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Förord  

Jag vill tacka de deltagande fäder som ställt upp på intervju och gjort denna studien möjlig. Tack till 

Familjecentralen i Skövde som hjälpt mig hitta deltagare till min studie och deras intresse. Jag vill 

rikta ett stort tack till min handledare Charlott Nyman som genom sin kunskap och engagemang fått 

mig att lyckas skriva denna uppsats som stundvis känts omöjlig. Jag vill även tacka familj, vänner 

och fästman som hjälpt mig under hela uppsatsprocessen. 
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Abstract  

The purpose of this study is to understand the experience of being a father first hand, as well as to 
understand how society creates expectations that influcenc their fatherhood. Fathers have 
expectations on how they should be in order to be a good father which, amongst other things, 
involves participation, gratulations and a good relationship to their child. Many times the mother is 
in the focus as it for many people comes most naturally to have it so. This does not always 
correspond well with the father’s wishes and can be cause for alienation. Fathers are today very 
keen to shape how they take on the role as a father and are by redrawing the boundries of 
fatherhood also reshaping much of masculinity and what it is to be a father. This study was made 
with five qualitive semi-structured interviews in Skövde, Sweden, with fathers who had a partner 
and had one or two children under five years of age. A thematic analysis method was used for the 
interviews which revealed two main themes: ”Participating fathers” and ”Fatherhood - a secondary 
parent”. The results showed that fathers wants to be a part of the family, not just to have one. It also 
showed that partners and society’s expectations effects father’s ability to create their own version of 
fatherhood. The study shows that even if fathers are willing to change the traditional role of 
fatherhood, they are not capable to do so because the role of notions of masculinity, in relation to 
fatherhood, is very entrenched in the norm of being a father from society. The conclusion is that 
there needs to be more open informational discussions with fathers and meeting groups for fathers 
to share their experience. Aslo, a wider understanding of the impact from the couple relationships 
and society regarding how fathers percieve themselves as individuals is needed.  

Keywords:  fatherhood, masculinity, parenthood, couple relationships, alienation, thematic analysis, 
social psychology, norms, identity, roletaking,  
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1. Inledning 
Idag finns det många debatter kring hur det moderna föräldraskapet borde se ut, om hur politiken 

försöker både på samhälls-, organisations- och individnivå påverka ett mer jämställt föräldraskap. 

Sverige har kommit långt, men än är det en bit kvar innan föräldrars delaktighet blir likställd. Vad är 

det som gör att mödrarna bemöts på ett sätt som stärker normen att mödrarna är den primära 

föräldern? Den traditionella normen för manlighet uppmuntrar inte ett lyhört samspel och 

omhändertagande för barnet. Det moderna föräldraskapet försöker uppmuntra till en förändring. 

Den 16 mars 2017 beslutade regeringen att starta en utredning där man kommer se över delar av 

föräldrabalkens regler om fastställande av faderskap och föräldraskap (Riksdagen, 2017). Det 

upplevs ofta inte längre att det endast är mödrar som behöver kunna prata om hur det är att bli 

förälder. BVC i Västra Götaland har så sent som i november 2018 börjat bjuda in även fäder för 

samtal om föräldraskap (Vårdfokus, 2018). Hur upplever dagens fäder att det ställs större krav på 

vad det faktiskt är att vara fader? I en rapport av SKL (Sveriges kommuner och landsting, 2018) 

presenteras en studie om arbetet för pappors ökade delaktighet. Citatet nedan talar om hur män och 

kvinnor påverkas av de normer och föreställningar som finns angående föräldraskap. Citatet är ett 

utdrag ifrån denna rapport: 

Kvinnor och mäns föräldraskap (…), påverkas av sociala normer och förväntningar på 
kvinnor och män. Normerna är kollektiva oskrivna regler och föreställningar som (…) 
föreskriver och sätter gränser för vad det innebär att vara man eller kvinna i olika 
sammanhang. Normerna bygger i grunden på stereotypa idéer om att kvinnor och män har 
olika egenskaper och fungerar på olika sätt (SKL, 2018, 27).   

Citatet synliggör att de normer och föreställningar som finns, är underlag för att män och kvinnor 

tilldelas olika egenskaper när det kommer till föräldraskap. Den könsneutrala föräldraförsäkringen 

genomfördes år 1974 då båda föräldrarna i samband med barnets födsel fick lika villkor. 

Försäkringskassan visade då att fäder endast tog ut 0,5% av föräldraledigheten medan mödrarna tog 

ut resterande. År 2017 tog enligt SCB kvinnor ut 72 % och män 28 % (SCB, 2019). I 

överenskommelsen mellan SKL och regeringen, som låg bakom satsningen för män och 

jämställdhet 2016–2017, bestämdes att samhällets olika organisationer ska arbeta för ett mer 

jämställt föräldraskap. Målet med satsningen var att fäder skulle bli mer inkluderade, och få ta del 

av processen att bli förälder precis som mödrar.  
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SKL har under 2018 gjort en satsning för att inkludera fäderna mer och visa att föräldrarollen bör 

vara lika. Satsningen innebär att sända ut mer information och kunskap till föräldrarna och framför 

allt att få fäderna att känna sig mer delaktiga. SKL vill öka förståelsen för att kontakten med barnet 

handlar om tid och närhet i hur barnet utvecklas och inte vilket kön barnet får närheten ifrån (SKL, 

2018).  

För att lyckas utmana de inrotade normer och föreställningar som finns om faderskap behöver, 

enligt SKL’s rapport (2018) även fäderna tillfrågas i större utsträckning. Vad är deras erfarenheter 

och var ser fäderna själva att bristerna finns. Jämställdhetsarbetet behöver involvera män, inte bara 

kvinnor (SKL, 2018). Fäderna behöver liksom mödrarna ett stöd genom föräldraskapet då detta 

beteende inte är inlärt (SKL, 2018). Enligt Johansson (2000) ser vi att många män behöver stöd för 

att kunna utveckla en mer nyanserad identitet som fader där detta bygger på kommunikation, 

lyhördhet och kamratskap snarare än på auktoritet och fokus på sig själv. Fäders upplevelser av 

faderskapet är något som länge gjort mig nyfiken och är ett ämne som det inte alltid talas öppet om. 

Den stereotypa bilden om vad som är en ”bra pappa” och vad manlighet är har förvrängt synen på 

vad det är att vara en förälder när det kommer till faderns roll. 

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka mäns upplevelser av föräldraskap i relation till samhälleliga förväntningar 

och normer. 

• Hur ser fäderna på sitt eget föräldraskap? 

• Vilka samhälleliga normer och förväntningar på mäns föräldraskap upplever männen och vilken 

betydelse har dessa för mäns upplevelser av faderskapet och mäns sätt att utforma sitt faderskap? 

• På vilket sätt har föreställningar om maskulinitet betydelse för fäders föreställningar om 

faderskap och för deras sätt att utöva faderskap? 

1.2. Disposition  

Förutom inledning med syfte och frågeställningar består uppsatsen av fyra kapitel (2-5), med en 

avslutande referenslista samt bilagor. Kapitel 2 ger det teoretiska ramverket och beskriver även 

tidigare forskning som ger stöd för studiens resultat och analys. Kapitel 3 beskriver den använda 

metoden och definierar urvalet kring deltagarna, tillvägagångssättet, etiken kring insamling av data 
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och deltagare, transkriberingsprocessen med analysmetod och verifieringen av analysen. Kapitel 4 

behandlar undersökningens empiriska redovisning och analys vilka tar upp två teman ”Faderskapets 

delaktighet” och ”Faderskap - ett sekundärt föräldraskap”. Kapitel 5 är studiens slutdiskussion med 

uppdelning ”Faderskapets delaktighet”, ”Faderskap - ett sekundärt föräldraskap”, ”Vikten av ett mer 

uppmärksammat faderskap”, ”Metoddiskussion” och ”Slutsats”.  

2. Teoretiskt ramverk och tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer uppsatsens teoretiska ramverk och tidigare forskning att presenteras. 

Avsnittet börjar med en övergripande bild av den genus och mansforskning som uppsatsen grundas 

i. De teorier som kommer användas är olika konstruktioner av maskulinitet som hegemonisk 

maskulinitet och barnorienterad maskulinitet. Därefter följer teorier och forskning om sociala 

normer och roller. Dessa kommer tillsammans redovisa och analysera uppsatsens syfte för att 

studera fäders upplevelser av faderskapet.  

2.1. Konstruktioner av maskulinitet 

För att kunna använda de olika konstruktionerna kring maskulinitet behöver det ses kring 

konstruktioner som finns om genus, såsom genusteori och den övergripande mansforskningen. Det 

finns idag forskning som visar att män tagit sig an en större del av ansvaret när det kommer till barn 

och familj (Johansson och Klinth, 2007). Forskning om hur nordiska män förhåller sig till familj 

och föräldraskap visar på en stark familjeorientering och en mer ansvarstagande fadersroll 

(Johansson och Klinth, 2007). Även om mansforskning ser detta som en framgång så finns det 

forskning som visar att: "Män deltar visserligen i allt större utsträckning i hemarbete och barnavård, 

men det är fortfarande kvinnor som har huvudansvaret. Det finns en tendens att män deltar i de 

”roliga” delarna av föräldraskapet, medan kvinnorna får ta ansvar för resten (Johansson och Klinth, 

2007)”. För att kunna förstå och beskriva syftet utifrån denna mansforskning valdes Connells 

(1995) teoretiska perspektiv om genus och dess konstruktioner. Hon beskriver genusperspektivet 

och hur detta är en social konstruktion. Det finns grundläggande biologiska skillnaderna mellan 

könen, men att själva manligheten och kvinnligheten inte är något medfött. Detta är något som är i 

ständig förändring och formas utifrån omgivningen själv. Det finns normer och sociala 

konstruktioner för vad allmänheten ser som manligt och kvinnligt. Detta kan kopplas tillbaka till 

genusordningen och det som gör att män och kvinnor förhåller sig till varandra på olika sätt. 

