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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till de män som deltagit, utan ert delgivande hade inte studien varit 

möjlig. Tack till personal vid öppna förskolor för information och hjälp under 

urvalsprocessen. Jag vill också tacka min handledare Charlott Nyman för ditt otroliga 

engagemang och din handledning i processen. Slutligen tack till en tålmodig Karl Cameron 

Fetterplace.  

 
	  
	  

 

 

 

 

 
	  
	  
	  
	  

Stilla nu, mitt barn. 

Ligg lugnt hos pappa, 

Din mamma har gått till kvarn, 

För att mala dig lite vete, 

För att göra magen rund och mätt, 

Åh mitt kära barn, stilla nu. 

 

Anon. Songs for the Nursery, 1805 
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Abstract 

This study aims to deepen our understanding of both how men are affected by taking longer periods of 
parental leave, and the factors behind the decision of some men to take at least six consecutive months 
of leave. Semi-structured interviews were conducted with five men living in Umeå, Sweden, who had 
been on parental leave for periods ranging from 6-15 months. Thematic analysis of these interviews 
revealed four themes: The female as the norm, gender-equal masculinity, the significance of paid 
work, and understanding provided by practical experience. The men in the study appeared to 
embody/perform a gender-equal masculinity, which differs from traditional masculinities. This deviant 
group challenges normative beliefs about how parenting should be done. Based on the four themes, 
above, a number of problem areas were identified: Firstly, even though a majority of the men seemed 
to pay less interest to their career than to their child, the paid-work norms affected the choices and 
possibilities for the men to take parental leave. The men feel that women, as the parent who carries the 
baby, are the major focus of parental education programs, and that different expectations exist for 
male and female parents. They experienced difficulty relating to other men in parental education 
programs, and one man clearly expressed the discomfort of discussing parenting issues with other 
men. Breastfeeding also appeared to be problematic. This was partly because some of the men felt 
uncomfortable with the assumption of parental education programs that the woman would be the one 
to feed the baby, through breastfeeding, and partly because some of the men felt a sense of alienation 
from the fact that they themselves were incapable of breastfeeding. They felt a certain sadness that 
their children formed links to their mothers in this manner, which they were unable to. Finally, some 
of the men experienced difficulty in finding social groups, with the exception of the open preschools 
(öppna förskolan), while on parental leave. The paper discusses, and proposes suggestions to, the 
aforementioned problem areas, with the aim of contributing to regional development in Västerbotten, 
Sweden. 
 

Key words: parental leave, fatherhood, masculinity, gender equality, parenthood, men, Thematic 
Analysis 
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1. Inledning 
Föräldraskapet i Sverige är under förändring. De omvårdande uppgifterna i föräldraskapet, 

som så tydligt varit kopplat till kvinnorollen, har mer och mer börjat inbegripa män och vi kan 

se att allt fler män väljer att ta ut föräldraledighet. Idag tas 25 % av föräldraledigheten ut av 

män, respektive 75 % av kvinnor (SCB, 2013). Även om denna fördelning fortfarande är långt 

ifrån jämställd, ser vi se hur mäns sätt att vara föräldrar har förändrats (Plantin, 2003: 

Johansson, 2004: Almqvist et al.,2011: Klinth och Johansson, 2010: Johansson, 2011).  De 

senaste åren har en smärre explosion ägt rum på området faderskap. Intresset växer, såväl 

inom akademien, politiken, som fack- och skönlitteraturen, för området män och faderskap. 

Inom forskningen kan vi se hur fält gemensamt växer fram och från olika håll analyserar och 

problematiserar hur faderskap och maskulinitet konstruerar varandra. Förra året fyllde den 

moderna föräldraförsäkringen, där män ges rätt att med ersättning vara hemma med sina barn, 

40 år. Detta uppmärksammades bland annat genom att Svenska Dagbladet gjorde en 

artikelserie om män som väljer att ta ut föräldraledighet (Strömberg, 2014). I tre artiklar 

intervjuas män om deras beslut att vara föräldralediga samt hur det idag är att vara pappa. 

Såväl självhjälpsböcker för nyblivna pappor (Forsberg, 2013) som självbekännande romaner 

om svårigheten att räcka till som pappa och förälder (Nilson, 2002: Emdén, 2006), finns att 

tillgå i bokhandlarna idag. Föräldraskapets förändringar ses även i det politiska livet, såväl på 

ett sakpolitiskt som ett personligt plan. Utifrån jämställd- och barnrättighetsperspektiv har 

nuvarande regering föreslagit att utöka de öronmärkta ”pappamånaderna” till tre månader 

med ett införande i januari 2016 (regeringen.se). Under 2012 tog Miljöpartiets manliga 

språkrör ut sex månaders föräldraledighet med sitt nyfödda barn. Med en historia av kvinnor 

som närmat sig och nu aktivt deltar i traditionellt maskulina områden som lönearbete, ser vi 

hur män börjar kliva in på traditionellt kvinnliga områden, som att ta hand om barn och hem. 

Föräldrarollerna i Sverige förändras och vi kan se ett föräldraskap som tenderar att vara 

mindre könsbundet (Klinth och Johansson, 2010). 

 Ett aktivare faderskap, där män tar ut en längre tid av föräldraledigheten, leder till 

såväl bättre psykisk som fysisk hälsa för både män och kvinnor (Plantin et al., 2011: 96-97). 

Forskning visar på samband mellan ökad pappaledighet och minskat sjukuttag, mindre 

dödlighet och mindre alkoholrelaterat missbruk (Månsdotter och Lundin, 2010). Att dela 

jämlikt på föräldraledigheten är också ett viktigt steg mot jämställdhet (Chronholm, 2007). 

Utifrån SCB:s (2015) definition innebär jämställdhet att män och kvinnor ska ha samma makt 

att forma samhället och sina egna liv på lika villkor, vilket i ett föräldraperspektiv betyder att 

män och kvinnor ska kunna delta som föräldrar på lika villkor. Par som delar lika på 
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föräldraledigheten tenderar vara mer stabila i sin familjekonstellation och separerar i mindre 

utsträckning än de som delar ojämnt (Månsdotter et al.,	   2007: 111: Nilsson och Strandh, 

2009). De delar också mer jämställt på uttag för vård av barn (Inspektionen för 

socialförsäkringen, 2013). Ett viktigt perspektiv angående jämställdhet och föräldraskap är 

också hur män och kvinnor upplever sin föräldraroll, huruvida de känner sig likvärdig i 

relation till sin partner. Det är därför viktigt att inte bara se till vilka jämställdhetspolitiska 

effekter ett ökat manligt föräldrapenninguttag leder till. Utan att också se till hur män 

upplever att deras del i föräldraskapet ses som lika viktigt som kvinnors föräldraroll. Att ta ut 

en längre tid av föräldraledigheten påverkar även mäns identiteter som män. Män uppger att 

de genom sin föräldraledighet utvecklat en bredare känslorepertoar, med känslor som strider 

mot traditionellt maskulina egenskaper som att vara offensiv, konkurrera och prestera 

(Plantin, 2001: 179-181, Almqvist et al., 2011). 	  

