräldraskap, och att de har stött på normer och 

normsystem kring faderskapets utformning. 

 

3.1.2 Hur förhåller de sig till omgivningens föreställningar?            

Dessa föreställningar om faderskapet som informanterna berättar att de har mötts av måste de 

som fäder förhålla sig till på ett eller annat sätt. Vissa kunde uppleva samhällets förväntningar 

som störande och bröt medvetet mot normerna för att de inte stämde med deras egen syn på 

faderskapet. Jag tolkar det som att det blir en inre konflikt för pappan när hans omvärld säger 

att hans uppgift och roll går ut på något annat än vad han själv som pappa önskar, tror och vill 

att han ska göra och betyda för sitt barn. Männen finner sig inte i att bli lagda i en mall;   

 
…jag upplevde det som ganska störande samhällets syn på en blivande pappa […] jag blev tidigt 

ganska aktiv i att vilja förändra det också visa på att det går att göra på nåt annat sätt det går att 

vara hemma även om barnet ammar och allting går och lösa bara man vill det… 

 Lasse 

 

…de [omgivningen] påpekar då att min sambo kan vara så lugn i att jag också kan ta hand om vårt 

barn och för mig är ju det jag tycker varför skulle inte jag kunna göra det nu är det ju inga problem 

för nu är det ju vanlig mat som gäller och då är det inga problem med nånting det spelar ingen roll 

vad han ska ha… Nisse 

 

…som pappa ska jag acceptera att spela på andrafiolen vara en andra person för barnet alla fall i 

början jag ska acceptera att vara nån typ av hembiträde åt mamman och barnet och för deras vi

ga relation och det var ju svårt att ställa upp på jag ska acceptera att inte kunna byta blöjor eller 

välja rätt kläder eller färger eller göra två saker samtidigt till och med det var massor med väldig

konstiga fördomar som kom fram när jag uppmärksammade vilka förväntningar som fanns på mig 

som pappa. Lasse 

kti-

t 

 

Pelle verkar omedveten om all slags yttre påverkan och tycker att allt har fallit sig naturligt i 

hans familj med uppdelning av föräldraledighet och annat som har rört barnen och familjelivet;  
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…vi har aldrig haft någon diskussion om det [föräldraledigheten] utan det har bara fallit sig så. 

 Pelle 

 

…det föll sig naturligt tycker jag  [lite skratt] ja första tiden är ju naturligt när det är amning och 

den delen det är mamman och sen ja hon ville vara hemma… Pelle 

 

Jag kan urskilja två linjer i hur de förhåller sig till omgivningens föreställningar. De som 

medvetet bröt mot normerna, och de som kände av normerna men inte gick emot dem.  

 

3.1.3 Yrkesliv och familjeliv 

Arbetets betydelse i livet var något som kom fram och fick en ganska framträdande plats hos 

mina informanter. Följden av detta var att det påverkade familjelivet. För vissa var det yttre 

omständigheter och framförallt hans arbete som fått styra föräldraledigheten;  
 

Ja från början var det tänkt att vi skulle dela fifty fifty så vart ju projektet förlängt det var dumt att 

ta avbrott i arbetet så jag är hemma nu med barnet på dagarna sen så arbetar jag på kvällar och n

ter. Kalle 

ät-

ob-

 

 

…jag har ju jobbat mindre överhuvudtaget sen barna kom men att vara hemma för min del en lång 

period ifrån jobbet det fungerar inte här alltså på jobbet. Pelle 

 

…för det måste ju lösa sig med mitt arbete och allting sånt där också så att det…  

 Olle 

 

Men några av informanterna hade medvetet gjort avkall på arbetet som en framträdande plats i 

sina liv och låtit barnet/barnen få mera tid och utrymme;  

 
…första året ja nästan det första ett och ett halvt år fick jag göra ett medvetet val att välja bort j

bet välja bort att jag inte kunde göra så bra jobb som jag kan och acceptera det för att jag ville vara

hemma med [barnets namn] och vara en del av hennes liv… Lasse 

 

…jag ville ju vara hemma och hon ville jobba hon tycker det är kul jobb å […] men i början fick 

jag ju gå till hennes jobb för att han skulle ammas så han åt ju lite lunch hemma och sen så fick jag 

gå iväg och så fick han amma […] så därför var sex månader en bra brytpunkt för att annars skulle 

jag gå så mycket till hennes jobb och han skulle vara tvungen och ammas så ofta så skulle jag gå 

fram och tillbaka hela tiden. Nisse 
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Anmärkningsvärt i sammanhanget är att två av mina sex informanter (Nisse och Lasse) var 

föräldralediga när barnet fortfarande ammade och gick till mammans arbetsplats dagligen i 

flera månader för att barnet skulle ammas. Jag vet inte hur vanligt detta är, men för mig var det 

förvånansvärt och jag har inte tidigare pratat med någon som har löst det på detta sätt. Dessa 

båda fäder var mycket nöjda med att de hade kunnat lösa situationen på det sätt som de hade 

gjort. Den ena pappan var hemma från det att barnet var sex månader och den andra pappan 

hade gradvis börjat vara hemma från det att barnet var tre och en halv månad.  

 

Jag ser i materialet att arbetet är en faktor som de som män måste förhålla sig till. Även de som 

prioriterar att vara föräldralediga och delaktiga under småbarnstiden måste också förhålla sig 

till och ta avstånd ifrån en ”manlig förvärvsarbetar identitet”.  

 

3.1.4 Uppfostran  

Vad gäller min första frågeställning vad en pappa har för roll, uppgift och ansvar gav mina 

informanter inga tydliga svar, och satte inte fingret på några tydliga uppgifter eller roller. De 

vill istället prata om föräldraskapet och dess ansvar och uppgifter och inte deras del i detta 

som fäder. Allt underordnas föräldraskapet där deras roll som pappa för dem verkar vara 

ganska diffus. Det finns en osäkerhet bland informanterna när vi pratar om pappans roll och 

ansvar. Jag tolkar det som att pappan är en person som inte har en självklar eller tydlig plats i 

föräldraskapets praktik. Men något som framkom ur mitt material var att mina informanter 

pratar mycket om uppfostran, att sätta gränser, att vara rättvis och liknande. Att de säger detta 

i positionen som män tror jag är av betydelse, är uppfostran det manliga föräldraskapet? Någ-

ra exempel;  

 
..se till att försöka uppfostra dem till nåt gott det känner man väl som pappa jag gör det alla fall 

stort ansvar och försöka uppfostra dom så dom håller sig någorlunda i skinnet [skratt]… 

 Janne 

 

…att lära sina barn rätt och fel vett och etikett låter lite gammaldags men såna där saker som tacka 

för sig be om saker inte bara ta att man lär barnen och bli bra människor det tycker jag är ett stort 

ansvar…  Olle   

 

…oftast är det väl jag som får ta tag i det där när det blir lite mera grinigheter och det ska sägas till 

på skarpen då… Janne 
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…man känner ju ett stort ansvar uppfostra barn…  