Genusteorin gör det möjligt för att kunna se och analysera de skillnader mellan män och kvinnor 
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som är socialt skapta. Hur människan ser på genus är beroende av den sociala ordningen som styrs 

av en social struktur (Connell, 1995). Detta teoretiska perspektiv kommer appliceras i studien då det 

synliggör faderskapet som en social konstruktion som är i en ständig förändring.  

Enligt Connell (1995) förändras relationen mellan män och kvinnor i interaktion med varandra och 

genom de samhälleliga strukturerna. Dessa sociala konstruktioner av kön och genus förklaras även 

av West och Zimmerman (1987). West och Zimmerman menar att kön skapas utifrån en social 

interaktion som har en könstillhörighet som visas som manligt eller kvinnligt. Precis som Connell 

(1995) visar är detta inget som är biologiskt, utan något som är socialt framtaget och som är i 

ständig utveckling. Ett exempel på detta är om en man skulle agera kvinnligt och gå emot de 

traditionella könsrollerna av hur en man borde agera. Kan mannen ställas till svars och ifrågasättas 

för att han inte följer de sociala konstruktioner som definierar hur en man bör agera. Även om dessa 

roller är skapta av sociala konstruktioner blir det individen som påverkas negativt av att inte följa de 

normer som finns. Denna forskning kan appliceras i studien då det är av relevans att veta hur 

fäderna själva ställer sig till samhällets förväntningar på faderskapet. Även hur de maskulina 

rollerna har påverkat fädernas upplevelser av sitt faderskap.  

För att bygga vidare på de olika konstruktionerna av maskulinitet kommer den hegemoniska 

maskuliniteten användas som talar om för oss på vilka olika sätt man kan vara man (Connell, 1995). 

Connell skriver att denna maskulinitet är ett ideal som män i allmänhet relaterar till och i grunden 

vill åstadkomma. Själva hegemonin ”hänvisar till den kulturella dynamik som gör att en grupp kan 

hävda och upprätthålla en ledande position i samhällslivet. Kulturellt sett höjer sig vid en given 

tidpunkt en viss form av maskulinitet över andra former (Connell 1995, 101).” Hegemonisk 

maskulinitet är alltså en norm för vad en riktig man är och hur de kulturella maktrelationerna ser ut. 

Enligt Connell så kan man använda denna maskulinitetsteori för att analysera genusordningen. Den 

maskulinitet som Connell talar om har olika positioner inom genusordningen. En hierarki där vissa 

typer av män underordnas eller överordnas, beroende på vad som kopplas till att vara feminint. 

Detta är det idealiserade sättet att vara man på vilket kräver att andra män positionerar sig i relation 

till idealet och som legitimerar genusordningen, det vill säga mäns underordning av kvinnor 

(Connell och Messerschmidt, 2005). Connell och Messerschmidt menar även att maskuliniteten och 

genus är under ständig konstruktion och kommer alltid bli socialt skapta utifrån tid och 

omständigheter. Det som gör denna teori så användbar är att man kan uppmärksamma relationen 
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mellan olika män och kön samtidigt. Man kan se att maskuliniteten ständigt omformas och skapas 

utifrån den sociala kontexten samt hur olika hierarkier uppstår och att det finns flera olika sätt att 

vara maskulin på.  

Mycket av förväntningarna på manlighet och faderskap har i forskningen visat sig ha en stark 

inverkan på mäns tankar och ageranden i sitt föräldraskap (Plantin, Månsson och Kearny, 2000). 

Berk (1985) och Coltrane (1996) beskriver att männens syn på sitt faderskap förändras ju mer 

männen engagerar sig och deltar i arbetet med barnen. Detta blir aktuellt att ha med i studien då det 

används för att undersöka fädernas upplevelser av sitt eget faderskap. Scheibling (2018) visar att 

fäder utmanar det traditionella faderskapet och omdefinierar vad det är att vara fader. Denna 

forskning ger en inblick i hur genus påverkar och konstrueras hos nutida fäder. Det är av relevans 

hur respondenterna upplever sitt faderskap och hur de utifrån detta utvecklar sitt faderskap.  

En sorts maskulinitet som skiljer sig från den hegemoniska maskuliniteten är den barnorienterade 

maskuliniteten (Bekkengen, 2003; Plantin, 2003). Fokuset här har blivit starkare på hur fäder ska 

vara enligt de samhälleliga normerna och hur detta i sin tur ger upphov till en barnorienterad 

maskulinitet. Denna maskulinitet handlar om fäders relation till barnen och om hur fäderna ser på 

sitt intresse, delaktighet och ansvar gentemot barnen. Enligt Bekkengen (2003) utvecklas fäderna i 

sig själva genom att vara bra fäder till sina barn. Den barnorienterade maskuliniteten handlar om 

huruvida en fader vill ta sig an föräldrarollen. Hur män representerar sitt föräldrabehov och sin 

delaktighet är beroende av hur barnorienterade de är. Barnorienterad maskulinitet handlar till stor 

del om att fadern strävar efter en stark relation och kontakt med sitt barn. Bekkengen (2003) 

påpekar tydligt att den barnorienterade maskuliniteten inte innebär att maskuliniteten närmar sig 

någon femininitet. Det handlar snarare om mäns relation till barn och inte män kontra jämställda 

män. Detta betyder alltså att bara för att mannen är barnorienterad kommer inte de praktiska 

uppgifterna i hemmet delas lika. Det är männens relation och intresse för barnet som ligger i fokus 

och inte relationen till kvinnan. Bekkengen lägger stor del av sin forskning på att ta reda på hur 

mäns barn- och familjeorientering är i en ständig förändring. Man menar att män numera talar om 

att de vill vara en del av familjen istället för att endast ha en familj (Bekkengen, 2003). Mäns 

delaktighet har ökat, men det är fortfarande kvinnan som har den största rollen i föräldraskapet. 

Man ser att fokuset har landat mer i ”pappa - barn”- relationen än ”pappa - mamma” - relationen 

(Bekkengen, 2003). 
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2.2. Sociala normer  

Sociala normer är ett begrepp som förklarar för oss hur olika grupper påverkar och påverkas av den 

sociala miljön (Burn, 1996). Vad är accepterat i ett socialt sammanhang och hur påverkas våra 

beteenden utifrån detta. Det uppstår inlärda beteenden som kan ses som oskrivna regler om vad som 

är rätt och fel. Sociala normer förändras och utvecklas konstant beroende på vilken tid och samhälle 

man lever i. Vissa normer blir så starka att de lever kvar under en längre tid och blir en del av 

människans natur. Vissa normer förändras däremot beroende på vilken social kontext man befinner 

sig i. Dessa oskrivna regler handlar om olika värderingar, där man finner något som de flesta tycker 

och det bildas därigenom en majoritet om vad som anses vara rätt. Vad anses vara ett lämpligt 

socialt beteende i den situationen man befinner sig i. Exempelvis kommer könsroller att påverkas av 

hur normerna ser ut för en man respektive kvinna. Vilka grunder finns det i samhället för att vara en 

accepterad man eller kvinna? Även om dessa ständigt förändras och omstrids, ligger vissa av dessa 

normer så djupt att det tar lång tid innan det inlärda beteendet kan förändras (Burn, 1996). Därav 

blir sociala fenomen som i det här fallet är faderskapets karaktär väsentligt att tolka genom att 

studera vilka sociala normer som finns när det kommer till manlighet.  

Plantin, Månsson och Kearny (2000) visade att fäder i Sverige beskrev normen kring att vara fader 

styrs av samhällets förväntningar. Föräldraskapet är alltså tydligt kopplat till normer och de 

strukturer som samhället formar och dessa påverkar fädernas möjligheter att utvecklas i sitt 

faderskap. Studien har ett centralt fokus i hur fäderna utvecklar sitt faderskap utifrån sina 

upplevelser av faderskap i relation till samhälleliga förväntningar och normer. Även den forskning 

som beskrivs i Suwada (2017) kommer appliceras som visar hur fädernas roll som föräldrar 

påverkas av samhällets arbete för att åstadkomma jämställt föräldraskap. Det blir givande för 

studien att se hur fäderna påverkas av omgivningen och om de känner att detta påverkar deras 

upplevelser av faderskapet. Fäders identitetsutveckling och hur fäder hanterar sitt faderskap och 

vilken förväntan de har på sig själva är något som studien vill synliggöra.  

2.3. Roller 

Rollteorin förklarar för oss varför en individ tar sig an en viss roll beroende på individens status och 

position. Individens roller förändras ständigt beroende på situation och på vad som krävs av 

individen (Stryker, 2002). Detta kan avse vilken position individen har i det sociala sammanhanget 

och vad individen vill åstadkomma. Detta blir för individen ett ständigt jämförande med hur andra 
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individer tar sig an sina roller och vilken roll som passar i vilken situation. En individs roll baseras 

även på andras förväntan och ageranden. Denna teori är av relevans för att ta reda på varför fäderna 

tar den rollen de gör. Rollen kan vara självbestämmande eller något som endast är situationsbaserat 

eller helt enkelt vad som förväntas av en person. Människan anpassar sig efter andra för att passa in 

och göra det sociala samspelet lättare. Beteendet är byggt på ett socialt system där varje individ 

behöver fullfölja en roll för att interaktionen ska flyta på. Rollkonflikt är något som kan uppstå när 

det finns flera roller som behöver upprätthållas hos en individ (Stryker, 2002). Dessa går inte alltid 

att kombinera och det kan uppstå en inre konflikt hos individen där denne inte alltid kommer kunna 

agera enligt egen vilja. Detta kan kallas rollförpliktelse och är något fäder skulle kunna möta när de 

ställs inför rollen av att vara en omhändertagande och aktiv fader och samtidigt uppträda som den 

traditionellt arbetande mannen (Stryker, 2002).  