 Utifrån positiva effekter för såväl hälsa som jämställdhet är arbetet för att öka mäns 

uttag av föräldraledighet i prioriteringsbehov av kommuner och andra berörda institutioner. 

Att vi kan se ett ökat uttag av mäns föräldraledighet visar på ett föräldraskap i förändring 

(Almqvist et al., 2011: 197). Den aktiva pappan, som tar ut hälften av föräldraledigheten, är 

här en del av ett modernitetsprojekt. Ett modernitetsprojekt där ett jämställt föräldraskap är 

basen och där de traditionella könsuppdelningarna angående omsorg om barn börjar luckras 

upp och förändras. I denna omvandling mot ett modernare föräldraskap tycks vi se en ny 

generation av män och par som värderar föräldraskapet på ett mer likvärdigt och modernt sätt, 

där fadersrollen får en mer jämlik roll med modersrollen. I och med dessa förändringar ser vi 

en ny generation föräldrapar som efterfrågar en utveckling av traditionella normer angående 

föräldraskapet. För att få denna växande grupp människor att välja att stanna kvar i 

Västerbotten och för att få nya människor att flytta hit är en viktig del i det regionala 

utvecklingsarbetet därför att skapa en miljö där det är möjligt att leva i ett modernt och 

jämställt föräldraskap. Kommuner och landsting har ett stort ansvar angående jämställdhets- 

och utvecklingsarbetet och därmed hur det lokalt arbetas med frågor rörande föräldraskapet. 

Hur framställs informationsmaterial av exempelvis Barnavårdscentralen (BVC) och vilka 

signaler angående föräldraskapet sänds ut? Hur upplever män den information som ges av 

barnmorskor? Ges de verktyg som behövs för att båda könen ska kunna delta på en likvärdig 

grund? Samt hur upplever männen själva föräldraledigheten med sina barn? För att kunna 

besvara dessa frågor krävs en djupare förståelse av såväl motiv bakom mäns beslut om uttag 

av föräldraledighet som hur de upplever att vara föräldralediga i Västerbotten, en uppgift 
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denna uppsats yrkar göra. Studien är en del av en kandidatuppsats och ingår i ett projekt om 

regional utveckling i Västerbottens län.  

1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och få en djupare förståelse för vad ett längre uttag av 

föräldraledighet har för betydelse för mäns identitetsskapande som män. Viktiga aspekter som 

påverkar varför män väljer att ta ut en längre sammanhängande föräldraledighet ska också 

undersökas. Följande frågeställningar ska undersökas i uppsatsen: 

1. Hur ser relationen mellan föräldraledighet och mäns maskulinitetsskapande ut?  

2. Vad influerar männen att ta ut minst sex månader av ledigheten? 

3. Hur upplever de sin föräldraledighet? 

 

Utifrån resultaten ska sedan en diskussion föras om vilken betydelse mäns uttag av 

föräldraledighet kan ha för regional utveckling i Västerbotten. 

1.2. Staten, föräldraledighet och jämställdhet i ett historiskt perspektiv 
Sverige har idag ett av världens mest progressiva och jämställda system gällande 

föräldraledighet. Föräldrapar har rätt att med ersättning stanna hemma med sina barn i 480 

dagar. Under 1960- och 1970-talet skedde en genuspolitisk vändpunkt i Sverige där ”mamma 

skulle skaffa jobb och pappa bli med barn” (Klinth och Johansson, 2010: 54). Istället för att 

utgå från att det finns en konflikt mellan könen, menades att kvinnors och mäns intressen är 

desamma. Utifrån denna konsensuslogik måste därför båda könen befrias från stereotypa 

könsroller (ibid: 49). En del av denna vändpunkt var införandet av föräldraförsäkringen 1974, 

där män nu tilldelades ett reproduktivt ansvar genom att de gavs rätten att med betald 

ersättning vara hemma med sina barn (ibid: 57), en reform Sverige var först i världen att 

genomföra. 1995 respektive 2002 infördes vad som kommit att kallas ”pappamånader”, vilket 

innebär att 60 av de 480 dagarna är öronmärkta till vardera förälder. Sedan 

föräldraförsäkringens införande har kampanjarbete från statliga och kommunala myndigheter, 

fackliga organisationer, intressegrupper med flera varit viktiga verktyg för att uppmuntra 

mäns uttag av föräldraledighet och förändra traditionella könsroller (Klinth och Johansson, 

2010: 64: Almqvist et al., 2011: 198: Klinth, 2002: Edlund, 2000). En av punkterna i Sveriges 

jämställdhetspolitiska mål, som är gemensamt beslutat av riksdagspartierna1, rör just strävan 

mot ett jämställt omsorgsarbete (regeringen.se). Den svenska statens syn och hantering av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Exklusive Sverigedemokraterna.	  
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föräldraskapet är utmärkande internationellt sett, där rätten till betald ledighet för mammor 

fortfarande är något många länder saknar och där mäns grundläggande rättigheter för att 

kunna skapa ett aktivt faderskap är icke existerande. Internationellt rapporteras det om 

Sveriges jämställda och progressiva syn på föräldraskapet och dess positiva effekter, såväl i 

media (The Economist, The New York Times, The Sydney Morning Herald), som i 

akademien (Johansson och Klinth, 2010: 23-24).   

1.3. Föräldraledighet i Västerbotten 
Region Västerbotten är den plats där män tar ut mest föräldraledighet, där tas 28 % av 

ledigheten ut av män och drygt 72 % av kvinnor. Motsvarande siffror för riket är 25 % 

respektive 75 % (SCB, 2013). Så, hur kommer det sig av Västerbotten är bättre på att ta ut 

föräldraledighet än andra delar av landet? Det är ett område som måste utforskas mer, men 

den forskning som finns visar på att en del av förklaringen handlar om informationskampanjer 

från centrala aktörer inom området (Almqvist et al., 2011). Kampanjarbetet har sett olika ut i 

olika regioner i landet och under 1990-talet drevs de starkare i just Västerbotten. Med 

barnmorskor i täten och med små och stora företag med huvudsakligen manliga anställda 

arbetades det aktivt för att öka medvetenheten och uppmuntra mäns uttag av föräldraledighet 

(Almqvist et al., 2011: 198, Edlund, 2000). Ett antagande kan göras att Västerbottens 

föräldrapar idag bär frukt av detta arbete, att kampanjarbetet ledde till attitydförändringar i 

regionen med effekten att föräldrapar delar mer lika på ledigheten (Almqvist et al., 2011: 

198). Forskning visar även att attityden hos anställda på institutioner som BVC och 

Försäkringskassan i Västerbotten är mer positiv till att män och kvinnor bör dela lika på 

föräldraledigheten än andra platser i Sverige (Edlund, 2000).  