--- 

…sen är ju dom så pass små så det är ju inte så lätt och ha hur ska man säga sån där direkt u

fostran då utan det är mer att man ska vara konsekvent om det går. Pelle 

pp-

föräldraska-

 

…jag sätter gränser […] jag kan nog va jävligt hård men rättvis kan jag vara. Janne 

 

Vissa verkar känna sig lite förvirrade och undrande över sin egen ”papparoll” och samhällets 

ökade ”krav” när ingen annan har gått före och visat. Detta förmedlar Lasse tydligt; 

 
…jag hittade inte liksom mig själv och det jag hoppades på nånstans i omgivningen utan jag fick 

gå till mig själv och till [mamman till barnet] och så fick vi forma det tillsammans [

pet]… Lasse 

 

Jag tolkar detta som att uppfostran är en uppgift där de som fäder kommer in i barnets liv och 

kan få betyda någonting. Pappan ser sig själv som den sekundära för det nyfödda barnet, då 

mamman som har maten räknas som den primära i barnets liv. Det finns ingen självklar plats 

för en pappa i ett nyfött barns liv, ingen självklar uppgift eller roll. Pappan kommer in senare 

när barnet har blivit lite äldre med uppfostran som det manliga föräldraskapet.  
 

3.1.5 Leken  

Jag försökte med hjälp av mina frågor att få en bild av vad männen gjorde när de var tillsam-

mans med sina barn. Leken verkade få ett ganska stort utrymme när pappa och barn spendera-

de tid med varandra; 

 
…dom [barnen]är jätteroliga att leka med… 

--- 

…ja är man inomhus så kan man sitta och leka med dom med deras leksaker eller att dom sitter 

och ritar det har dom börjat med ja man leker med dom rent fysiskt hoppar på magen eller nåt sånt 

där det tycker dom är roligt… Pelle 

 

…tycker om och leka med barnen rita med barnen hålla på med barnen… Janne 

 

…om vi leker nånting och om vi leker alla tre [han och sina två barn] så är det oftast kurragömma 

[…] på sommarn blir det att man är ute väldigt mycket och då har vi ju lekparken precis utanför 

här så att då […] men jag tror inte jag kan slå mig för bröstet och säga att jag leker väldigt mycket 

med mina barn för dom leker väldigt bra själva… Olle 

 16



När Olle säger att han inte kan slå sig för bröstet och säga att han leker mycket med sina barn, 

säger han samtidigt att han som pappa förväntas göra detta eller förväntas att säga att han gör 

det. För att summera kan sägas att mina informanter gav leken en stor plats när de umgicks 

med sina barn.  

3.2 Med vilka mått mäts ”det goda faderskapet”?  

3.2.1 Det goda faderskapet i omgivningens ögon 

För att få bekräftelse och uppskattning från omgivningen att man är en ”bra pappa” krävs inte 

mycket ”prestation” i enlighet med intervjupersonerna. Det förväntas och krävs inte så myck-

et av en pappa, och de får mycket uppmärksamhet och uppskattning genom att bara vara när-

varande. Jag tolkar det som att faderskapet har mer av ett symbolvärde och handlar inte så 

mycket om praktik. Mina informanter kände inte av några speciella förväntningar från det 

omgivande samhället på hur de skulle vara som pappor. Så här uttryckte de sig; 

 
…tyvärr är det ju så att det är bara att ta med sig barnen nånstans tar jag med mig barnen och åker 

ner på stan och går på stan med mina barn eller åker till Mariebergsskogen eller badstranden och 

allting sånt där så får man en liten stämpel att då är man en bra far för då är man med sina barn… 

 Olle 

 

…det är väl allmänt att man har hand om dom när man är ensam med dom en helg eller en vecka 

eller… [som han får höra att han är en bra pappa] Pelle 

  

…bara att jag är [pappa] det gör att jag uppfyller kvoten. Nisse 

  

…och utav äldre släktingar så är det ju en otrolig bedrift av mig och ha hand om mina bägge barn 

[skratt] samtidigt för att det finns ju inte i deras värld överhuvudtaget… Olle 

  

Några av informanterna uttryckte också att de fick positiv respons från omgivningen när de 

handlade i enlighet med ett maskulinitetsideal; 

 
…från kompisar det vill säga manliga kompisar som är i samma situation så får jag uppskattning 

eller möts av entusiasm eller nyfikenhet när jag gör något som motsvarar den normen som jag har 

identifierat att vara familjeförsörjare som att köpa kombibil ja det är bra att köpa villa i nåt f

ortsområde med liksom grönt och nära till daghemmet […] då bekräftar jag dom här förv

arna hur man ska vara för att ta hand om sin familj på rätta sättet…   Kalle 

ör-

äntning-
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Männen har lätt att få uppskattning och bekräftelse på att de är bra fäder. Det räcker att de är 

ensamma med sina barn och är närvarande.  

 

3.2.2 Det goda faderskapet genom egna ögon. 

Jag förstår på informanternas utsagor att de som män inte behöver ändra på sig speciellt myck-

et eller anstränga sig mycket för att bli accepterade som bra fäder, de är män och mannen är 

norm;  

 
…i vanliga fall så tänker jag liksom inte på det [vad det innebär att ta ansvar som pappa] utan jag 

bara är och förhoppningsvis så duger jag till som den jag är från det jag är ja så fungerar nog jag.

 Kalle 

  

När jag frågar Pelle om han kan nämna något konkret vad han gör när han är en bra pappa sva-

rar han;  

 
…man är som man är helt enkelt […] man är med barna och är delaktig i vad dom gör hjälper dom 

med det dom behöver just då jag har inte tänkt så mycket på det nej jag har nog inte så mycket mer 

[lite skratt] att säga där.  Pelle 

 

Som svar på frågan om han är en bra pappa svarar Kalle; 

 
…ja men jag är nog ganska avslappnad kanske lite för lite tid på kvällarna men jag försöker vara 

så mycket närvarande för [barnets namn] under dagen då som är… Kalle 

  

Jag frågade mina informanter om när de ansåg att de var ”dåliga fäder”, vad de gjorde då och 

hur en ”dålig pappa” i allmänhet är. Men reaktionerna jag fick var att de inte var dåliga, de 

var kanske sämre eller inte lika bra. Att man var dålig fick man inte riktigt säga, det visade sig 

nästan vara lite känsligt. Man kunde i enstaka fall vara dålig men det krävdes ganska mycket 

för att man skulle använda sig av ordet dålig; 

 
…nej dålig pappa tror jag aldrig man kan vara men man kanske kan vara en sämre pappa på och 

ge honom uppmärksamhet så dålig känner jag inte att man är riktigt utan man blir sämre i vissa…

 Nisse 

  

…men dålig pappa han är ju inte hemma överhuvudtaget så att det är ju det sämsta det tror jag…

 Pelle 
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…man är sämre man är inte lika bra som vanligt och […] tålamod måste man ha och det är väl då 

man blir kanske en sämre pappa eller en inte lika bra pappa när man inte har tålamod. 