För att stödja resultaten kommer den forskning som presenteras i Johansson och Klinth (2007) 

användas som handlar om samhällets föreställningar om att vara fader. Johansson och Klinth visar 

att den roll, som förväntas av att vara fader, kan påverka fäderna negativt genom till exempel stress 

och otillräcklighet. En del av studien är att upplysa hur fäderna upplever samhällets föreställningar 

om faderskapet och hur detta påverkar fädernas sätt att utöva sitt egna föräldraskap. Enligt 

Bergqvist och Saxonberg (2017) uttrycks det att fäder kan se en biologisk och social skillnad i 

föräldraskapet. Detta påverkar fäderna till att anta olika roller och i vissa fall är det lättare för 

modern att knyta kontakt till barnet. Denna forskning är applicerad i studien då relevans finns om 

hur fäderna själva upplever sitt faderskap och delaktighet. Johansson (2011) beskriver att 

faderskapet förändras och att rollerna håller på att delas mer lika mellan paren. Studien avser 

fädernas föreställningar om maskulinitet och hur detta påverkar faderskapet. Denna studie stödjer 

det Johansson skriver om att rollen av att vara fader syns i ett nytt perspektiv och att de traditionella 

rollerna påverkar hur fäderna agerar i sitt faderskap. Höfner, Schadler och Richter (2011) skriver att 

fäder känner sig mindre delaktiga när det kommer till praktiska omhändertaganden, där fäderna ofta 

tar på sig en mer traditionell fadersroll. Denna forskning kan kopplas till studien då det undersöks 

vilken syn fäderna har på sin egen fadersroll och vilken erfarenhet som präglat fäderna mest i 

utvecklingen av sitt faderskap. 

!11



3. Metod 
Till denna undersökning har det valts en kvalitativ ansats för att undersöka fäders upplevelser av sitt 

föräldraskap. Under detta kapitel presenteras hur undersökningen utfördes och hur urvalet för att 

hitta deltagarna gjordes. Senare beskrivs det hur datamaterialet hanterats och vilka etiska aspekter 

som behövts ta hänsyn till.   

3.1. Metodval 
Valet för denna kvalitativa undersökning är semistrukturerade intervjuer. Eftersom syftet är att 

undersöka fädernas upplevelser av föräldraskapet blir det passande att använda sig av intervjuer 

som metod. Intervjuerna skulle ge individuella och utförliga svar, där jag som forskare kan gå 

djupare och få ett mer heltäckande svar, och en förståelse för vilka upplevelser fäderna har inom sitt 

faderskap. Semistrukturerade intervjuer valdes för att frågorna skulle kunna vara öppna och få fram 

samtal (Hjerm och Lindgren, 2014). Det empiriska instrument som valdes var en intervjuguide som 

är uppbyggd på frågor baserade på undersökningens syfte och frågeställning. En intervjuguide var 

här ett bra alternativ för att jag skulle ha färdiga frågor att förhålla mig till. Frågorna var skapta så 

att de kunde ställas i olika ordning samt med följdfrågor. En intervjuguide är ett bra redskap för att 

kunna hålla sig inom ramen för ämnet och inte glömma något jag velat ta upp. Intervjuguiden börjar 

med generella frågor kring namn, ålder, yrke, antal barn, ålder på barn, parrelation, föräldraledighet 

och stad där fäderna bor. Intervjuguiden är uppdelad i följande fyra områden - ”Eget faderskap”, 

”Sociala förutsättningar och samhällets påverkan”, ”Maskulinitet” och ”Jämställdhet”.  

3.2. Urval och rekrytering  
Familjecentralen i Skövde kontaktades för att se om de kunde hjälpa mig hitta deltagare. Då deras 

verksamhet inkluderar nyblivna föräldrar var detta ett självklart val för att hitta deltagare. De ville 

gärna hjälpa till och tog emot flygblad som innehöll kortfattad information kring intervjun. Dessa 

delades sedan ut till tänkbara deltagare, som kontaktade mig för ytterligare information och bokning 

av intervju. Då det behövdes ytterligare två respondenter hittades dessa privat utanför 

Familjecentralens verksamhet. 

Det första urvalskriteriet som valdes var att fäderna skulle ha ett eller två barn upp till fem års ålder. 

Anledning var att se hur de tidigare åren har upplevts av fäderna. Andra kriterier för urvalet var att 

fäderna varit föräldralediga med ett barn. Under undersökningens gång framgick det att fäder som 
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inte tagit ut föräldraledigt, hade varit hemma på grund av studier. Det var två fäder som studerade 

under denna tid och resterande tre fäder hade tagit ut föräldraledighet i varierande mängd. Detta 

kriterium justerades då fäderna påtalat att de fått spendera mycket tid med barnen i samband med 

sina studier. Det var formellt sätt ingen föräldraledighet, men fäderna hade ändå möjlighet till att 

vara hemma och ha ansvar för barnet/barnen. Ett annat kriterium var att respondenterna skulle leva i 

en heterosexuell parrelation av anledningen att det blir för många andra aspekter att förhålla sig till 

om man ska ta ställning till exemplevis ensamstående föräldrar eller samkönat föräldraskap. 

Fäderna lever runt om i Skaraborg, där undersökningen utfördes. Fem stycken fäder, vars åldrar var 

mellan 24 och 45 år, intervjuades. 

3.3. Tillvägagångssätt  
I detta avsnitt beskrivs det hur intervjuerna genomfördes och vilka svårigheter som kom att spela 

roll för undersökningen.  

Innan intervjuerna fick deltagarna ett informationsbrev som de fick läsa igenom innan en intervjutid 

bokades. Intervjuerna skedde antingen på ett privat kontor eller hemma hos deltagarna. Detta för att 

deltagarna själva skulle få välja var det kändes mest bekvämt att bli intervjuad. Innan intervjun 

påbörjades fick varje deltagare läsa igenom och skriva på ett brev om informerat samtycke där 

deltagarnas medverkan och rättigheter tydliggjordes. Intervjuerna spelades in med dator för att 

underlätta insamlingen av materialet. Intervjuerna varade i c:a 45 minuter och var strukturerade 

utifrån fyra områden. Efter intervjun fick deltagarna ett tack-mail och information om att det finns 

möjlighet till att läsa den färdiga uppsatsen.  

Intervjuerna som ägde rum hemma hos deltagarna var inte fullt så avskilda som på det privata 

kontoret. Deltagarna hade familj hemma där partnern eller barnen var i närheten. Detta är inget som 

gick att undvika då det var deras hem och de fortfarande hade ansvar för sina barn. Svaren kan ha 

påverkats av detta genom att det blev distraktioner och att fäderna var tvungna att avbryta intervjun 

vid några tillfällen. Fokus var inte alltid 100 procentigt då fäderna behövde ha uppsikt över barnen. 

Fäderna gav trots störningar tydliga svar och i jämförelse med de andra intervjuerna likvärdiga svar. 

Detta gjorde inte materialet mindre trovärdigt, men svaren kan ha påverkats av omständigheterna. 

Så jag anser inte att detta har påverkat intervjumaterialets tillförlitlighet.  
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3.4. Etiska överväganden 
I detta avsnitt kommer Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska aspekter att diskuteras i relation till 

undersökningen. Dessa krav presenterades via ett informationsbrev för deltagarna innan 

intervjuerna ägde rum. Informationsbrevet har som funktion att försäkra mig och deltagarna om att 

de har fått ta del av informationen och de rättigheter som finns kring undersökningen.   

Informationskravet hanterades på det sättet att deltagarna visste om sin roll i undersökningen och 

dess syfte och att de fått information kring intervjun. Informationen beskrev att undersökningen är 

frivillig och att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan under intervjuns gång. 

Samtyckeskravet tydliggjordes i informationsbladet där det stod att deltagarna själva har kontroll 

över sin medverkan och vad materialet kommer användas till. Konfidentialitetskravet har behandlat 

deltagarnas anonymitet med att information som skulle kunna avslöja deltagarnas identitet har 

lämnats utanför. Uppgifter om namn, yrke, namn på partner och barn har endast hanterats av mig. 

Nyttjandekravet blev även uppmärksammat i informationsbladet då deltagarnas erfarenheter inte 

kommer användas till något annat än forskningssyfte. Information om dessa krav står med i brevet 

om informerat samtycke. 

3.5. Transkriberingsprocessen och analysmetod   
Det valdes en tematisk ansats som analysmetod för att studera empirin. Tematisk analys används för 

att presentera och analysera mönster i den framtagna datan (Braun och Clarke, 2006). Denna 

analysmetod lägger stor vikt på öppenhet och är en aktiv arbetsprocess. Utvecklingen var baserad 

på att få fram data i relation till syftet och frågeställningarna. När man använder sig av tematisk 

analys är det olika arbetsmoment som hanteras. Genom att strukturera upp datan kan man skapa ett 

tydligt mönster av materialet som sedan kan presenteras och analyseras med tidigare forskning och 

det teoretiska ramverk som valts (Braun och Clarke, 2006, 4-6).  

Det första steget efter intervjuerna var att transkribera och se vilket material det fanns att arbeta 

med. Under transkriberingen utelämnades irrelevanta konversationer innan och efter intervjun, där 

deltagaren talade om något som inte tillhörde ämnet. Transkriberingen gjordes ordagrant utan någon 

betoning på hur något sades eller på kroppsspråk. Efter transkribering lästes materialet genom ett 

flertal gånger. Här började jag se vad som sades och vilka likheter och skillnader fäderna har i sina 

föräldraskap. Det var i denna process viktigt att läsa materialet förutsättningslöst för att se vad som 
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finns innan man väljer vad fokuset ska riktas in på (Braun och Clarke, 2006, 16). Efter att detta 

gjorts med alla intervjuer valdes det att analysera och koda varje område för sig. Exempelvis 

kodades allt material inom området ”Faderskap” samtidigt. Detta för att lättare kunna se samband 

och vad fäderna själva lagt vikt på. Materialet bröts sedan ner i mindre delar för att kunna 

analyseras djupare. Här kunde man börja ställa de framtagna koderna mot varandra för att se 

relationen mellan koderna. Om det fanns en tydlig koppling mellan koderna blev detta potentiella 

teman som sedan kunde visa ett mönster i empirin (Braun och Clarke, 2006, 18-22). Bristfälliga 

koder togs sedan bort för att få fram enhetliga teman. Nästa steg var att definiera varje tema utifrån 

den information som erhölls. Detta gjordes successivt med de fyra områden där resultatet blev två 

huvudteman ”Faderskapets delaktighet” och ”Faderskap - ett sekundärt föräldraskap”. Dessa teman 

blev de som relaterades till tidigare forskning och som sedan analyserats med det teoretiska 

ramverket.  