 Bäst i Västerbotten är Umeå kommun, där 29 % av föräldraledigheten tas ut av män, 

sämst är Åsele och Dorotea där männen i respektive kommun tar ut 18 % (SCB, 2012). Nio 

av de femton kommunerna ligger dock över rikssnittet på 24 %. Malå kommun ligger på 22 % 

och Sorsele 21 %, och Norsjö och Vilhelmina ligger båda på 23 % (ibid.). Siffror för hur 

många par som delar mer exakt lika är dock betydligt lägre och ligger nationellt på 14 %.  

2. Metod 
Med intresse för att fånga mäns upplevelser av föräldraledighet valdes intervju som 

datainsamlingsmetod, detta ger en bred och nyanserad bild av vad som önskas undersökas och 

det finns möjlighet att ställa följdfrågor (Ahrne och Svensson, 2013: 40). Nedan presenteras 

en genomgång av urvals- och genomförandeprocessen, där en vidare definition ges av varför 
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tematisk analys valdes som analysmetod. Avslutningsvis diskuteras avgränsningar, min egen 

roll som författare samt etiska aspekter för studien. 

2.1. Urval och genomförande 
Studien genomfördes under april och maj 2015 i Umeå. Inom ramen för ett strategiskt urval 

sattes det upp lappar på flertalet anslagstavlor över centrala Umeå, för att komma i kontakt 

med män i Västerbotten som tagit ut minst sex månader av föräldraledigheten. Platser för 

annonseringen var vid större matvarubutiker, öppna förskolor, universitetsområdet samt på 

Facebook. Besök gjordes även på två öppna förskolor där jag informerade besökare och bad 

dem kontakta mig vid intresse. Valet att använda olika informationsvägar i urvalsprocessen 

baserades på förhoppningen att kunna nå ut till så många potentiella respondenter som möjligt 

(Ahrne och Svensson, 2013). De valda informationsplatserna ansågs, utifrån uppsatsens syfte, 

vara ställen där potentiella respondenter rör sig. Två av respondenterna kontaktade mig då de 

sett en annons, en tackade ja vid direkt förfrågan på förskola samt två kontaktade mig då de 

via gemensamma bekanta på Facebook fått information om studien. Sammanlagt medverkade 

alltså fem respondenter. För vidare beskrivning av respondenterna, se figur 1 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån uppsatsens frågeställningar gjordes semistrukturerade intervjuer (Ahrne och 

Svensson, 2013) med hjälp av en intervjuguide baserad på följande fyra teman: innan 

föräldraledigheten, under föräldraledigheten, tankar kring föräldraskap och maskulinitet samt 

frågor om föräldraskap i Umeå och Västerbotten2. Temana i intervjuguiden fungerade som ett 

ramverk för att intervjun skulle fånga in de områden som frågeställningarna efterfrågade. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se intervjuguide bilaga 1.	  
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Semistrukturerade intervjuer som metod har fördelen att det ger respondenten tid att tänka och 

reflektera kring frågorna (Ahrne och Svensson, 2013: 56). Utifrån den relativt lösa 

struktureringen av frågorna får de möjlighet att relatera till vad de själva ser som centralt i 

sammanhanget. Vidare ger det en bra möjlighet att fånga upp respondentens språkbruk, 

normer, emotioner och saker som respondenten tar för givet (ibid.). Ett problem med intervju 

som datainsamlingsmetod är att man inte kan ta för givet att respondenterna faktiskt agerar på 

det sätt de säger sig göra (ibid.).  

 Intervjuerna tog mellan 69-108 minuter och genomfördes på stadsbiblioteket, Umeå 

universitet samt hemma hos och på en av respondenternas arbetsplats. Dessa platser valdes för 

att göra det så enkelt som möjligt för respondenterna att delta samt att det skulle vara en plats 

där de kände sig trygga. Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om 

forskningsetiska aspekter angående deras deltagande3. Under intervjuerna försökte jag att 

förhålla mig så neutral som möjligt, genom att inte delge egna åsikter om ämnen vi berörde, 

för att respondenternas upplevelser och tankar fritt skulle kunna utvecklas. Efter intervjuerna 

transkriberades materialet ordagrant, vilket resulterade i ett datamaterial med 52 615 ord.  

2.2. Tematisk analys 
För att på bästa sätt kunna tillskansa en djupare förståelse av vad som influerar män i Umeå 

att ta ut en längre tid av föräldraledigheten samt hur detta påverkar dem har tematisk analys 

valts som analysmetod (Braun och Clarke, 2006). Tematisk analys är en metod för att 

identifiera, beskriva och analysera mönster och teman i datamaterial (ibid: 79). Metoden är 

inte tillskriven någon viss epistemologisk ställning och ger därmed författaren flexibilitet att 

själv definiera utifrån vilka grunder uppsatsen är skriven (ibid: 81). Grunden för denna 

uppsats är ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, fokus riktas därför mot sociokulturella 

kontexter och strukturer för att förstå individers beteende (ibid: 85). Vidare är det viktigt att, 

under kodningsprocessen, bestämma vilken nivå koderna bör analyseras utifrån, en semantisk 

eller latent nivå (Braun och Clarke, 2006: 84). För denna uppsats valdes ett latent 

tillvägagångssätt. I motsättning till den ytliga betydelsen av språket i semantisk analys, letar 

det latenta tillvägagångssättet efter en djupare underliggande mening i texten (ibid.).  