 Nisse 

 

Nisse sträcker sig ända till att säga en inte lika bra pappa. Vad är det som hindrar honom från 

att säga en dålig pappa? Informanterna menar att de duger som pappor som de är, och männen 

säger att man bara kan vara en mer eller mindre bra pappa, inte dålig.  

 

3.2.3 Närvaro och delaktighet  

När jag pratar med mina informanter om hur de tycker att en bra pappa ska vara säger de att 

man ska ta sig tid för sina barn, man ska ge dem uppmärksamhet, ta del av vardagsgöromål 

och vara hemma med sina barn när barnen är små. Så här uttryckte de sig;   

 
…för att ta sitt ansvar som pappa ska man vara hemma med sitt barn tycker jag alltså när barnet är 

litet man ska vara delaktig i barnets vardag… Lasse 

 

…när man gör nånting med barnen när man liksom bara sätter sig ner och ritar med båda två och 

man liksom tar sig tiden… Janne 

 

Jag försöker vara hemma så mycket som möjligt jag tror man ska vara närvarande man ska ta del 

av vardagsgöromål klä barnen och byta blöjor och ge mat nu är dom på dagis tre dagar i veckan så 

lämna dom och hämta dom och sånt… Pelle 

 

…att vara med sina barn i vardan och inte bara det här lek och stoj utan att man lagar mat med 

dom när dom är små man byter blöjor på dom man går upp och klär dom går till öppna förskolan 

och man tar dom till dagis och hämtar dom på dagis och vardagssaker man bygger oerhört mycket 

relation och ömsesidig respekt… Olle 

 

Man kan summera deras åsikter i ord som närvaro och delaktighet, detta var viktigt och blev 

poängterat av dem när vi pratade om hur en bra pappa skall vara.  

 

3.2.4 Egna fadersbilder 

För att få reda på ännu en aspekt av synen på faderskapet ställdes frågor om mina 

informanters fäder. Hur såg de på sina egna pappor och vad tyckte de om dem som fäder och 
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varför? Det visade sig att relationerna till deras egna fäder inte var speciellt bra. De hade varit 

mer eller mindre frånvarande och lite delaktiga under informanternas uppväxttid;  

 
…han var en fadersgestalt som har brummat lite då och då […] nej han var väl inte speciellt d

tig i våran uppväxt utan det var väl mamma...  Olle 

elak-

-

 

…min far var inte hemma mycket när vi var små var säljare reste mycket hans egna företag så det 

har varit mycket mamma som har varit hemma. Janne 

  

…det väcker fortfarande känslor att jag ville inte vara som honom jag ville inte bara fastna fram

för V65 och tipsextra… Kalle 

 

…nej vi har ingen relation och har aldrig haft det alltså det betyder verkligen ingenting och vi har 

inte setts sen jag var nåt år och inte hörts heller så ingen relation… det var för han inte var där han 

var inte närvarande ja han brydde sig inte… och han förklarade inte varför heller då och… eller 

han har inte gjort det. Lasse 

 

Även om informanternas fäder inte hade varit speciellt närvarande eller delaktiga under deras 

egen uppväxttid ger de dem ändå ”godkänt” som fäder. Intressant är att samma fenomen med 

att det är svårt att vara en dålig pappa återkommer även här. De tyckte i stort sett att deras pap-

por hade varit bra fäder och jag tolkar det som att de tyckte att de hade klarat ”uppgiften” att 

vara pappa. Så här sade de;  

 
…ja det tycker jag [att han varit en bra pappa]. Janne 

 

…den relationen som finns eller den kontakten som finns är väl okej […] jag kan inte säga att han 

har vart dålig eftersom det är en helt annan religion en annan kultur en annan uppväxttid och… 

han har skickat sina kort sina brev… så på så sätt har han inte vart dålig utan bara inte 

bra…kanske. Nisse 

 

Ja och så här fortsätter det, men varför tyckte de att de hade varit bra fäder då? Här ger mina 

informanter olika och diffusa svar, och jag tycker det kan vara svårt att förstå varför de tycker 

att de varit bra. Här kopplar de bra till något annat än närvaro och delaktighet även om detta 

är egenskaper som de själva säger att en bra pappa ska ha (under rubriken närvaro och delak-

tighet). Jag kan urskilja tre aspekter; 

1. symbolvärdet, att de trots allt har varit deras fäder hur de än har varit,  

2. att de har lärt sig saker av sina fäder, 
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3. och att de har varit stränga och rättvisa.  

 

Vi börjar med symbolvärdet; 

 
…det har alltid varit det är fortfarande pappa han har ändå varit ganska nära… det har varit pappa 

och inte [hans namn] som han heter för mig… så vi har haft en pappa och son relation… 

 Kalle 

 

…han ägnade sig mycket åt familjen det var liksom hans… intresse [min kurs] även om han satt 

inte och lekte med oss men [skratt] …men han var hemma kom hem från jobbet och han var 

hemma på lov eller inte hela somrarna men […] så det är ett föredöme för mig.  

 Pelle 

 

Som det framgår av citaten ställs det ”låga krav” på deras relation till pappan, han har funnits 

någonstans i bakgrunden och som pappa har han haft något slags symbolvärde. Men han får 

”godkänt”. 

 

Vi övergår till förklaringen att de varit bra för att de lärt sig saker och fått sina intressen av sina 

fäder; 
 

…vi höll på mycket med radiostyrda bilar när vi var små och såna grejor och han var ju med och 

hjälpte oss då och det var ju ett intresse som ligger hos honom som vi har fått då […] jag började 

åka slalom när jag var tre år och det är pappa som har varit den drivande kraften när det gäller den 

grejen… han har tagit med oss ut och fiska och […] lärt mig mycket av han… när det gäller l

som greja med saker och ting. Janne 

ik-

 

…min pappa är i byggbranschen så att han har ju alltid hållt på och byggt och allting… och han 

köper ingenting utan han bygger och det har blitt min manliga förebild och vara händig så att så 

fort jag ska göra nånting så är jag ju tvungen och ringa till honom först då så att han kommer hit 

och hjälper mig lite… Olle 

 

Uppfostraraspekten med sträng och rättvis återkommer som sagt. Uppfostran är tydligen något 

som en far ska känna ansvar inför, och blir här en förklaring på varför fadern får ”godkänt”; 

 
[varför var han bra] Ja rättvis visade… tog med oss på mycket roligt… Janne  

 

 21



…dels jag har ju bland annat min egen pappa har ju blitt en sorts förebild trots [min kursivering] 

att han inte har vart en sån pappa som man kanske… vart världens bästa men just det här och vara 

sträng och rättvis… och det har min far alltid vart… och jag tror på att barn ska ha regler… 

 Olle 

 

Olle anger här sin pappa som förebild trots att Olle tidigare i intervjun har sagt att han inte 

tycker att hans pappa var en bra pappa.  