3.6. Verifiering av analysen 

När det kommer till kvalitativ forskning brukar man verifiera analysen med hjälp av 

trovärdighetskriterium som består av fyra olika delkriterier (Bryman, 2008). Det första kriteriet är 

tillförlitlighet som liknar validitet, men som utgår ifrån om forskningen kan ses som likvärdig i 

andras ögon (Bryman, 2008, 353-356). Alla människor har en egen social verklighet och 

tillförlitligheten i denna studie gör så att jag som forskare kan bevisa för de som läser att vi har en 

gemensam uppfattning av verkligheten. Ett sätt jag gjorde detta på var att få bekräftat ifrån 

deltagarna om informationen de gav ut var den jag uppfattade. Jag frågade till exempel om något 

var otydligt eller ställde en följdfråga och tillät på så sätt deltagarna omformulera sig. Nästa 

verifiering är pålitlighet, som är att redogöra för forskningsprocessen ordentligt och utförligt 

(Bryman, 2008, 354-355). All viktig information om studien ska dokumenteras och redogöras så att 

den som läser kan se struktur och samband. Det tredje kriteriet är konfirmering, som ställer krav på 

mig som forskare att visa deltagarna och läsarna att jag inte lagt in mina personliga värderingar i 

studien (Bryman, 2008, 354-356). Jag visar exempelvis att resultatet och diskussionen inte grundats 

på mina egna åsikter om faderskapet. Det sista kriteriet är överförbarhet, hur någon efter att ha läst 

studien ska kunna göra en likartad studie och få ut samma resultat. Vid denna studie är detta svårt 

då jag endast intervjuade ett fåtal individer och därför kommer resultatet inte att representera alla 

fäder. Det är dock viktigt att göra en så innehållsrik beskrivning av studien som möjligt så att andra 

forskare kan ha möjlighet till att göra samma forskning.  
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3.7. Transparens och generalisering 
Transparens och generaliserings kriterierna är värda att ta upp när man använder sig av kvalitativ 

forskning. Transparens är hur tydlig jag som forskare försöker vara när det gäller 

forskningsprocessen och hur jag kommit fram till mina resultat. Det gör att andra kan bedöma 

kvaliteten och betydelsen av arbetet (Bryman,2008, 374). Jag har använt mig av transparens genom 

att strukturera upp studien tydligt efter olika avsnitt och tydliggöra varför jag valt de metoder och 

analyser som jag gjort. När det kommer till generalisering ställs frågan hur denna forskning kan 

säga något allmänt om fenomenet som här är faderskap. Enligt Bryman (2008, 369) är det viktigt att 

man ställer resultatet av forskningen till teorin istället för populationen. Det är alltså kvaliteten på 

de teoretiska slutsatserna som bedöms som viktiga inom generaliseringen. Detta har jag hanterat 

genom att analysera och koppla samman deltagarnas svar ifrån intervjuerna med teori och tidigare 

forskning.  

4. Empirisk redovisning och analys  
Det här avsnittet redovisar de resultat och analyser som framkommit i studien. Det intervjuades fem 

stycken fäder vars intervjumaterial genererade två teman, ”Faderskapets delaktighet och ”Faderskap 

- ett sekundärt föräldraskap”. Det första temat tar upp empirin som visade respondenternas tydliga 

och aktiva deltagande gentemot sina barn. Fäderna ansåg sig inte vara påverkade av de traditionella 

mansrollerna utan menade att de själva formar sitt faderskap, men att könsrollerna blev tydligare 

när det kom till allmänheten, vilket utifrån empirin formade det andra temat ”Faderskap - ett 

sekundärt föräldraskap”. Detta var inget utanförskap som uppfattades som ett problem, utan något 

som visade att fäderna inte alltid upplevt sig kunna påverka sitt faderskap.  

4.1. Faderskapets delaktighet  

I detta avsnitt redovisas och analyseras fädernas egna upplevelse av faderskapet. Avsnittet redovisar 

det egna aktiva deltagande i faderskapet och hur de själva påverkar vilken roll de har i 

föräldraskapet. Även fädernas upplevelser av föräldrarollen gentemot sin partner.  

Det respondenterna upplevde gemensamt var att könsrollerna ser mer neutrala ut inom 

föräldraskapet. De menar att fadern inte längre är den som ska försörja hela familjen på egen hand 

utan ett samarbete med partnern. En av respondenterna benämnde det som ”Ett gemensamt ansvar 

att ta hand om barnet och att man försöker gå emot den klassiska rollen av att vara fader”. Fäderna 
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upplevde mycket fokus kring att ”Man sitter i samma båt” som sin partner. Respondenterna menade 

att denna jämställdhet syns tydligast i sina egna förhållanden, men att det i allmänhet är bristfälligt. 

Den allmänna bristfälligheten förklarades av en respondent med: ”Jag tror den gamla nästan cyniska 

tron lever kvar. Att kvinnan ska ta hand om hemmet så mycket som möjligt. Och mannen ska vara 

den som drar hem pengarna. Även fast vi försöker arbeta oss ifrån det ligger det kvar så 

fruktansvärt mycket”. Dessa citat visar att respondenterna strävar efter ett jämställt föräldraskap. 

Men att den gamla tron om hur en fader ska vara sitter så djupt i genuskonstruktionen att den är svår 

att gå emot. Utifrån Scheibling (2018) uppfattas citaten ovan som att genuskonstruktionen utvecklas 

från det ”gamla nästan cyniska” till ”vi försöker arbeta oss ifrån det” vilket går att tolka ur flera 

intervjuer. Respondenterna upplevde att man ser dessa könsroller tydligt hos andra familjer där det 

inte är självklart att könsrollerna är neutrala. Det som synliggörs i detta stycke är att respondenterna 

uppvisar ett så tydligt ansvarstagande gentemot föräldrarollen och inte alls tycker det är något 

främmande eller konstigt. Enligt Johansson och Klinth (2007) brukar dessa upplevelser av 

föräldraskapet tillskrivas mödrar och sällan fäderna själva. Det kan här tolkas att fäderna uttrycker 

en önskan om en förändring i sitt faderskap då fädernas egna upplevelser att faderskapet påverkas 

av de klassiska könsrollerna (Johansson, 2011). Detta är överensstämmande med Suwada (2015) 

som beskriver att fäderna säger sig leva i jämställda parförhållanden och på detta sätt minskas 

skillnaden mellan kvinnors och mäns roller i föräldraskapet. I och med att fäderna arbetar för att 

kunna omdefiniera sitt faderskap medför detta en hög barnorienterad maskulinitet (Bekkengen, 

2003) genom att fäderna har en mer ansvarstagande fadersroll och visar en stark familjeorientering. 

Något som skiljer sig ifrån Bekkengens (ibid) barnorienterade maskulinitet där respondenterna ser 

relationen till sin partner som en bidragande anledning till varför de kan känna så god kontakt med 

sina barn. Detta har stöd av Suwada (2015) som tar upp hur parrelationen skapar möjligheter för 

fädernas delaktighet och mående.  

Respondenterna beskriver att när man väl tagit sig an föräldrarollen faller resten naturligt: ”Jag 

måste vara en bra pappa. Sen kom man in i rollen naturligt. Känns som att man inte gjort annat än 

att ha haft barn”. Att ta sig an föräldrarollen naturligt och att vara en aktiv och delaktig fader 

verkade vara viktigt för fäderna. Delaktighet förklarades på det sättet att man ska vara delaktig för 

att kunna bygga upp en bra relation till sina barn och att det är ett ansvar man tar på sig när man 

skaffar barn. Precis som Bekkengen (2003) och Plantin (2003) säger formar och utvecklar fäderna 

sitt faderskap genom att vara bra fäder till sina barn, vilket en av respondenterna gör när fadern 
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säger att man ”kom in i rollen naturligt”. Empirin visar hur respondenterna strävar efter en stark 

kontakt med sina barn vilket kan tolkas som en barnorienterad maskulinitet (Bekkengen, 2003).  

Enligt respondenterna behöver man vara ”delaktig i alla delar av uppfostran för att barnet inte ska se 

den ena föräldern som rolig eller tråkig”. Empirin visar att fäderna upplever att det finns en skillnad 

mellan föräldrarna och att det är något fäderna vill arbeta emot. Respondenterna vill att båda 

föräldrarna ska vara delaktiga och inte ha olika roller i föräldraskapet. En annan fader berättade om 

hur han helst av allt vill att det ska se ut: ”Att det blir rutiner. Så barnet kommer hem och både 

mamma och pappa är hemma”. Denna empiri tolkas som att fadern vet vikten av att barnen får 

uppleva båda föräldrarna som lika delaktiga. Detta innebär en hög barnorienterad maskulinitet då 

fadern sätter barnet och dess behov i fokus då det är viktigt att låta barnet komma hem till båda 

föräldrarna. Ett genomgående tema är att respondenternas delaktighet i barnets uppfostran är högst 

önskvärt och att fäderna gärna har så stor roll i föräldraskapet som möjligt utan att lämna modern 

utanför. Detta är förutom en hög barnorienterad maskulinitet en ny konstruktion där fäder 

omdefinierar vad det är att vara en delaktig fader och även man (Scheibling, 2018). 