 Bearbetningen av datamaterialet gjordes utifrån Braun och Clarkes (2006) sex olika 

faser för hur tematisk analys bör gå till. För att bekanta mig med datamaterialet läste jag 

grundligt igenom allt. Då jag inte hade möjlighet att transkribera materialet själv var jag noga 

med att läsa igenom det ytterligare för att på bästa sätt ta till mig materialet (Braun och 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se Reflexivitet och Etiska riktlinjer, sida 12.  
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Clarke, 2006: 88). Därefter kodades materialet initialt, ord för ord, för att leta efter mer 

djupliggande aspekter i respondenternas upplevelser. Jag försökte här att bortse från tidigare 

forskning och teorier för att på ett så öppet sätt som möjligt låta datamaterialet visa vad som 

sågs som intressant och meningsfullt (Braun och Clarke, 2006: 88). I fas tre letades efter 

eventuella samband mellan de initiala koderna för att finna mer övergripande potentiella 

teman (ibid, 89). Med hjälp av mind-maps rangordnades koderna i teman samt underteman 

(ibid.). Temana gestaltade gemensamma fenomen och mönster som utkristalliserats ur 

datamaterialet medan undertemanas roll var att ge struktur med en mer förklarade karaktär av 

de olika dimensionerna av huvudtemana 4. Temana jämfördes sedan med de initiala koderna 

samt datamaterialet i sin helhet för att slutligen resultera i fyra teman, med tillhörande 

underteman, se figur 2 nedan. Temana kommer vidare att presenteras i resultat- och 

analysdelen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Avgränsning 
Studiens utformning påverkades av det faktum att uppsatsen är skriven i ett samarbete mellan 

företaget Yourwill och Västerbottens landsting. I och med detta samarbete ingår studien i ett 

projekt med andra uppsatser om regional utveckling i Västerbotten, som kommer att tryckas i 

antologiform. Datainsamlingen är därmed begränsad till Umeå stad. Det hade varit intressant 

och jämföra just Umeå med en mindre inlandskommun i Västerbotten för att se huruvida det 

rör sig om ett storstadsfenomen. Jag valde att inte ha en komparativ ansats på uppsatsen och 

fokus läggs därför på Umeå stad. En förhoppning är att resultatet ska kunna vara behjälpligt 

för det regionala utvecklingsarbetet även i andra kommuner i Västerbotten. Då uppsatsen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Utdrag ur kodningsschema, se bilaga 2. 
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syftar till att få en djupare förståelse för just mäns upplevelser samt motiv, har intervjuer 

enbart gjorts med män. En idé skulle vara att samtala med männens partners för att få en 

vidare förståelse för motiven bakom uttaget, då besluten såväl aktivt som icke aktivt antas ha 

skett i en process mellan männen och deras partners. Men i enlighet med uppsatsens syfte har 

fokus riktats enbart till männens upplevelser. Då uppsatsen yrkar undersöka upplevelsen av 

att vara föräldraledig en längre tid bestämdes en minimum gräns på ett uttag av minst sex 

sammanhängande månader av de totalt 16 månader föräldrapar är berättigade 

(Försäkringskassan, 2015). Metodmässigt hade det varit positivt för studiens reliabilitet om 

det varit möjligt, som ett komplement till intervjuerna, att göra observationer av 

respondenterna. Som nämnt ovan, är ett problem med intervjuer att man inte kan ta för givet 

att respondenterna faktiskt agerar som de i intervjun säger sig göra, där av kan observationer 

vara ett bra komplement för att plocka upp eventuella motsägelser (Ahrne och Svensson, 

2013: 56-57). På grund av studiens tidsram var dock detta inte möjligt. Då ämnet rör män i 

Sverige och Umeå, har tidigare forskning i stort sätt avgränsats till tidigare 

faderskapsforskning gjord på svenska mäns upplevelser och erfarenheter. Den svenska 

pappapolitiken samt den diskurs som råder angående föräldraledighet i Sverige är 

sammankopplad med den svenska jämställdhetsdiskursen, och kan därmed skilja sig från 

andra länders sätt att se på och ta ut föräldraledighet (Klinth och Johansson, 2010: 196-197).  

2.4. Reflexivitet  
Som Braun och Clarke (2006: 80) framhåller är det som författare viktigt att belysa sin egen 

teoretiska ansats samt värderingar i relation till ämnet. Jag är medveten om att min bakgrund 

och tidigare erfarenheter är en såväl medveten som omedveten del av mig och att det påverkar 

mitt sätt att ta in och bearbeta information (Widerberg, 1995). Att jag som 

sociologistuderande, vit, barnfri kvinna med ett brinnande intresse för frågor rörande 

maskulinitet och faderskap formar min förståelse för fältet (ibid.). Men genom ett transparent 

och reflexivt arbetssätt försöker jag att ge ett så verklighetsnära perspektiv som möjligt, där 

datamaterialet, tidigare forskning och teorin tillsammans skall besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar.  

2.5. Etiska riktlinjer 
Utifrån vetenskapsrådets fyra etiska riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har ett noga övervägande gjorts angående hur 

datamaterialet har hanterats samt hur citat har presenterats i uppsatsen, för att på bästa sätt 

säkerställa respondenterna anonymitet. För öka anonymiteten för respondenterna rekryterades 
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de från olika öppna förskolor. På detta sätt minskade risken att de skulle känna varandra och 

därmed kunna identifieras av varandra. Respondenterna informerades, såväl textmässigt i 

annonsen som verbalt innan intervjuerna påbörjades, om deras rätt till anonymitet. Samt att 

materialet enbart kommer att användas i syfte för denna uppsats, och att den kommer att 

tryckas i antologiform i samarbete med företaget Yourwill och Västerbottens läns landsting. 

Namn på respondenterna som nämns i studien, samt namn på deras partners och barn, är 

fingerade. 

3. Tidigare forskning 
Nedan presenteras en kort historik om tidigare faderskapsforskning i fyra delar: varför tar 

män ut föräldraledighet?, positiva effekter av mäns föräldraledighet, faderskap och 

maskulinitet samt pappa och mamma olika handlingsutrymmen?.	  

3.1. Varför tar män ut föräldraledighet? 
Det finns en rad aspekter som tycks påverka mäns uttag av föräldraledighet. I en studie gjord 

från 1970 till slutet på 1990-talet urskönjer Lisbeth Bekkengen (1999) fyra hinder för mäns 

uttag av föräldraförsäkring: familjeekonomin, arbetsplatsens och arbetskollegornas negativa 

inställning, mammornas negativa inställning samt de ”traditionella könsrollerna” (Klinth och 

Johansson, 2010: 81). Dessa aspekter har dock kommit att problematiseras på senare tid och 

processen bakom beslutsfattanden om uttag av föräldraledighet är ofta komplex och 

mångfacetterad, vilket är ett tecken på att normer kring föräldraledighet är under förändring 

(Almqvist et al., 2011: 197).  Det vanliga argumentet, att ekonomin är anledningen till att 

män inte ”kan” ta ut föräldraledighet lika länge som kvinnor, har kommit att ifrågasättas då 

motsättningar har hittats i attityder och praktik angående ekonomi (Edlund, 2000: Bekkengen, 

2003: 185). En undersökning gjord av riksförsäkringsverket (Edlund, 2000) visar att 80 % av 

såväl barnmorskor, Försäkringskassans anställda som föräldrapar upplever att ekonomin är 

den avgörande faktorn för hur föräldraledigheten delas. Samma studie visar dock att, när 

inkomstskillnaden är stor mellan föräldrarna, tenderar de att dela mer lika än när 

inkomstskillnaderna är mindre (Edlund, 2000: 6). Bekkengen (2003: 186) menar att det är 

lättare att ta till logiska och rationella argument till varför män inte tar ut föräldraledighet i 

lika stor utsträckning som kvinnor, än att kritisera och synliggöra normer och villkor för det 

svenska föräldraskapet som inte helt stämmer överens med den bild och det mål vi har om ett 

jämställt föräldraskap.  