 

De ger av olika anledningar sina fäder godkänt och tycker att de i stort sett varit bra, trots att 

fäderna inte varit närvarande och delaktiga under informanternas uppväxttid.  

 

3.2.5 En bra förälder 

Jag ställde medvetet frågor där jag tilltalade dem som pappor och inte som föräldrar, för jag 

ville veta deras del i föräldraskapet just som män. Detta ifrågasattes och skapade till och med 

en aning irritation hos några av mina informanter. Mina informanter ville kalla sig för en bra 

förälder och inte en bra pappa. De verkade vilja slingra sig från ”pappaetiketten”;  
 

Jag tycker man ska ställa frågan hur ska en bra förälder vara i stället jag menar mamma och pappa 

det är… Janne 

 

…det är inte bara dålig pappa utan dålig förälder som… när jag kan ibland negligera dom behov 

eller antaget behov hos henne hon kanske vill gå ut och gunga […] jag upplever inte några eg

liga skillnader mellan en dålig mamma eller en dålig pappa… det överordnas liksom i begrep

dålig eller bra förälder. Kalle 

ent-

pet 

 

…man höjer rösten för snabbt man ger dom inte chansen för att man själv är stressad… det är väl 

då man är en dålig förälder. Olle 

 

För att summera kan sägas att informanterna vill kalla sig för föräldrar och inte pappor.  
 

3.2.6 Pappa är man 

Under mina samtal med mina informanter ställdes även några om det att vara man och om 

manlighet, för att få veta om de hade reflekterat någonting kring detta i relation till att de var 

pappor. Här visar de att de som män utgör norm;  
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…jag är som jag är lite mer känner jag alltså så här är man så är jag… ja man bara är… man är 

människa sen så… Nisse 

 

Jag känner inte så ofta att jag är man… jag har aldrig liksom varit liksom för[betoning] eller u

muntrat mig själv i rollspelet man kvinna… Kalle 

pp-

-

 

Nej det är inget jag tänker på så speciellt [att han är man]… jag är ju det [lite skratt] och mamman 

är ju kvinna de är liksom… det är ju så det är.  Pelle 

 

…jag har så svårt att sätta en etikett på manlighet jag har så svårt och formulera vad det betyder 

för mig… och då är det enklare och nästan mer intressant att försöka vara en så bra peson eller 

människa mer än nåt annat […] jag funderar inte på ordet och jag letar inte efter förklaringen hel

ler så… men det känns inte så viktigt för mig. Lasse 

 

Detta kan säga en del om mäns livssammanhang och om vilka betingelser och villkor som 

män lever under. Informanternas utsagor tyder på att de utgör normen för människan även när 

de är pappor. Mina informanter har inte funderat så mycket på vad manlighet betyder för dem. 

Som Lasse som säger att han vill vara en så bra person som möjligt, det är ju ett helt logiskt 

svar, men jag tror inte att en kvinna skulle svara likadant, eller jag tror i alla fall inte att lika 

många kvinnor som män skulle svara likadant. Män bara är, ”man är människa” som Nisse så 

klockrent sa.  
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4. Teoretisk referensram    

I detta avsnitt presenterar jag den teoretiska referensram som kommer att ligga till grund för 

den kommande analysen. Referensramen består både av teorier och begrepp som jag anser 

vara relevanta för min undersökning.  

4.1 Genussystemet 
Hirdman tänker sig genussystemet som ett samhällssystem men också som en pågående pro-

cess som formar samhället. När Hirdman definierar genus inkluderar hon makt i själva defini-

tionen, vilket ger upphov till en hierarki. Genussystemet är en ordningsstruktur av kön som 

vidmakthåller och reproducerar manssamhället. Genussystemet bärs upp av två logiker: logi-

ken om könens isärhållande och logiken om den manliga normens primat (Hirdman 

1993:149). Den första logiken innebär att könen hålls isär genom skilda aktivitetssfärer i sam-

hället, t.ex. den könssegregerade arbetsmarknaden eller att manligt och kvinnligt bör hållas 

isär. Den andra logiken innebär att vad män gör, säger, är och förkroppsligar utgör normen för 

det genuint mänskliga. Det är män som är människor, därmed utgör de normen för det norma-

la och allmängiltiga. Kvinnor blir uppfattade som avvikande från normen (Hirdman 1993). 

Mannen som norm består av två delar, å ena sidan i betydelsen ”normalen” och prototypen för 

vad som anses normalt. Prototypen för t.ex. politiker, läkare och forskare är män. I andra 

sammanhang får mannen också fungera som en slags mall, t.ex. för vad ett blodtryck ska vara 

för att vara normalt. Å andra sidan mannen som norm i betydelsen Människan (Hirdman 

2003:202).     

4.2 Arbetets primat 

Många av de normaliseringar som historiskt är länkade till positionerna ”man” och ”kvinna” 

har blivit en oproblematiserad del av vardagen. De är på så sätt osynliga och är därför 

kraftfulla. En sådan normaliserig är ”mannen som heltidsarbetande familjeförsörjare” 

(Nordberg 2005:108). Mannen har en historiskt stark position som arbetstagare. En ”riktig” 

man jobbar heltid och gör karriär. Även om inte alla män har detta som ett artikulerat mål är 

det ett maskulinitetsideal att förhålla sig till. Det är en given normalitet som inte är så lätt att 

manövrera sig ur. Nordberg (2005) skriver att män fortfarande främst värderas efter 

prestationer och positioner i arbetslivet. ”Det manliga identitetsskapandet och värdet är trots 

jämställdhetsprojektets poängtering av att utmana traditionella könsmönster fortsatt hårt 

knutet till förvärvsarbete” (Nordberg 2005:117). Aarseth och Olsen (2004) använder sig av 
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begreppet ”arbetets primat” när de talar om detta maskulinitetsideal som innebär att man ser 

arbetet som överordnat familj och fritid. Ordet primat betyder överordnad och dominerande 

ställning (Norstedts 1999), och arbetets primat betyder således arbetets överordnade ställning. 

Aarseth och Olsen (2004) menar att många män längtar efter att delta mer aktivt i familjelivet 

samtidigt som de inte problematiserar den ”normala-arbetstagar-identiteten” som de för 

vidare.  