Nedan beskrivs hur respondenterna upplever de mansideal som finns och hur dessa påverkar deras 

delaktighet i föräldraskapet. Respondenterna upplevde att den grundläggande manligheten om vad 

som är manligt och kvinnligt inte illustreras tydligt i hemmet, men att denna manlighet fortfarande 

finns i samhället. En av fäderna beskrev fenomenet manlighet med: ”Det är luddigt och det finns 

inget som kan mäta manlighet. Det finns ingen som kan säga det där är manligt och det där är inte 

manligt”. En av fäderna benämnde manlighet som att ”våga vara sig själv och visa känslor”. En 

annan av fäderna var tydlig med att han ansåg ”det vara löjligt med den klassiska manligheten”, 

men att den fortfarande finns närvarande. Han menar att detta är ”ett ideal där män inte har 

utrymme eller kunskap att dela med sig om tankar och känslor”. I citaten ovan verkar 

respondenterna förhålla sig till det Connell (1995) beskriver som den ideala mannen, när de pratar 

om manlighet. Detta blir här tydligt genom empirin då ena fadern upplever att det finns ett 

mansideal som innebär att han inte har utrymme eller kunskap att dela med sig av tankar och 

känslor. Detta mansideal blir konstruktionen av maskulinitet och formar vilka normer som finns och 

om vad fäderna anser vara okej för en man att göra, vilket är att inte dela med sig av tankar och 

känslor. En annan fader förklarade de traditionella manlighetsnormerna som något han försökt gå 

emot, ”Försöker gå undan de traditionella manlighetsnormerna. Man ska vara en förälder och inte 
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en man eller kvinna.” Det sistnämnda citatet i att man ”ska vara en förälder och inte en man eller 

kvinna”, kan förstås utifrån Johansson och Klinths (2007) studie om att fäderna har en mer 

ansvarstagande fadersroll och visar en stark familjeorientering. Respondenternas upplevelser av sitt 

föräldraskap tyder återigen på en mer modern syn på faderskapet och att synen på genus och 

maskulinitet är under ständig konstruktion (Connell och Messerschmidt, 2005). 

Deltagarna i studien ser att det fortfarande finns en norm om vad som är manligt och kvinnligt, men 

att de arbetar för en mer neutral syn på föräldraskapet. Berk (1985) och Coltrane (1996) tar i sin 

forskning upp att männens syn på sitt faderskap förändras ju mer männen engagerar och deltar i 

arbetet med barnen. Detta framgår tydligt då fäderna velat att barnen ska uppleva båda föräldrarna 

som likvärdiga. Respondenterna har visat ett aktivt deltagande och att det är viktigt för dem att gå 

emot den klassiska fadersrollen. Det finns enligt fäderna kvarlevande normer på hur en traditionell 

fader bör vara, vilket diskuteras av Burn (1996) som menar att dessa normer är i ständigt utveckling 

och att det kan ta lång tid att förändra normen då dessa är så pass djupt inlärda i våra beteenden.  

4.2. Faderskap - ett sekundärt föräldraskap 
Avsnittet ”Faderskap - ett sekundärt föräldraskap” redovisar och analyserar empirin där 

respondenterna upplevt ett visst utanförskap som förälder och att de inte alltid kunnat påverka sitt 

faderskap. Med påverkan menar respondenterna att inte bli uppmärksammade och bemötta på 

likartat sätt som barnets moder. Frånvaron av delaktigheten har beskrivits som ett utanförskap för 

fäderna i föräldraskapet. 

Det respondenterna hade gemensamt var att de känt sig mindre delaktiga och dessutom åsidosatta i 

situationer där modern legat i fokus både före och efter födseln av barnet. Detta har inte varit något 

fäderna benämnt som ett problem, utan de har uppvisat att det är självfallet fokus kommer att ligga 

hos modern, även om respondenterna påtalat att det hade varit skönt om någon uppmärksammat 

dem på samma sätt. Vid ett av fädernas BVC besök uppmärksammade personalen inte honom. ”De 

lade ingen tid på mig, men jag känner även att det är klart det lägger tid på henne, eftersom att det 

är hennes kropp det handlar om. Men man tycker de borde ha någon kommunikation med pappan 

ändå”. Citatet visar att respondenten upplevde ett mindre fokus under situationer där båda 

föräldrarna bör få lika mycket fokus. Fadern upplevde att personalen inte hade någon 

kommunikation med honom och detta resulterade i ett utanförskap där fadern kände sig mindre 
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delaktig. Omgivningen påverkar hur fäderna upplever sitt faderskap genom att inte låta fadern vara 

lika delaktig. Här appliceras Suwadas (2017) forskning som beskriver hur samhällets arbete för ett 

jämställt föräldraskap påverkar fädernas roll som förälder. Fadern tar här på sig rollen som mindre 

delaktig då personalen markerar att det är modern som ligger i fokus. Samhället som här är 

personalen, påverkar faderns syn på vilken roll han borde ha i föräldraskapet. Detta medför ett 

utanförskap där fadern upplevde att personalen inte uppmärksammat honom på samma sätt som 

modern. Eftersom fäderna accepterar en roll, där de inte prioriteras eller känner sig delaktiga, blir 

det kvinnan som tar emot uppmärksamheten vilket sätter fadern i en underordnad position (Connell, 

1995). Fädernas handlingsutrymmen minskas här då omgivningen markerar, som exempelvis på 

BVC-besöket, att män och kvinnor är socialt konstruerade med olika förväntningar på sina roller i 

föräldraskapet. Detta stöds av Plantin (2003) som beskriver att individen kommer tilldelas en 

könstillhörighet som omgivningen kommer uppfatta. 

En av respondenterna förklarade hur modern hade fått ”grattis-hälsningar” efter förlossningen men 

inte han. En annan hade fått höra att han skulle sitta ”barnvakt”. Det tolkas här är att respondenterna 

inte ville ha den tilldelade rollen där de inte fick ”grattis-hälsningar” och där de ses som ”barnvakt”, 

en roll där de är mindre delaktiga. En annan av fäderna beskrev den bristande delaktigheten med 

”Man har mer förpliktelser som kvinna. Det är präntat ifrån samhället. Att kvinnan ska ta hand om 

mer. För vissa grejer ser inte samhället att mannen är förpliktad till”. Det fäderna upplever ifrån 

citaten ovan är att samhälleliga normer om genus har skapat normer som blivit en könstillhörighet 

där fäder har mindre förpliktelser gentemot barnet jämfört med modern. Detta skulle kunna 

förklaras genom West och Zimmermans (1987) forskning om hur sociala konstruktioner skapar en 

könstillhörighet. Där fäderna upplever samhällets konstruktioner om faderskapets normer, som 

blivit en könstillhörighet, och där fäder har mindre förpliktelser gentemot barnet i förhållande till 

modern. Detta är i överensstämmande med Johansson och Klinth (2007) som beskriver att fäderna 

deltar mer i föräldraskapet, men att det är modern som har huvudansvaret. Att fadern förklarar ”det 

är präntat ifrån samhället”, innebär att det är en social konstruktion om hur en man och kvinna 

borde vara (Connell, 1995). Detta är inget som är biologiskt, utan något som är socialt skapat (ibid). 

Enligt Connell kommer individer, som här är fäderna, att påverkas negativt av att inte följa dessa 

normer då det skulle kunna uppstå en rollkonflikt. Utifrån empirin synliggörs en rollkonflikt där 

respondenterna inte vet vilken roll de ska ta sig an i situationen. Respondenterna upplever att vissa 
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saker är förpliktade till kvinnan och att detta är skapat utifrån samhället. Vilket resulterar i en 

rollkonflikt där fäderna vill vara delaktiga men tar ett steg bakåt då ”kvinnan tar hand om mer”.  

Under den första tiden med barnet upplevde respondenterna att ” Mycket ansvar legat på modern” 

och ”Att man inte kunnat hjälpa till och därefter fått ta distansen”. Ett svar ifrån en av fäderna som 

tydligt visade på bristande delaktighet var ”Under det första året så betyder du ingenting. Men det 

är inte ditt fel. Det är mamman och barnet, sen finns det ingen ork kvar. Så länge mamman och 

barnet är glada så ska du se det som en vinst. Men så klart det är tråkigt. Men se till att hålla det 

första året. Sen blir det lättare”. Empirin visar hur respondenterna upplever sig behöva ta distansen 

och att de inte kunnat hjälpa till på det sättet de velat. Även om män deltar mer i föräldraskapet är 

det fortfarande kvinnan som har huvudansvaret (Johansson och Klinth, 2007). Denna fadersroll är 

svår att ändra av anledning att den är så djupt inrotad (Burn, 1996). Vilket här visar att oavsett om 

fäderna tycker det är tråkigt eller fel med moderns och faderns olika roller blir detta svårt att ändra 

då fadern i samband med situationen hamnar lite utanför föräldraskapet, istället för att skapa sig en 

ny roll. Exemplen ovan kan uppfattas som att det finns vissa rollförpliktelser (Stryker 2002) som 

respondenterna upplever när exempelvis fadern väljer att sätta modern och barnet först och 

acceptera att ”Under det första året så betyder du ingenting”. Denna rollförpliktelse upplevs som 

självklar hos fadern även om det ”klart det är tråkigt”. Respondenterna hade liknande upplevelser 

om vad som var svårt med att vara fader i föräldraskapet. En fader beskrev det som:” Det är svårt att 

vara pappa när de är små. Som man vill vara en pappa. Jag duger ju inte enligt barnen. Jag tror 

barnet känner mer trygghet hos mamman”. Dessa citat analyseras via de sociala konstruktioner som 

gör modern till den primära föräldern där fäderna benämner att det är mer naturligt för modern att 

uppfylla barnets behov. Här handlar det om att respondenterna upplever denna konstruktion som 

naturlig vilket gör att fäderna hamnar utanför föräldraskapet (Connell, 1995). Det blir tydligt att 

omgivningen påverkar denna upplevelse hos fäderna, men det är fortfarande fäderna själva som 

låter sig begränsas i sitt faderskap av sina egna föreställningar om föräldraskapet. Av anledning att 

fäderna själva är med i denna reproduktion är det även de som genom att ändra sitt beteende visar 

hur de själva anser sig vara fulländade föräldrar. 