 Arbetsplatsens påverkan har visat sig ha en differentierad betydelse. Forskning visar 

att arbetsplatser såväl brister i att ge informellt och formellt stöd till män som vill ta ut 
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föräldraledighet (Haas och Hwang, 2007: Almqvist et al., 2011), som att män upplever ett 

positivt bemötande från arbetsgivare (Klinth och Johansson, 2010: 139: Almqvist et al., 2011: 

197). Men om det uppstår en konflikt mellan arbete och familj, och män måste välja att 

prioritera det ena eller det andra, så är det familjelivet som får stå tillbaka (Klinth och 

Johansson, 2010: 139).  

 När det handlar om kvinnliga partners inställning till uttag av föräldraledighet har det 

visat sig vara av betydelse att denne positivt stöttar/ställer krav på sin manliga partner att ta ut 

ledighet (Almqvist, 2001: 203: Chronholm, 2002: Almqvist et al., 2011: 197). Kvinnans 

utbildningsnivå verkar också spela roll, om kvinnan är högutbildad tenderar deras manliga 

partners att ta ut mer föräldraledighet (Haas och Hwang, 2008).  

 Faderskapsforskaren Lars Plantin (2001: 135) lyfter betydelsen av hur föreställningar 

om ”traditionella könsroller” leder till att män drar nytta av patriarkala fördelar (ibid.). Detta 

visar sig till exempel genom att män som är föräldralediga inte tenderar att göra lika mycket 

av hushållsarbetet som kvinnor, att de i enlighet med föreställningar om traditionella 

mansroller tillskrivs mindre ansvar än kvinnor. Även fast det inte behöver vara deras mening 

så blir detta en konsekvens när de agerar enligt såväl allmänna som individuella 

föreställningar av traditionella könsroller (Ibid:135, 181).  

 

Vidare har klass visat sig ha en betydande roll för mäns uttag av föräldraledighet. 

Medelklassmän visar sig i större utsträckning ta ut föräldraledighet samt mer aktivt delta i 

omvårdnaden om sina barn (Plantin, 2007: SCB, 2012: 43). Avslutningsvis, de senaste åren 

har mer forskning angående internets betydelse för informationsspridning, råd och support för 

blivande föräldrar gjorts. Vissa studier visar att dessa internetbaserade material har varit mer 

effektiva för just män än mer traditionella informationsmetoder inom barna- och 

mödravårdscentraler (Edlund, 2000.). 

3.2. Positiva effekter av mäns föräldraledighet 
Ett ökat uttag av föräldraledighet har visat sig ha en rad positiva effekter, såväl för männen 

själva som för kvinnor och barn. Forskning visar att ett aktivt faderskap under graviditeten 

och ett ökat uttag av pappaledighet leder till såväl bättre psykisk som fysisk hälsa för män. 

Män som varit föräldralediga tycks anta ett mindre riskbeteende än män som inte varit 

föräldralediga (Plantin, 2011: Månsdotter och Lundin, 2010). Män som tagit ut en längre del 

av föräldraledigheten uppger att de fått en bredare förståelse, inte bara vad det innebär att ta 

hand om barn, men också vad det innebär att ta hand om ett hem (Klinth och Johansson, 
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2010: Socialförsäkringsrapport 2013: 9). Ett aktivt faderskap minskar även stress för kvinnor 

som ofta tvingas axla dubbla arbetsroller under småbarnsåren (Månson et al. 2010). Studier 

visar också att flertalet män upplever att de genomgår en mognadsprocess när de blir pappor, 

och att föräldraledigheten står som grund för ett dialektiskt utvecklande av relationen mellan 

pappa och barn (Plantin, 2001: 179). Vidare visar forskning att män som är hemma med sina 

barn tenderar att vara mer emotionellt och praktiskt närvarande i sina barns liv under en 

längre tid, än män som tagit ut mindre eller ingenting (Haas och Hwang, 2008). 

3.3. Faderskap och maskulinitet 
En rad forskning har gjorts angående föräldraledighetens betydelse för konstruktion av mäns 

maskulinitetsidentiteter (Almqvist et al., 2011: Månsdotter och Lundin, 2010: Johansson, 

2004 och 2011: Plantin, 2003). I en studie om faderskap i förändring visar socialpsykologen 

och faderskapsforskaren Tomas Johansson på komplexiteten i framväxten av nya sätt att 

konstruera ”nya” faderskap i relation till maskuliniteter (2011: 178). I intervjuer baserade på 

en variation av klass, etnicitet, ålder, sexualitet och andra faktorer intervjuar han män med en 

mer jämlik inställning till föräldraskapet och familjen. Männen i studien och deras partners 

upplever inte att endast en person bör vara huvudförsörjare, detta är bådas roll, vilket speglas i 

deras val att dela lika på föräldraledigheten (Johansson, 2011: 178). Johansson (2011) tolkar 

dessa mäns sätt att vara föräldrar som ett tecken på en förändring av traditionella 

uppfattningar av faderskap och maskulinitet. Han understryker dock att detta fortfarande är en 

liten minoritet av alla män. En del av dessa ”nya” pappor, beskriver hur de emotionellt känner 

sig splittrade mellan krav att vara närvarande på arbetsplatsen samtidigt som de vill vara 

hemma med familjen. Detta visar dels på hur strukturella könsförväntningar negativt påverkar 

män, men också att vi ser en utveckling av maskuliniteter mot en mer barn- och 

familjeorienterad maskulinitet (Almqvist et al., 2011: 200).  

 

Ett ytterligare tecken på en förändring i maskuliniteter finner vi i forskningsresultat där män 

beskriver hur faderskapet och familjen mer och mer har kommit att bli en plats där de kan 

vara sig själva och inte behöver spela en massa roller utan blir älskade för den de är (Plantin, 

2001: 181). Män som delar lika på föräldraledigheten tycks utveckla en bredare 

känslorepertoar med nya egenskaper och kunskaper som skiljer sig mot traditionellt 

maskulina egenskaper (Plantin, 2001: 179). Dessa män tenderar även att skapa en emotionellt 

starkare och närmare anknytning till sitt barn, än män som inte stannar hemma (Haas och 

Hwang, 2008). En emotionell närhet som traditionellt kopplas till modersrollen (Plantin, 
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2001). Historiskt har modersrollen och fadersrollen skapats utifrån ett dualistiskt 

förhållningssätt till ansvarstagande. Mamman har setts som den primära omsorgsgivande 

föräldern och pappan som den som står för ekonomisk försörjning (Plantin, 2001: 22), normer 

som, även om de förändrats, fortfarande påverkar hur män och kvinnor agerar i 

föräldraskapet. 