4.3 Hegemonisk maskulinitet 

Connell är en sociolog som haft ett mycket stort inflytande på dagens mansforskning. 1995 

publicerades hans numera kända ”Masculinities” där han presenterar sin teori om 

maskuliniteter. Connell menar att det även inom den manliga hierarkin finns en över- och 

underordning och skapar på så sätt en mer nyanserad bild av relationen mellan makt och 

manlighet (Johansson och Kuosmanen 2003). Connell urskiljer flera sätt att definiera 

maskulinitet, där hans egen definition blir: en position i en struktur (genusstruktur) av en 

social praktik (Connell 1995). Maskulinitet uppstår i relation till feminitet, och är ett 

relationellt begrepp. Connell menar att genusrelationerna utgör en av huvudstrukturerna i alla 

kända samhällen. Genom begreppet hegemonisk maskulinitet skulle man förstå 

maktrelationerna mellan kvinnor och män och mellan män. Hegemonisk maskulinitet används 

för att analysera könsordningen. Hegemonisk maskulinitet är en norm för manligheten och 

hur relationerna är ordnade. Teorin består av en hierarkisk ordning av maskuliniteter. Dessa 

maskuliniteter är positioner inom genusordningen; Hegemonisk, ”complicity” (medlöpare, 

understödjare) och underordnad maskulinitet (Connell 1995). Hegemonisk maskulinitet är 

den ledande och dominerande synen på vad som är manligt i en viss kontext. Detta är den 

idealbild av manlighet som alla män på något sätt måste förhålla sig till. Det ligger 

överordning i själva begreppet. En stor grupp av män befinner sig i gruppen medlöpare menar 

Connell (1995). Dessa motsvarar inte normen, men accepterar. Dessa män understödjer den 

hegemoniska maskuliniteten, ofta i det tysta. De gör detta eftersom de tjänar på kvinnors 

underordning. De här männen brukar framstå som relativt jämställda. Man kan säga att 

medlöparna förhandlar mellan hegemonisk och underordnad maskulinitet. Den kan/får vara 

på olika sätt. Även om de flesta män befinner sig i kategorin medlöpare upprättar de normen 

genom att understödja den. Positionen underordnad innefattar ”icke-manliga” män som t.ex. 

homosexuella män eller män som förknippas med feminitet. Här finns samhällets manliga 

utstötta, de som ”inte får vara med”. Connells maskulinitetstyper är endast figurationer och ej 

fasta karaktärstyper. Den hegemoniska maskuliniteten kan förändras över tid och bytas ut, 
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hierarkin kan komma att se annorlunda ut. Det finns ingen maskulinitetsform som är 

underordnad någon kvinnlighet (Connell 1995). När positionerna samspelar med andra 

strukturer talar Connell om auktorisering och marginalisering. När strukturer som klass och 

etnicitet påverkar maskulinitetspositionerna och samverkar med dem kan de se annorlunda ut 

(Connell 1995). Svarta män kan t.ex. uppleva social underordning på samma sätt som 

kvinnor.  

 4.4 Pappa som position 

Holter har gjort en studie om bl.a. fäders relationer till deras egna fäder (1994). I hans studie 

har många av männen svårt att säga något speciellt om sina fäder som personer, och det de 

berättar om är istället en fadersposition. Fadern kan framstå som ett berg eller ett otillgängligt 

landskap. Holter talar om fadern som ”ren position” istället för person, och att vara far är att 

inneha en samhällelig position och inte bara en roll. Pappan kan framstå som en icke-person, 

och som icke-person har man svårt att förhålla sig till honom. En del av den manliga positio-

nen bestäms över huvudet på mannen av samhället. Män har ofta lätt för att se detta hos sina 

egna fäder men svårare för att se det hos sig själva (Holter och Aarseth 1994). Pappan får ett 

värde som inte grundar sig på honom som person, ett symbolvärde. Det är som pappa de in-

nehar positionen. 

4.5 Barnorienterad maskulinitet 

I Lisbeth Bekkengens doktorsavhandling ”Man får välja” myntar hon ett begrepp som hon 

kallar för barnorienterad maskulinitet (Bekkengen 2002). De män som representerar en 

barnorienterad maskulinitet prioriterar relationen och kontakten med barn. Barn utgör en 

viktig del av det goda livet och man ger ett stort utrymme för nära relationer. Detta inbegriper 

inte bara att vara pappa till ett barn utan det handlar istället om att högt värdera relationen till 

och kontakten med barn i allmänhet, samt att ha ett intresse för barns villkor. Barn ingår som 

en del i mäns åtaganden och förknippas inte bara med kvinnors ansvar och uppgifter 

(Bekkengen 2002). Dessa män har behov av barnrelationen i sig, för att utveckla sig själva 

som människor, och inte som ett led i jämställdhetssträvanden. De män som representerar en 

barnorienterad maskulinitet har också en positiv syn på att andra män synliggör sitt 

föräldraskap genom att de t.ex. är föräldralediga. Bekkengen (2002) menar att män kan välja 

om de vill omsätta den barnorienterade maskuliniteten i praktiken eller ej. Om de väljer att 

avstå hotar det varken faderskapet eller maskuliniteten, de förblir ändå bra pappor. En 

barnorienterad maskulinitet kräver ingen barnorienterad praktik, som t.ex. skulle innebära att 
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ta ut lång pappaledighet. Barnorienteringen kan dock vara starkare på en diskursiv nivå än i 

praktiken. När diskursen inte överensstämmer med praktiken uppstår en diskrepans. När 

denna diskrepans uppstår förskjuts förklaringarna till ”diskursen om hindren för mäns 

föräldraledighet” (Bekkengen 2002:175). De fäder som tar ut relativt lång föräldraledighet är 

de som också ovillkorligt omsätter den barnorienterade maskuliniteten i praktiken menar hon. 

Bekkengen skiljer mellan barnorienterade män och jämställda män, där en barnorienterad 

maskulinitet handlar om mäns relation till barn, medan ett närmande till jämställdhet handlar 

om relationen mellan könen (Bekkengen 2002).  
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5. Analys och slutsatser 

I detta kapitel kommer jag att analysera mitt resultat genom att koppla ihop empiri och teori 

med varandra. Analysen kommer att indelas i två delar; föräldraskapets praktik och det goda 

faderskapet, som är kopplade till mina två frågeställningar. Strukturen inom delarna kommer 

i stort att följa de områden som jag presenterade i resultatdelen. I slutsatsen kommer jag att 

knyta ihop säcken och försöka ge svar på mina frågeställningar och mitt syfte med uppsatsen.   

5.1 Analys 

5.1.1 Föräldraskapets praktik 

I de normer runt föräldraskapet som mina informanter möts av ser jag logiken om könens 

isärhållande ”i arbete”. Informanterna möts av förvåning när de berättar att de ska vara föräld-

ralediga en längre period och de möter motstånd om de väljer att utforma sitt föräldraskap 

annorlunda än vad de förväntas att göra, genom att t.ex. ta stor plats i familjelivet. Kvinnor 

och män förväntas att ha skilda aktivitetssfärer i samhället och när mina informanter inte hål-

ler sig inom sin könspraktik blir de ifrågasatta. Barnomsorg är förpassad till feminitet och 

männen möts av ”onormalt mycket” uppskattning och uppmärksamhet när de t.ex. är ensam-

ma med sina barn på stan. Intervjupersonerna vill inte acceptera samhällets genuspraktik an-

gående föräldraskapet och är aktiva i att vilja förändra denna. Det de möter är logiken om 

könens isärhållande. Manliga och kvinnliga sysslor ska inte beblandas för mycket. Mina in-

formanter utmärker sig genom att ha tagit ut relativt mycket föräldraledighet och representerar 

på så sätt enligt Bekkengen en barnorienterad maskulinitet. Dessa män har valt att omsätta 

den barnorienterade maskuliniteten i praktiken genom att vara föräldralediga under en längre 

period.  