En annan del av empirin som visar när respondenterna känt sig mindre delaktiga i föräldraskapet 

var: ”Klart det är viktigt med fader relationen, men det är mamman som bygger den starkaste 

relationen. Jag kände att hon blev lyckligare av att vara hemma med barnet och om de två är 
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lyckliga är jag med det”. Citatet tolkas som att fäderna vill vara lika delaktiga som modern men att 

det finns normer som förpliktar modern till detta ansvar. Detta upplevs av fadern då han menar att 

det är viktigt med fader relationen, men det är modern som bygger den starkaste relationen med 

barnet. Dessa normer ser vi i de konstruktioner som finns om maskulinitet. Där fäderna tar till sig 

ett ideal som förpliktar modern som den som bygger den starkaste relationen till barnet (Connell, 

1995). Detta citat kan även förstås utifrån med Höfner, Schadler och Richters (2011) studie som 

visade att fäder känner sig mindre delaktiga när det kommer till det praktiska omhändertaganden 

som beskrevs genom ”hon blev lyckligare av att vara hemma med barnet”. De menar att fäderna i 

sådana situationer tar på sig en mer traditionell fadersroll, vilken här blir tydligt då modern varit 

hemma med barnet och fadern anser att det är modern som bygger den starkaste relationen. Fadern 

kommer ta sig an den roll (Strycker, 2002) som krävs av honom i situationen vilket här är att låta 

modern vara hemma. Här präglas att ”hon blev lyckligare av att vara hemma” och resulterar i att 

fadern inte upplever att det finns möjlighet till att ta den rollen modern har.  

Under samtalet om vart fäder kan vända sig för att få vägledning var respondenterna eniga om att de 

inte sett eller fått information kring träffar för fäder och att vissa istället hade skapat egna 

”pappagrupper”. De hade däremot sett att det erbjuds mammagrupper och träffar om 

förlossningsdepression för mödrar. Samtalen under intervjuerna visade att det vid flera tillfällen 

varit svårt för fäderna att bli inkluderade och lika uppmärksammande som barnens mor. Detta 

illustreras med följande utdrag ifrån en av intervjuerna:  

Det jag tror är svårare med att vara pappa är om man mår psykiskt dåligt, man har haft 

mycket stress eller bara för att det är en stor grej med att få barn. Jag tror att det är svårare 

att bli erkänd som att det är okej att vara stressad eller att man kan få den hjälpen man 

behöver. Det är mycket lättare för en kvinna när hon säger att hon är psykiskt utmattad. 
Det blir alltid att folk förstår och vill hjälpa till. Men som fader får man inte det för att 

man ska vara stark och det är svårare att få fram att man faktiskt inte mår bra.  

I detta citat kan vi se att respondenten påverkats negativt av samhällets föreställningar. De 

föreställningar ifrån empirin om att kvinnans mående tas mer seriöst än mannens. Även om 

föräldraskapet går mot ett mer neutralt rolltagande, finns det en genusordning där mannen 

underordnas kvinnan (Connell och Messerschmidt, 2005). Denna underordning upplevdes på 

följande sätt, ”som fader får man inte det för att man ska vara stark och det är svårare att få fram att 
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man faktiskt inte mår bra”. Det upplevs alltså som en traditionell syn på att män inte bör tala om 

känslor. Detta påvisar Johansson och Klinth (2007) där de talar om hur fäders påverkan av 

samhället kan leda till stress och otillräcklighet vilket kan vara högst troligt även i detta fall. 

Under intervjuerna påtalade deltagarna att det finns stora krav med att bli föräldrar och att det inte 

finns något fokus på faderns mående. En av fäderna förklarade detta med att ”Ja det är en börda för 

båda. Man sitter ju med i allting. Det finns ju stora krav med att bli förälder och där finns det inga 

kopplingar för män”. En annan respondent sammanfattade såhär: ”Det spelar ingen roll hur man gör 

för att det kommer inte bli så ändå. För att barnet ligger i mammans mage och då blir det 

automatiskt fokus på henne”. Empirin visar att respondenterna kan se en biologisk och social 

skillnad i sitt föräldraskap. Där fäderna präglas till ”det spelar ingen roll hur man gör” och ”barnet 

ligger i mammans mage och då blir det automatiskt fokus på henne”. Respondenterna tar sig an 

denna fadersroll där det finns en sorts acceptans till att fokus mest ligger på modern (Bergqvist och 

Saxonberg, 2017). Det kommande citatet beskriver hur en fader inte får ta den plats i föräldraskapet 

han velat när det kommer till att visa känslor: ”Som man får man dels inte det för att man ska vara 

stark och det är svårare att få fram att man faktiskt inte mår bra. Ja det psykiska välmåendet blir 

svårt. Som tur var hade vi varandra”. En annan respondent uttryckte: ”Jag försökte att inte lägga 

energi på det som jag vet kommer få mig att må sämre. Då är det bättre att fokusera på något 

bättre”. Detta synliggörs som en konsekvens att man nu antar att det inte kommer bli något fokus på 

fadern och att det bara är att acceptera. Ingen av fäderna uppvisade detta som ett stort problem, men 

påtalade att ”det kan bli väldigt jobbigt stundvis”. Här blir det en tydlig koppling till hur fäderna 

påverkas av de normer och strukturer som finns i samhället, att det inte finns några grupper för 

pappor och att det läggs större vikt vid att ”fokusera på något bättre”. Det tolkas som att 

respondenternas möjligheter till utveckling i föräldraskapet försvåras. Detta diskuteras av Plantin, 

Månsson och Kearny (2000) vilket beskriver att samhällets förväntningar har en stark inverkan på 

mäns tankar och ageranden i faderskapet. Detta kan vidareutvecklas genom Johansson och Klinth’s 

(2007) forskning kring samhällets föreställningar av att vara fader. Denna roll, som fäderna 

förväntas ha, kan påverka fäderna negativt så mycket att de känner sig otillräckliga.   

Avsnittet har tagit fram några av de samhälleliga förväntningar som påverkar och formar 

faderskapet. Respondenternas egna upplevelser av faderskapet har en stark koppling till 

samhälleliga förväntningar och normer. Fädernas roll som förälder påverkas av samhällets arbete 
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för ett jämställt föräldraskap (Suwada, 2017), vilket kan ses utifrån intervjuerna där respondenterna 

inte tycks se en tillräcklig sådan utveckling ifrån samhället. Fäderna kommer ta sig an de tillskrivna 

och förväntade rollerna inom sitt faderskap oavsett om det är deras önskade beteende eller inte 

(Stryker, 2002). Detta kan leda till ett utanförskap där fädernas egna upplevelser av faderskapet 

motstrider det önskade.  

5. Slutdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka fäders upplevelser av sitt föräldraskap i relation till 

samhälleliga förväntningar och normer. Studien visade att fäderna aktivt deltar i föräldraskapet och 

har ansvar för sina barn. Föräldraskapet i sig formas tillsammans med sin partner, vilket utgör en 

stor del av hur respondenterna anser sig kunna utvecklas i sitt faderskap. Rollen fäderna upplever 

sig ha är ett jämställt föräldraskap där fadern är delaktig och vill vara en del av sin familj. 

Respondenterna upplever ändå att faderskapet blivit mindre uppmärksammat av omgivningen än 

moderskapet och att det finns spår kvar av de maskulina föreställningarna i samhället. Det finns 

olikheter i bemötandet när det kommer till att vara fader eller moder och att det kan bli svårt i 

längden. Respondenterna har inte upplevt sig ha samma handlingsutrymme som mödrarna och har 

sedan fått detta bekräftat ifrån omgivningen. Dessa erfarenheter upplevs utifrån empirin som ett 

problem när det kommer till faderskap där fäder inte får samma möjligheter att uttrycka sig, vilket 

kan resultera i ett negativt mående.   

Utifrån empirin synliggörs det hur olika organisationer kan påverka faderskapet. Genom att 

institutioner reproducerar kunskap om stereotypa föreställningar och attityder kring faderskap skulle 

det kunna bidra till ett mer jämställt föräldraskap. Dessa attityder skapar normer för hur fäderna bör 

agera i situationer där båda föräldrarna finns och tillslut ser sig själva inom dessa roller. 

Respondenterna yttrade en längtan om uppmärksamhet i situationer där mödrarna bemöts som en 

primär förälder. Rollen som upptas blir enligt fäderna inte den de helst vill ta, men de sociala 

påtryckningarna gör det självklart. Små ändringar som gör fäderna mer inkluderade och 

informerade kring normer inom faderskapet och maskulinitet skulle kunna bidra till en förändring.  

5.1. Faderskapets delaktighet  

Fäderna strävar efter att förändra den traditionella fadersrollen och arbetar för ett jämställt och 

modernt föräldraskap med sin partner. Detta har inte alltid varit lätt då fäderna trots sin moderna syn 
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på faderskap påverkats av de klassiska könsrollerna. Denna studie fann att fäderna påverkas av och 

vill påverka de sociala konstruktioner som finns beträffande faderskap och maskulinitet. När det 

kommer till de sociala konstruktioner avses de normer om hur en fader bör vara förälder och vilka 

förväntningar som är riktade till föreställningar kring maskulinitet och faderskap. Studien har visat 

att fäderna inte har lika höga förväntningar på sig som modern i föräldraskapet. Detta stödjer liksom 

Plantin, Månsson och Kearny (2000) de förväntningar som riktas till fäderna, även om fäderna 

aktivt jobbar för att vara en bra förälder, snarare än att ta sig an en faders eller moders roll. Detta 

skulle säga emot genusordningen, som menar att det finns ett mansideal alla män strävar efter, 

(Connell, 1995) då fädernas upplevelser av föräldraskapet inte handlar om att skapa sig en starkare 

identitet som man, utan som förälder. Denna studie visade att trots de genuskonstruktioner som 

finns i samhället är respondenternas egna parrelation starkast när det kommer till kommunikation 

för ett jämställt föräldraskap. 