 

Förändringar i traditionella maskulina normer tycks också ha påverkan på arbetslivet. De nya 

kunskaper och egenskaper som män utvecklar under föräldraledigheten, som emotionell 

intelligens, tas med tillbaka till arbetslivet efter föräldraledigheten (Johansson, 2011: 177).  

Detta tolkas av forskare som tecken på hur nya spetskompetenser i arbetslivet utvecklats på 

grund av förändringar i manlighetsideal (Klinth och Johansson, 2010, 160). I boken Den nye 

karrierefar (Stendevad och Kjaer, 2005) behandlas detta tema, att arbetsmarknaden nu 

efterfrågar egenskaper som social intelligens, teamwork, nätverksbyggande, kommunikation, 

känslomässig intelligens och kreativitet. Egenskaper som män, som tagit ut en längre tid av 

föräldraledigheten, tycks utveckla (Klinth och Johansson, 2010: 141-142). Klinth och 

Johansson (2010) menar att detta skapar en brygga och löser upp traditionella gränser mellan 

arbets- och familjelivet, och att ett utrymme för nya manliga positioner därmed skapas (ibid: 

159). Utifrån detta argumenteras att män borde ta ut en längre tid av föräldraledigheten, för att 

matcha nya krav från arbetsmarknaden (ibid.). Dock varnar Klinth och Johansson för att detta 

sätt att fokusera på endast fäder/män som eventuellt kommande spetskompetenser tenderar att 

bekräfta en ensidig könsfokusering. Sällan pratas det om kvinnor med spjutspetskompetenser 

just för att de har erfarenhet av föräldraledighet, även fast detta såklart även borde gynna dem 

på arbetsmarknaden (ibid.).  

3.4. Pappa och mamma – olika handlingsutrymmen? 
Forskning visar att många män upplever sig marginaliserade och utanför i kontakt med 

mödra- och barnavårdscentraler (Plantin et al., 2011: 92). Vilket får konsekvenser att män 

dels missar viktig information, men också att det kan leda till svårigheter för mannen att 

direkt bli involverad på ett djupare plan av föräldraskapet (ibid.). En viktig anledning till 

känslan av utanförskap för dessa män är att utbildningen i föräldragrupper tenderar att endast 

fokusera på moderskap, där faderskapet diskuteras mer sällan (Ibid.) Vidare visar studier att 

många män inte bara känner sig marginaliserade under graviditeten utan att de också upplever 

ångest, osäkerhet och känslor av otillräcklighet (Ibid.). Forskning visar att män i större 

utsträckning än kvinnor upplever en brist på sociala nätverk (Almqvist et al., 2011: 199). 
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Detta har visat sig dels vara en anledning att inte ta ut föräldraledighet, men framför allt som 

en erfarenhet under själva ledigheten. Fortsättningsvis visar resultat att när män fått 

handledning och emotionellt stöd under graviditeten har de uppvisat bättre psykisk och fysisk 

hälsa i termer av ökad mognad och ansvar samt positiv personlig utveckling (ibid: 93). 

4. Teoretiskt ramverk 
Uppsatsen är skriven utifrån en socialkonstruktivistisk grund. Faderskapet behandlas därför 

som något i ständig förändring och därmed som något ickeessentialistiskt. Konstruktionen av 

faderskap bör utifrån ett poststrukturellt perspektiv förstås i diskursiva termer, att utifrån 

kontext kan faderskapets konstruktion se olika ut (Hall, 1997: 55). För en bättre förståelse för 

hur genuskonstruktioner kan påverka mäns handlingsutrymme samt upplevelser av 

föräldraledighet, används Yvonne Hirdmans (2001) teorier om genussystemet och 

genuskontraktet samt Judith Butlers teorier om den heterosexuella matrisen och 

genusskapande (Ambjörnsson, 2006). Vidare används R.W. Connells (1995) teorier om 

maskuliniteter för en djupare förståelse hur för mäns identiteter som män påverkar deras 

föräldraroll. Avslutningsvis används Carmen Knudson-Martin och Anne Rankin Mahoneys 

(2005) teoretiska resonemang för vad som utmärker och är viktigt för jämställda par. Samtliga 

teorier presenteras nedan. 

4.1. Genuskontraktet – olika förväntningar på kvinnor och män 
Begreppet genussystemet lanserades av Yvonne Hirdman (1988) för att belysa hur det inom 

varje samhälle skapas ett ordningssystem där kvinnor och män tillskrivs olika roller och 

därmed också olika förväntningar. Genussystemet består av två logiker: isärhållning av 

könen, och män som det överordnade könet (Hirdman, 2001: 202).  Utifrån den isärhållande 

principen har könen olika positioner i samhället och därmed olika uppgifter (ibid: 88). Män 

och manlighet ses som det normativa i samhället och deras egenskaper behandlas därmed som 

mer värdefullt, medan kvinnor och kvinnlighet ses som något avvikande och mindre värt i 

jämförelse med det manliga. Hirdman lyfter det faktum att kvinnor har förmågan att kunna 

föda barn aldrig gett dem några sociala förmåner (ibid: 80-81). Det har tvärtom setts som 

något som för kvinnorna närmare djuren, det icke intelligenta mänskliga livet, då det är något 

som det normativa könet, mannen, inte kan göra. Kvinnans biologi har på detta sätt 

legitimerat deras underordning (ibid.). Då manlighet är det överordnade, det normativa, är det 

just det manliga som skapar det avvikande kvinnliga, och inte tvärtom (Hirdman, 2001: 70). 

På samma sätt skapar också män maskuliniteter tillsammans, där det grundläggande 

fundamentet är att det inte är kvinnor. Den isärhållande principen i genussystemet leder till en 
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sorts maskulin nervositet för det feminina, det blir därmed skamligt för män att göra vad som 

kopplas samman med det kvinnliga genuset (ibid.). Utifrån genussystemet skapas genom 

tiderna olika genuskontrakt, ett begrepp som enligt Hirdman (1988) kan användas för att 

operationalisera genussystemet. Genuskontraktet är kulturellt nedärvda föreställningar och 

beteenden, en slags styrd överenskommelse för könens separata förpliktelser, skyldigheter och 

rättigheter (Hirdman, 2001: 84). Det kan ses som ett slags ideal och ramverk för hur kvinnor 

och män bör förhålla sig till varandra. 