 
När vi samtalade om föräldraledighet, yrkesliv och familjeliv förstod jag att ”mannen som 

heltidsarbetande familjeförsörjare” var ett maskulinitetsideal som männen hade att förhålla sig 

till. När de berättade hur de hade delat upp och planerat föräldraledigheten nämns hans arbete 

som en ursäkt och någonting att ta hänsyn till i beslutet. Mannen har en historiskt stark 

position som förvärvsarbetare. Mannen har en ”förvärvsarbetaridentitet” som har blivit en 

normalisering och en oproblematiserad del av vardagen. Några av informanterna hade tagit 

avstånd från denna normalisering medan andra inte problematiserade ”arbetets primat” som 

ett maskulinitetsideal. Genom att de accepterar en ”normal-förvärvsarbetar-identitet” och inte 
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problematiserar arbetets primat understödjer de den hegemoniska maskuliniteten och hamnar i 

gruppen medlöpare som kan rymma relativt jämställda män men som kan/får vara på olika 

sätt. De bidrar även på detta sätt till att reproducera samhällets könsordning.  

  

I enlighet med informanterna var uppfostran en del av det manliga föräldraskapet. Detta var 

något som de som män i föräldraskapet verkade ha tagit sig an som uppgift. Uppfostraren kan 

tolkas vara en roll och en position i föräldraskapets praktik. Genom att vara uppfostrare kan 

männen förhålla sig till föräldraskapet på ett ”manligt sätt” utan att riskera att blandas ut med 

för mycket feminitet i genusordningen. Genom att applicera Connell blir uppfostraren en 

position i en genusstruktur av en social praktik (föräldraskapet). Uppfostraren som position i 

genuspraktiken föräldraskap kan tolkas ha en ganska accepterad ställning bland män och är på 

så sätt högt upp i hierarkin av maskuliniteter. Om uppfostraren är en roll som förväntas och 

eftertraktas av fäder i föräldraskapet är det en hegemonisk maskulinitet vi har att göra med i 

föräldraskapets praktik. Om männen skulle förhålla sig till föräldraskapet på ett ”icke-

manligt” sätt, på ett feminint sätt skulle de riskera att hamna i Connells underordnade masku-

linitet.  

 

Vad betyder det då att leken får ett sådant stort utrymme när pappa och barn spenderar tid 

tillsammans? Kan det vara så att när de leker med sina barn så visar de på samhällets genus-

ordning och på logiken om könens isärhållande? Pappan blir en lekpappa, en hjälpförälder 

som inte behöver feminiseras och förknippas med vård och omsorg om barn, och inte riskerar 

att hamna i positionen underordnad maskulinitet. Men genom att leka visar de också att de 

representerar en barnorienterad maskulinitet för att de tar sig tid för sina barn. Att leka är ett 

sätt att umgås och lära känna sina barn, för att man prioriterar kontakten med barnen. Att leka 

med sina barn kan också betyda att man ställer upp på förväntningarna att man som pappa ska 

leka med sina barn. Olle visar att det finns en förväntning att man ska leka med sina barn; 

”…men jag tror inte jag kan slå mig för bröstet och säga att jag leker väldigt mycket med 

mina barn…”  

 

5.1.2 Det goda faderskapet 

Mina informanter gav tydligt uttryck för att pappan har ett symbolvärde. Som Nisse sa; 

…”bara att jag är [pappa] det gör att jag uppfyller kvoten.” Faderskapet verkar inte handla så 

mycket om praktik. Att bli pappa är att inta en position. Intervjupersonerna behöver inte leva 
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upp till en standard eller ett facit som de måste följa för att bli accepterade som föräldrar. De 

duger som pappor som de är. Informanterna visar både på ett starkt symbolvärde, en position, 

och att de som män utgör norm när de som föräldrar tillåter sig själva att vara precis som de 

är. Männen fick uppmuntran när de var engagerade i sina barn, beröm när de var ensamma 

med sina barn och uppskattning och bekräftelse bara de var närvarande pappor. Det förväntas 

inte mycket handling av dem, därför får de så mycket bekräftelse och uppmärksamhet när de 

”praktiserar föräldraskapet”. Det är när de omsätter den barnorienterade maskuliniteten i 

praktiken de får mycket beröm därför att den barnorienterade maskuliniteten inte är förväntad 

av omgivningen.  

 

Enligt informanterna kan man bara vara en mer eller mindre bra pappa, inte dålig. Min tolk-

ning på varför de aldrig är dåliga pappor är för att de inte bedöms som pappor efter person 

och personlighet, de är ”ren position”. Det har inte att göra med praktik och handlingar om de 

är bra, de har ett värde i sig som pappor. Det har också att göra med den manliga normens 

primat att man inte kan vara en dålig pappa. Pappan gör så gott han kan och det räcker för att 

han är man och mannen är norm.  

 

För att vara en bra pappa tycker informanterna att man ska vara närvarande för sitt barn och 

delaktig i sitt barns liv och vardag. Pappan ska ta del av vardagsgöromål och vara hemma 

med sina barn när barnen är små och vara föräldraledig.  För att ta sitt ansvar som pappa ska 

man i enlighet med intervjupersonerna omsätta den barnorienterade maskuliniteten i 

praktiken. Mina informanter representerar tydligt en barnorienterad maskulinitet både på en 

diskursiv nivå, och omsätter den i praktiken. Om dessa män tycker att en bra far ska vara 

närvarande och föräldraledig när barnen är små, varför får fäder som ej tar ut mycket 

föräldraledighet eller inte är hemma mycket med sina barn inte några sanktioner från andra 

män eller från samhället i övrigt? Detta kan ha flera förklaringar. En kan vara att de män som 

representerar den barnorienterade maskuliniteten har en låg ställning i Connells 

maskulinitetshierarki. Om denna maskulinitet har ett lågt värde spelar det ingen roll vad dessa 

män säger i debatten. En annan förklaring är att de får inga sanktioner på grund av att pappan 

innehar en position och han behöver därför inte vara föräldraledig för att bevisa någonting, 

han blir accepterad ändå. En tredje förklaring är att män tillåts enligt Bekkengen att välja om 

de vill omsätta den barnorienterade maskuliniteten i praktiken eller ej, om de väljer att avstå 

hotar det inte faderskapet, de har makten att kunna avstå utan sanktioner. Den barnorienterade 

maskuliniteten kräver ingen barnorienterad praktik, den kan hållas på en diskursiv nivå, och 
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mannen kan välja om han vill omsätta den i praktiken eller ej. På detta sätt tillåts pappan vara 

på olika sätt. Liksom Connells medlöpande maskulinitet kan/får den vara på olika sätt. På 

detta sätt understödjer den barnorienterade maskuliniteten den hegemoniska maskuliniteten 

genom att utgöra en medlöpare position i maskulinitetshierarkin.  