Dessa resultat kan bekräftas av den tidigare forskning som finns kring konstruktioner av 

maskulinitet, där det finns en social skillnad mellan män och kvinnor som går att arbeta med. Något 

som synliggörs är hur nutida fäder är mitt i denna förändring av en nytt jämställt föräldraskap. 

Vilket skapar en förändring i relationen mellan föräldrarna och där den sociala ordningen utmanas. 

Här bekräftas Connells (1995) teori om att sociala konstruktioner och interaktioner skapar det 

föräldraskap som finns. Samt en motivation till att faderskapet kan skapa en större delaktighet om 

den sociala ordningen fortsätter att stärkas genom parrelationen och samhällets institutioner.  

Sammanfattningsvis visar studien hur mycket partnerskapet påverkar fädernas upplevelser av 

faderskapet. Information om och vikten av ett jämställt föräldraskap skulle kunna öka fädernas 

delaktighet med barnen. Respondenterna uttryckte själva att man är en familj istället för att man har 

en familj. Generellt sett kan vi förklara att faderskapet som finns idag är mer aktivt än tidigare. En 

förutsättning är att ansvar och delaktighet hanteras i fädernas egna parrelation. Studien finner att de 

traditionella normerna om faderskap kommer att förändras om rollen att vara förälder hamnar hos 

både fadern och modern. 

5.2. Faderskap - ett sekundärt föräldraskap 

Detta avsnitt förmedlar respondenternas upplevelser av sitt faderskap när det kommer till samhällets 

förväntningar. Deltagarna hade gemensamma erfarenheter av att omgivningen någon gång visat mer 
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uppmärksamhet åt modern genom exempelvis, grattis-hälsningar vid barnets födsel, BVC-besök 

och med påstående om att fadern skulle vart barnvakt. Avsnittet ovan visar att fäderna utmanar de 

traditionella föreställningarna om faderskap och maskulinitet. Men även om fäderna aktivt arbetar 

för detta i sina relationer visar studien att fäderna påverkas minst lika mycket av samhällets 

förväntningar. Denna påverkan av upplevelsen i sitt egna faderskap är inget som respondenterna 

benämnt negativt, men är fortfarande något som fäderna menat hade varit skönt att inte behöva 

tänka på. Samhällets konstruktioner, som formar en bild av hur ett föräldraskap ser ut, är under 

förändring (Johansson och Klinth, 2007), men det finns fortfarande tendenser på att faderskapet är 

kvar i en traditionell rollfördelning (ibid). 

Vidare visade studien att respondenterna har svårt att hitta ”pappagrupper” och någon att samtala 

med om sitt mående. Utifrån empirin uppfattas detta som ett problem där respondenterna inte 

känner sig delaktiga utan tvingas ta en distans och acceptera att det inte är menat för fäder att prata 

om sitt mående. Detta tolkas som ett hinder för utvecklingen av faderskapet, då det markerar att 

mödrars mående prioriteras högre och att det inte finns plats för fäder i dessa sammanhang. 

Den forskning som studien presenterat kring sociala normer blir bekräftad då det fortfarande finns 

tydliga tecken på att fadern inte är lika stor del föräldraskapet som moderns föräldraskap. Även att 

de sociala normer som finns är svåra att sudda ut, men att de kan arbetas mot genom fädernas aktiva 

deltagande. Fäderna själva ser inte det som något konstigt att ta sig an en roll som inte alltid varit 

självklar. Vilket är ett tecken på att de stereotypa idealen om föräldraskap förändras.  

Sammanfattningsvis visar studien att respondenternas utveckling av faderskapet inte blir som 

fäderna själva vill då människor runt om har en bild av hur en fader bör vara. Även om 

uppfattningen att ett föräldraskap bör vara jämställt går framåt, finns det traditionella föreställningar 

som fortfarande hålls vid liv. Det saknas en uppmärksamhet och uppmuntran när det kommer till 

faderskap och vilken position man väljer att sätta faderskapet i. Detta är ett generellt problem som i 

studien visats vara svårt att ändra på eftersom samhällets förväntningar på faderskap är så djupt 

formade i våra beteenden, att det tar lång tid innan det blir en faktisk förändring (Connell, 1995). 

Utifrån studien och tidigare forskning tolkas det som att fäderna inte har likartade förutsättningar i 

sitt föräldraskap som modern, vilket blir såväl påfrestande som stressigt för fäderna (Johansson och 

Klinth, 2007). 
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5.3. Vikten av ett mer uppmärksammat faderskap 

Modern har varit den primära föräldern och den person som fått mest uppmärksamhet när det 

kommer till föräldraskapet (Sveriges kommuner och landsting, 2018). Utifrån denna studie och 

tidigare forskning synliggörs det att det fortfarande är ett aktuellt ämne att diskutera och forska 

vidare inom. Alla individer påverkas av detta och därför bör det hanteras på sådant vis. I detta 

avsnitt sammanfattas utifrån resultaten varför det är av vikt att uppmärksamma faderskap och hur 

samhället kan påverka i denna riktning.  

Utifrån de resultat som tagits fram behöver mer kunskap och information ges ut till fäder. Under 

BVC-besök skulle fokus kunna riktas mer mot båda föräldrarna och de förväntningar som ges till en 

nybliven förälder. De praktiska bitarna i omhändertagandet och hur båda föräldrarna bemöter rollen 

av att bli förälder bör tilldelas på jämställda grunder och absolut inte bli försummat. Kunskap som 

handlar om de traditionella manlighetsnormerna bör diskuteras ytterligare för att öka förståelsen för 

dess inverkan på faderskapet. De normer som finns i hur en fader bör hantera sitt barn, som 

intervjuerna pekade på då fadern skulle sitta barnvakt och inte få grattishälsningar, är något som 

behöver talas öppet om.  

Genom studien uppmärksammades det hur fädernas upplevelser begränsas av att omgivningen inte 

kan se faderns och moderns roller som jämställda. Det bör exempelvis finnas utbildningar om 

föräldraskap som diskuterar kring faderskapets alla perspektiv. Därigenom kan fäderna själva få 

möjlighet att utveckla ett önskvärt faderskap. Ett annat alternativ kan vara att genom gruppsamtal 

för fäder förklara olika förhållningssätt, men att det finns viktiga saker att vara medveten om när det 

kommer till faderskap och vilka förväntningar samhället har på fadersrollen.  

5.4. Metoddiskussion 

Under studiens gång har det kommit fram nya reflektioner till varför materialet resulterade i de 

slutsatser som presenterats. Här kommer jag diskutera metodvalet mer kritiskt och värdera vilka 

steg under studien som hade störst påverkan på deltagarnas intervjusvar. Den kvalitativa 

intervjumetoden har lyft studiens resultat då deltagarnas upplevelser av faderskapet har varit lättare 

att tolka och förstå. Alla fäderna visade ett engagemang att delta och var villiga att svara på alla 

frågorna.  
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Intervjuguiden hade bra innehåll, men med brister i sin struktur. Frågorna kunde ställts i olika 

ordning och omformulerats mer inom områdets syfte så att deltagarna inte känt att frågan varit för 

påtaglig och svår att svara på. Denna strukturella brist kan ha skapat förvirring då deltagarna under 

ett fåtal tillfällen inte förstod frågans innehåll, tillfälle eller varför den ställdes. Denna brist reddes 

ut med tydligare kommunikation ifrån mig som intervjuare. Däremot gjorde detta att intervjuerna 

blev längre än förväntat vilket inte haft negativ inverkan på kvalitén utan snarare kunnat ge en 

bredare insyn i hur de själva tolkar frågan och därav ger ett mer nyanserat svar. En annan brist som 

förekom under intervjuerna var att respondenternas varit kortfattade i sina svar. Anledning till detta 

skulle kunna vara att ämnet faderskap är något respondenterna inte reflekterat så mycket över 

själva, och därför haft svårare att samtala kring. Detta har gjort att resultatdelen haft svårare att 

citera citat från intervjuerna. Detsamma gäller under analysdelen där vissa reflektioner inte haft lika 

mycket stöd. Detta skulle kunna påverka läsningen där läsaren saknar underlag för att skapa sig en 

uppfattning.  

Det som skilde intervjuerna åt var platsen då två av intervjuerna gjordes hemma hos deltagarna och 

de andra tre skedde på en avskild plats. Deltagarna som varit hemma kan ha känt en trygghet och en 

avslappning med att vara hemma, medan deltagarna som varit på annan plats behövt mer tid till att 

slappna av. Något som kan varit annorlunda för deltagarna, som intervjuades hemma, var huruvida 

barnen och partnern påverkat svaren, vilket kunnat leda till att fäderna gav svar som varit mer i linje 

med närvarande personers åsikter eller förhoppning. Detta kan ha varit en avgörande faktor där 

fäderna kan ha framställt parrelationen på ett annat sätt då partnern varit närvarande, jämfört med 

andra deltagare som intervjuades själva. Deltagarna behövde under flera tillfällen gå iväg och 

avbryta intervjun kort för att ta hand om barn. Vilket kunde resultera i att fäderna tappade fokus 

kring intervjufrågan och på detta sett blev svaren inte lika innehållsrika. Det skulle även kunna ge 

fäderna tid att tänka på familjen mer än övriga deltagande vilket kan ha lett till mer intima svar. 