4.1.1. Integrering för förändring av genuskontraktet 

En möjlighet till förändring av genuskontraktet menar Hirdman (2001: 199) kan ske genom 

ökad integrering av könen. Hon beskriver det som att när kvinnor äntrar traditionellt manligt 

områden så synliggörs så småningom ojämlikheter mellan könen (ibid: 202). I och med detta 

synliggörande artikuleras ojämlikheterna och det sker därmed en förtunning av mansnormen 

(ibid.) Genuskontraktet ringar alltså in det strukturella tvång som båda könen påverkas av, 

men det öppnar också för möjligheten till förhandling och förändring av detta ”kontrakt”, mot 

ett mer jämlikt kontrakt (ibid.). 

4.2. Den heterosexuella matrisen 
Judith Butler (Ambjörnsson, 2006: 112) menar att våra idéer om biologiskt kön och genus är 

skapade av samtidens legitima föreställningar om manligt och kvinnligt. Våra kroppar och 

egenskaper är därmed effekter av sociala och kulturella föreställningar med en lång historisk 

förankring (Brady och Schirato, 2011: 47). Utifrån detta motsätter hon sig att det skulle finnas 

en sorts könsmässig essens i våra kroppar (Jagger, 2008: 23: Butler, 1990: 8-10). 

Genusidentitet är därmed en rad uppträdanden som är skapade av samhällets föreställningar 

om kvinnligt och manligt (Butler, 1990). Dessa föreställningar om manligt och kvinnligt kan 

ses som ett sorts regelverk, ett normsystem, för såväl hur man ska vara som man och kvinna, 

som att man ska vara man eller kvinna (Ambjörnsson, 2006: 112). Detta kallar Butler 

(Ambjörnsson, 2006: 112) för den heterosexuella matrisen. Kategorierna man och kvinna 

existerar enbart inom denna heterosexuella förståelseram, där identitet man eller identitet 

kvinna är det enda en person ges möjlighet att identifiera sig som. Den heterosexuella 

matrisen organiserar våra kroppar och genus på så sätt att femininet och maskulinitet sätts i 

motsats till varandra och knyts samman i dess heterosexuella begär av varandra (ibid.). För att 

bli förståelig av samhället måste du om du har en manskropp uppträda enligt samhällets 
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förväntningar på hur en man ska vara, endast då kommer du uppfattas som en ”riktig” man 

(ibid, 113).  

4.2.1. Att uppträda obegripligt 

En person kan avvika såväl biologiskt (exempelvis transpersoner), som genusmässigt (en man 

som älskar att klä sig i rosa), men det de har gemensamt är att de i sitt uppträdande avviker 

från samhällets förväntningar om hur deras kroppsliga kön bör uppträda (ibid.).  Om du 

avviker från dessa regler och förväntningar för hur en man bör uppträda uppfattas du som 

obegriplig av din omgivning, som kan uppfatta dig som såväl skrämmande som udda eller 

märklig (ibid: 113). För att bättre förstå varför vissa beteenden och kroppar uppfattas som 

avvikande och onormala använder sig Butler (Ambjörnsson, 2006: 8) av queerteori, där det är 

just ”brottet mot normen som är det centrala” och det uppmanar oss att tänka bortom de i 

samhället existerande förväntningar och uppdelningarna av kön (ibid: 8-9). Istället för att 

försöka skapa upprättelse och acceptans för de avvikande och diskriminerade i samhället 

riktas fokus på det ”normala”, till exempel heterosexualitet, som ses som det normerande, 

som skapar de avvikande ickehetero sexualiteterna (ibid.).  

4.3. Olika maskuliniteter 

R.W. Connell (1995: 100) beskriver hur det finns olika typer av maskuliniteter: hegemonisk, 

underordnad, deltagande och marginaliserande. Med hjälp av Antonio Gramscis begrepp 

hegemoni visar Connell (1995: 101) hur en viss typ av maskulinitet höjer sig över andra och 

blir den roll som legitimerar själva patriarkatet och därmed mäns dominans över kvinnor.  

Den hegemoniska maskuliniteten behöver inte per definition vara de mäktigaste i samhället 

utan kan ses i termer av filmstjärnor. Det är ytterst få individer, om än några alls, som 

verkligen lever enligt den hegemoniska maskuliniteten (ibid: 102). Det är snarare just en 

föreställning/legitimering av mäns dominans över kvinnor, och blir därmed ett slags ideal som 

andra män relaterar till (ibid.). Inom det kulturella ramverket domineras och underordnas 

olika maskuliniteter i relation till den hegemoniska föreställningen av maskulinitet. Det är 

ofta femininitet som utgör grunden för nedgradering, när män agerar eller innehar traditionellt 

kvinnliga egenskaper eller attribut så sjunker den maskulina statusen (ibid: 103). Den 

delaktiga maskuliniteten, är de män som utan att egentligen protestera, lever med de fördelar 

de har genom att vara födda som män. Det handlar inte om en tydlig dominans eller 

auktoritet, utan tvärtom lever de ett kompromissat liv med kvinnor, de respekterar sina fruar 

och utövar inte våld mot kvinnor. Även fast det inte är en uttalad vilja så drar dessa män, 
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utifrån föreställningar om traditionella könsroller, nytta av patriarkala fördelar (ibid.). Den 

marginaliserade maskuliniteten handlar om hur män från underordnade grupper som 

arbetarklass eller en ickevit person auktoriserar den dominerande gruppens hegemoniska 

maskulinitet, men utan att på något vis ses som ett hot mot den vita överordnade mannen 

(ibid.).  

 

Connell (1995) menar att det är viktigt att se till kroppens betydelse för hur män och 

maskuliniteter förstås av samhället. Det finns inte en inneboende essens av genus i kroppen, 

men kroppens utseende och funktion har betydelse för hur den uppfattas och hur den kan 

användas (Connell, 1995). Hon beskriver hur den manliga kroppens betydelse genom 

historien hela tiden förändras, att utifrån aspekter som till exempel klass kopplas samman med 

olika förväntningar och sätt att visa och göra maskulinitet. Denna kroppsreflekterande praktik, 

vad vi gör med våra kroppar, skapar den sociala verkligheten (ibid: 93). Även fast våra 

kroppar har betydelse för vår praktik, understryker Connell (1995: 105) vikten av att förstå 

hur idéer om kroppar är socialt konstruerade och därmed något som ständigt kan utmanas och 

omskapas. 