 

Informanternas relationer till sina egna fäder visade sig inte vara speciellt bra. De uttryckte att 

fäderna inte hade varit närvarande eller delaktiga under informanternas uppväxttid. Trots detta 

tycker de att deras fäder i stort sett har varit bra och att de inte har något speciellt att klaga på. 

Budskapet blir för mig motsägelsefullt när närvaro och delaktighet är något som de själva 

uttrycker är viktigt för att vara en bra far. Informanternas fäder innehar positionen och sym-

bolvärdet som pappa. Kalle säger; ”…det har varit pappa och inte [pappans namn] som han 

heter för mig…”. Hur pappan än har varit och vad han än har gjort och inte gjort, så är han 

fortfarande pappa. Pappan är okej och blir godkänd för att han innehar positionen, det behövs 

ingen pappapraktik. Han blir också accepterad för att han är norm i samhällets genusordning.  

 

Mina informanter verkade vilja slingra sig från ”pappaetiketten” och ville kalla sig för bra 

mina samtal med informanterna visade det sig att kön inte var en given kategori som 

föräldrar och inte för bra pappor. Detta tycker jag är lite märkligt. Det kan vara så att de upp-

levde mina frågor som könskategoriserande när jag konsekvent använde mig av ordet pappa i 

stället för ordet förälder. Jag gjorde detta medvetet eftersom jag var intresserad av dem just 

som pappor. Men nu i efterhand kan jag tycka att det kanske ändå hade uppnått sitt syfte om 

jag hade tilltalat dem som föräldrar eftersom de är föräldrar i egenskap av män och därför 

med automatik blir pappor. Detta kan ha upplevts som att de kom att stödja könsrollstänkan-

det om de uttalade sig i termer av pappa och mamma. Jag tror också att mina intervjupersoner 

var förhållandevis medvetna och radikala jämfört med andra pappor (de representerar som 

sagt en barnorienterad maskulinitet) och därför tyckte det var obehagligt om de upplevde att 

jag könskategoriserade dem. För de män som representerar en barnorienterad maskulinitet 

ingår barn som en del i mäns åtaganden och förknippas inte bara med kvinnors ansvar och 

uppgift. Att kalla sig för förälder blir då ett sätt att uttrycka att jag har ansvar för mina barn, 

lika mycket som den andra föräldern har. Jag är ingen hjälppappa, jag är en förälder, och fa-

derskapet är lika viktigt som moderskapet.  

 

I 

existerade hos intervjupersonerna. Detta kom fram i motsägelsefullheten i vissa av svaren, 

beroende på vad vi samtalade om. När könskategorin var osynlig ger de utryck för att vara 
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norm för mänskligheten. ”…jag känner inte så ofta att jag är man…”, ”…så är jag…ja man 

bara är”, ”…det är inget jag tänker på så speciellt [att han är man] jag är ju det”. De bara är, 

och de tillåts av dem själva och av andra att vara som de är för att de är män och mannen är 

norm i genusordningen. De tillåts välja om de vill omsätta den barnorienterade maskuliniteten 

i praktiken, om de inte gör det naggas ändå inte faderskapet i kanten.  

5.2 Slutsatser 

 som i enlighet med mina informanter inte har en självklar eller tydlig 

eken får också ett stort utrymme när pappa och barn spenderar tid tillsammans. Studien har 

ör att ta ansvar som pappa ska man i enlighet med informanterna omsätta den barnorientera-

Pappan är en person

plats i föräldraskapets praktik. Informanterna vill prata om föräldraskapet och dess ansvar och 

uppgifter och inte deras del i detta som fäder. Allt underordnas föräldraskapet där deras roll 

som pappa för dem verkar vara ganska diffus. Men några saker har utkristalliserat sig i pap-

papraktiken. I enlighet med mina informanter var uppfostran en del av det manliga föräldra-

skapet. Att vara uppfostrare var ett ansvar som de som män verkade ha tagit sig an som upp-

gift. Viktiga egenskaper hos en pappa var att vara rättvis, kunna sätta gränser och ha ansvar 

för ”sunda värderingar”. Uppfostran är en uppgift där de som fäder kommer in i barnets liv 

och kan få betyda någonting, då de har sett sig som den sekundära för det nyfödda barnet. 

Genom att vara uppfostrare kan männen förhålla sig till och närma sig föräldraskapet på ”ett 

manligt sätt” utan att riskera att hamna i kategorin underordnad maskulinitet. Uppfostraren 

som position i genuspraktiken föräldraskap kan tolkas ha en ganska accepterad ställning bland 

män och är på så sätt högt upp i hierarkin av maskuliniteter.  

 

L

visat tecken på att pappan lätt blir en lekpappa. Detta kan ha sin förklaring i att de då distanse-

rar sig från feminitet och från att förknippas med vård och omsorg om barn, i enlighet med 

logiken om könens isärhållande. Men genom att leka med barnen visar de också att de repre-

senterar en barnorienterad maskulinitet för att de prioriterar kontakten med sina barn och tar 

sig tid för barnen.  

 

F

de maskuliniteten i praktiken. Barn ingår enligt intervjupersonerna som en del av mäns åta-

ganden och uppgifter. Pappan ska ta del av vardagsgöromål, ta sig tid för barnen och vara 

hemma med sina barn när barnen är små.  
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Studien visar tecken på att det goda faderskapet mäts i relativt små mått, och följden av detta 

blir att det är lätt att vara en bra pappa i dagens Sverige. Enligt informanterna kan man inte 

vara en dålig pappa, man är bara en mer eller mindre bra pappa. Pappan har ett symbolvärde 

som inte baseras på praktik eller prestation. Pappan kan välja om han vill omsätta den barn-

orienterade maskuliniteten i praktiken eller ej. Om han inte gör det naggas ändå inte faderska-

pet i kanten. Han kan/får vara på olika sätt vilken resulterar i att faderskapet mäts i små mått, 

han är bra i alla fall eftersom han som man innehar positionen pappa. Männen fick uppmunt-

ran när de var engagerade i sina barn, beröm när de var ensamma med sina barn och bekräf-

telse på att de var goda fäder när de bara var närvarande och fanns tillhands för barnen.  
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6. Avslutande diskussion 
Jag tror att fäderna delvis formas som fäder utifrån vad de får för respons av vad det goda 

faderskapet är och ska definieras. Eftersom männen får så mycket uppmärksamhet och upp-

muntran för lite ”jobb” tror jag att de själva blir övertygade om att de är jättebra pappor och 

behöver på grund av detta bara praktisera föräldraskapet till en viss gräns tills de erhåller 

positiv respons från omgivningen. Det goda faderskapet mäts på detta sätt i små mått. Männen 

blir också ifrågasatta när de inte håller sig inom sin könspraktik, och blir på så sätt formade 

utifrån de föreställningar som finns kring faderskapet och hur de borde bete sig. De möts t.ex. 

av förvåning när de är föräldralediga under en längre tid. De formas även utifrån ett maskuli-

nitetsideal där pappan som är man förväntas att förvärvsarbeta och inte vara hemma med bar-

nen.  