En god omständighet vid dessa kvalitativa intervjuer har varit fädernas öppenhet och tillit till mig 

som intervjuare. Intervjuerna blev unika samtal där fäderna själva upplevde att de fått nya insikter i 

sitt egna faderskap. Dessa insikter menar jag som forskare, varit till fördel för fäderna som deltagit i 

intervjun och förhoppningsvis för de fäder och individer som kommer läsa denna uppsats. Det som 

är bra med denna studie är att den bitsår med att belysa ett problem som inte ofta talas om, vilket 

gör det extra viktigt att så många som möjligt kan ta del av undersökningen.   
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5.5. Slutsats  

Denna studie gör sig lämpad i ytterligare forskning kring faderskap. Den bekräftar tidigare 

forskning om att faderskap i Sverige är under utveckling, och att dagens fäder tar sig an 

föräldrarollen som en del av familjen och inte i den traditionella positionen, där mannen har en 

familj men inte är en del av den (Johansson, 2011). 

Den socialpsykologiska relevansen i studien har visat sig genom att fädernas utveckling i sitt 

faderskap till stor del påverkas av hur samhället samspelar med deras upplevelser. Det finns ett 

tydligt rolltagande hos fäderna, både när det kommer till sin höga barn- och familjeorientering och 

när fäderna inte alltid får möjligheterna till att ta sig an faderskapet som man önskat. Detta 

rolltagande påverkas av de sociala förutsättningar samhället ger, exempelvis som hur personalen på 

BVC bemöter fäderna. De sociala förutsättningarna fäderna upplever, när modern blir 

uppmärksammad och ställs mer i fokus än fadern, har en påverkan på fädernas rolltagande och på 

hur de själva upplever sig kunna påverka sitt faderskap. Partnerskapet har visat sig vara av stor 

betydelse för fädernas sätt att utöva sitt faderskap. Detta visar att partnerskapet är ännu en social 

faktor som bidrar till hur fäderna formar sitt faderskap.  

Framtida åtgärder skulle kunna vara genom institutioner såsom BVC att ändra normerna kring 

faderskapet genom att hantera det som ett ämne i sig. Uppmärksamma fäderna i deras roll och på 

detta sätt bidrar till en reproduktion av sociala konstruktioner av faderskapet. Vilken i sin tur skulle 

kunna ändra de föreställningar som finns om faderskap och hur fäderna själva upplever det. 

Faderskapet i sig ses idag med nya ögon och det handlar mer om att fäder ska vara en del av 

familjen och inte endast ha en familj. Denna studie leder till ny förståelse för hur fäder faktiskt 

upplever sig själva och sin roll i föräldraskapet. Studien tar upp en verklighet som inte synliggjorts 

på samma sätt som mödrars roll i föräldraskapet. Det är ett känsligt ämne där fäder inte alltid fått 

sina upplevelser berättade och där rollen av att vara fader skiljer sig ifrån rollen av att vara förälder.  

Studiens kan ha sin användbarhet för individer som är direkt kopplade till föräldraskap och som 

behöver få en bild av vad det innebär att vara fader och vilken position fäderna tar för att uppfylla 

rollen som fader. Förhoppningsvis kommer studien ge individer en ny insikt och en förmåga att 

tolka faderskapet med nya ögon. 
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Sammanfattningsvis visar studien att faderskap är under rekonstruktion där fäder tar allt mer plats, 

men inte alltid har samma möjligheter som modern till ett uppmärksammat föräldraskap. 

Faderskapet påverkas av samhällets förutsättningar om hur en fader bör vara och agera och detta 

resulterar i att fäder tar sig an en mer traditionell fadersroll. Detta begränsade handlingsutrymme 

kan skapa en konflikt hos fäder där de i sitt faderskap inte kommer kunna agera som de själva vill. 

Innehållet i denna studie har tagit fram vikten av ett delaktigt faderskap och föräldraskapet som en 

helhet. Föräldraskapet påverkas av flera aspekter men det som visats är att det är viktigast att kunna 

enas, att vara som en familj och att kunna vara förälder, inte en pappa eller en mamma.  

!30



Referenslista 

Bekkengen, L. (2003). Föräldralediga män och barnorienterad maskulinitet. I Johansson, T., & 

Kuosmanen, J. (red.). Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra män. 

Malmö: Liber 

Bergqvist, C. & Saxonberg, S. (2017). The State as a Norm-Builder? The Take-up of Parental 

Leave in Norway & Sweden. Social Policy & Administration. 

Berk (1985) Sex Roles: A Journal of Research. Published - 1986 The Gender Factory by Sarah 

Berk, 1985. 

Braun, V. & Clarke, V., (2006). Using thematic analysis in psychology, i: Qualitative 

Research in Psychology. 

Bryman, A. (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Burn, S. M. (1996). The Social Psychology of Gender. New York: McGraw Hill. 

Coltrane, S. (1996) Family Man: fatherhood, housework and gender equity, Oxford: Oxford 

University press.

Connell, R.W. (1995). Masculinities. Cambridge: Polity Press.  

Connell R.W. & Messerschmidt James W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the 

Concept. Gender & Society 

Hjerm & Lindgren, (2014). Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 2:a uppl 

av Mikael Hjerm, Simon Lindgren, Marco Nilsson 

Johansson. T. (2000). Det första könet? Mansforskning som reflexiv praktik. 

(Lund:Studentlitteratur)   

!31



Johansson, T. & Klinth, R. (2007). De nya fäderna : Om pappaledighet, jämställdhet och nya 

maskulina positioner. Tidskrift för genusvetenskap. 

Johansson, T., (2011). Fatherhood in transition: Paternity leave and changing 

masculinities. Journal of Family Communication. 

Plantin, L., Månsson, S.-A., & Kearney, J. (2000). Mäns föräldraskap. Social 

Vetenskaplig Tidskrift. 

Plantin, L. (2003). Föräldralediga män och barnorienterad maskulinitet. I Johansson Thomas, & 

Kuosmanen Jari (red.). Manlighetens många ansikten – fäder, feminister, frisörer och andra män. 

Malmö: Liber 

Höfner, C., Schadler, C. & Richter, R. (2011). When Men Become Fathers: Men’s 

identity at the Transition to Parenthood. Journal of Comparative Family Studies, 

Scheibling (2018). “Real Heroes Care”: How Dad Bloggers Are Reconstructing Fatherhood and 

Masculinities Casey Scheibling First Published December 9, 2018 Research Article   

Stryker, S. (2002). Symbolic interactionism: a social structural version. Caldwell, N.J.: 

Blackburn Press. 

Suwada, K. (2017). “It was Necessary at the Beginning to Make This Whole Revolution”: 

Men’s Attitude to Parental Leaves in Sweden and Poland. Men and Masculinities, 

Sveriges kommuner och landsting. (2018). Maskulinitet och jämställt föräldraskap. Arbete för 

pappors ökade delaktighet.  

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 

forskning.  

!32



West, C. & Zimmerman, D.H. (1987). Doing Gender Candace West; Don H. Zimmerman Gender 

and Society, Vol. 1, No. 2. (Jun., 1987).  

Webbsidor  

www.scb.se  

www.riksdagen.se  

www.vårdfokus.se  

!33

http://www.scb.se
http://www.riksdagen.se


Bilagor - Intervjuguide  

Område 1 - Eget faderskap 

1. Vad innebär det för dig att vara förälder?  

2. Vad har du för roll och ansvar som pappa i förhållande till barnets mor? 

3. Hur ser fördelningen av sysslor och aktiviteter med barnen ut mellan dig och din partner? 

4. Vad gör du för att försöka vara en bra pappa? 

5. Hur har uppdelningen av föräldraledigheten sett ut? Hur kommer det sig? 

Område 2 - Sociala förutsättningar och samhällets påverkan  

1. Hur tror du att dina vänner uppfattar dig som pappa? 

2. Hur ställer du dig inför påståendet om att det finns en huvudförälder? 

3. Vilka reaktioner minns du tydligast i samband med att du tagit föräldraledigt? 

4. Tror du att det finns olika uppfattningar om hur aktiva mammor respektive pappor bör vara? 

5. Vart kan du som pappa vända dig för vägledning av frågor om föräldraskap? 

6. I vilka sammanhang får du bekräftat att du är en bra pappa? 

7. Var det självklart för dig att ta ut föräldraledighet? Varför? 

8. Vilka förväntningar finns från omgivningen på dig som pappa? 

9. Vad tror du din partner har för förväntan på din roll som pappa? 

10. Har du upplevt skillnader i bemötandet av dig som pappa och din partner som mor? 

11. Hur har vård av barn (VAB) fördelats? 

Område 3 - Maskulinitet/Manlighet   

1. Vad är manlighet i dina ögon? 

2. Hur ser du på manlighet inom ramen för föräldraskapet? 

3. Hur har din uppfattning om vad som är manligt påverkat den du är som pappa? 

4. Har ni bestämde roller som föräldrar? Hur ser det ut? Hur blev det så, något ni diskuterade, 

bestämde aktivt? Hur tänker ni på det, som positiv, negativ, något ni vill ändra på, är nöjd med? 

5. Har du något exempel på när det är olika svårt att vara förälder för dig eller din partner?  

6. Upplever du att det finns förväntningar från andra om hur du ska vara som pappa  för att du är 

man – saker du förväntas göra, vara, eller inte göra, vara? 
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Område 4 - Jämställdhet 

1. Det talas mycket om jämställdhet idag, hur ser du på det när det kommer till föräldraskapet? 

2. Har ni det jämställt hemma när det kommer till föräldraskapet och hushållsarbete? 

3. Hur kommer det sig att uppdelningen mellan er ser ut som den gör? Hur tänker du kring det (bra 

dåligt, temporärt? 

4. Finns det situationer, och isåfall vilka, då du känner dig mindre delaktig i föräldraskapet? 

5. Har du några tankar på hur man kan nå mera rättvis fördelning av föräldraskapet?
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