 

För en utveckling mot ett jämställt samhälle tror jag att mäns steg in i omsorgsarbetet med 

barn är viktig. Bekkengen skiljer mellan barnorienterade män och jämställda män, och menar 

att den barnorienterade maskuliniteten handlar om mäns relation till barn, medan ett närman-

de till jämställdhet handlar om relationen mellan könen. Jag skulle vilja ifrågasätta hennes 

distinktion mellan barnorientering och jämställdhet. Jag tror att mäns barnorientering snarare 

bör ses som ett steg på vägen mot ett förändrat föräldraskap som kan bidra till en utveckling 

mot ett jämställt samhälle. Så länge faderskapet inte tar ett steg in i praktiken föräldraskap så 

bli omsorgsarbetet i samhället underordnat. Därför tror jag att det är viktigt att få en balans 

mellan mäns och kvinnors uttag av föräldraledighet. Nedvärderingen av moderskapet som 

praktik är avhängig av faderskapets symbolvärde. Jag tror att föräldraförsäkringen kan kom-

ma att bli ett viktigt verktyg för att förändra föräldraskapets genusorganisering, och jag ser en 

individualiserad föräldraförsäkring som en del av lösningen på problemet. En intressant fråga 

för framtida forskning är varför vissa män har viljan, intresset och kraften att gå emot domine-

rande normer kring utformandet av föräldraskapet genom att t.ex. ta ut mycket föräldraledig-

het. Varför väljer (vissa) män föräldraledighet? Denna studie visar tecken på att det skulle gå 

emot fädernas upplevelse/uppfattning av faderskapet att ta ut mycket föräldraledighet. De 

upplever sig själva som en andraperson med en diffus roll för det nyfödda barnet, varför skul-

le de behövas under barnets första tid på jorden?  
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Bilaga 1 
Intervjumanual  
 
Bakgrundsvariabler; ålder, sysselsättning, hur många barn och hur gamla, namn? 
Bor tillsammans med mamman till barnen? 
 
ALLMÄN BAKGRUND. 
Hur såg du på att skaffa barn? 
Självklarhet? Efter påtryckning från partner/samhälle, slump…annat? 
Var det något du har sett fram emot eller bävat inför? 
 
FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN OCH FÖRÄLDRALEDIGHET. 
Hur har ni gjort med föräldraledigheten?  
Hur delat den mellan er?  
Hur bestämdes det hur den skulle fördelas?  
När i tiden började ni prata om hur ni skulle göra med föräldraledigheten? Var det innan eller 
efter barnet fötts? Hade ni någon gång pratat om det innan din fru/sambo blev gravid? 
Blev det så, eller svek du dina ideal? 
Var det ett självklart val? 
Hur kom ni/du fram till beslutet? 
Hur såg föräldraledighetsförhandlingen ut? Konfliktfri eller konfliktfull? 
Hur länge ska du vara/var du föräldraledig och hur länge ska mamman till barnet vara f
raledig?  

öräld-

öräldra-

Varför har du valt att göra som du har gjort? (lite föräldraledig, mycket föräldraledig, inte 
föräldraledig alls) 
Var det ditt val att du var föräldraledig? Var det din önskan? 
 
Har någon kommenterat er uppdelning av föräldraledigheten? 
Har ni fått några reaktioner eller kommentarer från er omgivning på hur ni har delat på föräld-
raledigheten? Negativa eller positiva?  
Vad har du fått för respons/kommentarer från din omvärld på att du inte har/har varit f
ledig? 
Föräldraförsäkringen har funnits i 30 år, idag är det ca 17 % av föräldrapenningdagarna som 
tas ut av män, varför tror du att det är så?  
 
Vad tycker du om den svenska föräldraförsäkringens utformning?  
(Idag är det 60 dagar av de 480 dagar som man tillsammans har som man inte kan överlåta till 
den andre föräldern.)  
 
Det finns ju tankar om att föräldraförsäkringen ska bli helt individuell, vad tycker du 
om det? 
 
Hur hade den ideala föräldraförsäkringen sett ut? 
 
OMRÅDE 1. 
Vad innebär det för dig att vara pappa? Vad är det att vara pappa? 
Vad anser du är din uppgift som pappa? 
Vad är din roll och ditt ansvar som förälder?  
Varför tror du att du tycker/känner så? 
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Är det något som du inte kan göra idag för att du är pappa? I så fall varför? 
Gör du någonting med barnet/barnen som inte mamman till barnet gör och tvärtom? Eller är 
det något som du mestadels gör? 
Hur ser den praktiska fördelningen med barnskötsel och omvårdnad av barnen ut mellan 
er?/Fördelning av föräldraskapets praktiska sysslor? 
Är det något du inte beblandar dig i vad gäller barnen och tvärtom med din fru? 
Vad gör du med dina barn när ni är tillsammans? 
 
OMRÅDE 2. 
Är du en bra pappa? 
Varför/hur då? 
När är du en bra pappa? – Vad gör du då? 
Hur ska en bra pappa vara?/Vad innebär det att vara en bra pappa? 
När är du en dålig pappa? – Vad gör du då? 
Hur är en dålig el sämre pappa? 
Vad innebär det att ta ansvar som pappa? 
Hur är en oansvarsfull pappa? 
Är det någon skillnad på en bra mamma och en bra pappa?  
Hur då och varför? 
När och i vilka sammanhang får du bekräftelse och uppskattning på att du är en bra far? Både 
från omgivning, fru och barn.  
När tycker du själv att du är en bra pappa? 
 
Vad har du för relation med din egen far? 
Var han en bra pappa för dig? Varför/varför inte? 
 
OMRÅDE 3. 
Hur har det gått för dig att kombinera yrkesliv och familjeliv? 
Vad har du gjort för prioriteringar? 
Har det varit svåra val? 
Vad fick du för reaktioner på din arbetsplats när du skulle vara föräldraledig/inte vara 
föräldraledig? 
Var föräldraledigheten något som diskuterades i föräldrautbildningen? 
 
Känner du av några förväntningar av samhället på hur du ska vara som pappa? 
Känner du av några (tvingande) normer på hur du som pappa ska vara och handla? 
Tycker du att du följer normerna eller bryter mot dem? Kan du ge något exempel? 
 
Är manlighet något du funderar på? 
Ser du på dig själv som manlig?  
Vad är en manlig man? 
När känner du dig som en man?/När känner du att du är en man? 
 
Var det svårt eller lätt att ikläda sig ”fadersrollen”? 
Varför tror du det var svårt/lätt? 
 
Har du några förebilder vad gäller att vara en bra förälder? 
Är det något annat du känner att du vill ta upp eller tillägga som inte har blivit sagt? 
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