4.4. Postgender – att leva jämställt 
Carmen Knudson-Martin och Anne Rankin Mahoney (2005: 242-244) ringar in två viktiga 

teoretiska tankefigurer för vad som möjliggör en förändring mot mer jämställda par: 

”Stimulus for change” och ”Patterns that promote change”. Den första beskriver faktorer för 

vad som stimulerar/uppmuntrar par att leva och sträva efter jämställdhet. Författarna beskriver 

att postgender-par har en generell genusmedvetenhet, att det i samhället ter sig olika beroende 

på om du är född till kvinna eller man. Båda parter i relationen är jämlikt dedikerade till såväl 

hushållsarbete, familj som lönearbete. Postgender-par utmärker sig också genom att de är 

öppna för livssituationer som kan dyka upp som tvingar dem att omorganisera 

familjesituationen mot ett mer jämställt och icketraditionellt sätt att leva (Knudson-Martin 

och Mahoney, 2005: 243). Den andra faktorn, ”Patterns that promote change”, beskriver 

viktiga aspekter för att göra det jämställda livet attraktivt och möjligt att upprätthålla (ibid.). 

Det är här viktigt att par har en aktiv förhandling och kommunikation om hushållsarbete och 

familjelivet. Paren måste aktivt utmana traditionella könsroller och därmed utveckla nya 

kompetenser. Att uppfostras och växa upp som man i dag kan till exempel innebära att, för att 

du ska kunna leva i en jämställd relation, måste arbeta för att utveckla en bättre emotionell 

kapacitet. Slutligen menar Knudson-Martin och Mahoney (2005: 244) att det är viktigt att par 
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visar lika mycket uppmärksamhet till relationer inom familjen, att såväl mannen som kvinnan 

tar emotionellt och fysiskt ansvar för hur partnern och barnen mår.   

5. Resultat och analys 
I denna del kommer de fyra teman, med tillhörande underteman, som utkristalliserades under 

kodningsarbetet att presenteras samt analyseras i fyra avsnitt med samma namn som temana. 

Det första avsnittet behandlar temat Kvinnan som norm och det andra avsnittet behandlar 

Jämställd maskulinitet. Dessa ämnar besvara den första frågeställningen, hur relationen 

mellan föräldraledighet och männens maskulinitetsskapande ser ut. Det tredje avsnittet 

behandlar temat Betydelsen av lönearbete, och ämnar besvara den andra frågeställningen, vad 

som influerar männen att ta ut minst sex månader av föräldraledigheten. Det fjärde avsnittet 

behandlar temat Praktisk erfarenhet ger ny kunskap och ämnar besvara den tredje 

frågeställningen, hur männen upplevde föräldraledigheten. Underteman kommer vidare 

presenteras i varje delkapitel.  

5.1. Kvinnan som norm 

Denna del handlar om hur föräldraskapet ger olika handlingsutrymmen till män och kvinnor. 

Föräldrarollen är historiskt sammankopplad med modersrollen och detta påverkar mäns 

möjlighet att skapa ett lika aktivt föräldraskap som kvinnor. Följande tre underteman visade 

sig viktiga i detta tema: Modersrollens högre status än fadersrollens, Problematiskt att 

relatera till andra män och Brist på mötesplatser och socialt nätverk.  

 

5.1.1. Modersrollens högre status än fadersrollens 

När männen pratar om deras upplevelser av föräldrautbildningar vid BVC utkristalliseras en 

bild av att modersrollen ges en högre status än fadersrollen. Även fast åsikterna går isär något 

om upplevelserna av material utgivet av BVC och andra berörda institutioner så finns det en 

gemensam upplevelse att det gavs mer fokus åt föräldern som bar på barnet, såväl i 

informationsväg som i personalens bemötande. Som citatet nedan visar uttryckte en av 

männen att barnmorskan blev positivt överraskad när han som pappa följde med på en av 

hälsokollarna av barnet samt personen som är gravid inför förlossningen.  
Jo men att när man var på hälsokontroller och allt sådant där, ”jaha vad kul att pappan kommer” du vet, det tror jag inte att de hade 

sagt om mamman kom, ”oj vad kul att du som mamma kom”. De (barnmorskorna) var ändå överraskade liksom…  

Kristoffer, 37 år. 

Den förvånande uppmuntran Kristoffer fick av barnmorskan är inte något han tror att kvinnor 

får när de kommer på dessa träffar, han upplevde det som att det finns olika förväntningar på 
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föräldrarna beroende på kön. Kristoffer upplevde även liknande erfarenheter gällande 

föräldrautbildningar vid BVC. I citatet nedan pratar han om hur han upplevde utbildningen 

som relativt ålderdomlig då det ställdes en högre förväntan angående föräldrarollen på just 

kvinnan än på mannen. 
Ja, så vi gick ju på allt sådant där… Det här var ju 2007-2008 då, så då kändes informationen, ganska såhär ålderdomlig (…) Det 

var väldigt mycket mamman och så ibland ja men pappan kan också, det var som att mamma var såhär 80-90 procent förälder och 

pappan 10-20 procent förälder, så det kändes.  (…) Alltså, man är ju van, så är det ju överallt, i samhället sådär… Men det är klart 

att det vore kul om de hade inkluderat en mer liksom.  

Kristoffer, 37 år. 

Kristoffer upplevde alltså att fokus i första hand gavs till kvinnan och att det fanns en 

förväntan att det är kvinnan som kommer att vara den huvudsakliga föräldern. Vidare menar 

han att han är van vid detta bemötande, då han upplever att dessa förväntningar finns överallt, 

men att han hade upplevt det som positivt om de varit med inkluderande. Hirdman (2001: 80-

81) beskriver att barnomvårdnad historiskt är det som starkast kopplats till det kvinnliga 

genuset. Samhällets föreställningar om hur föräldraskapet bör se ut har därmed olika 

förväntningar på kvinnor och män (Hirdman, 2001: Ambjörnsson, 2006). Connell (1995: 93) 

beskriver vidare hur kroppen har betydelse för hur föreställningar om kön skapas. I denna 

situation, när föräldraparet besöker barnmorskan för en hälsokontroll, förknippas Kristoffers 

partner starkare till föräldrarollen genom att det är hennes kropp som bär barnet och inte hans 

kropp. På grund av att partnern har en kvinnokropp förväntas hon ha en större ansvarsroll än 

Kristoffer som har en manskropp (Ambjörnsson, 2006). Trots att män sedan 1974 har haft rätt 

att ta ut föräldraledighet, råder det alltså fortfarande starka föreställningar, utifrån den 

heterosexuella matrisen som Butler (Ambjörnsson, 2006: Brady och Schirato, 2011: 47) 

beskriver, att kvinnan förväntas stå för huvudansvaret för omvårdnaden av små barn.  

 Vidare beskriver Butler (Ambjörnsson, 2006: 113) hur personer som uppträder på ett, 

utifrån sin kropp, avvikande sätt kan uppfattas som obegriplig av sin omgivning. Detta kan 

hjälpa oss att förstå varför, som Kristoffer beskriver, barnmorskan blir förvånad när han som 

man agerar förälder i samma utsträckning som hans kvinnliga partner (ibid.). När Kristoffer 

kommer in på ett så pass kvinnligt dominerat område som hälsokontroll inför födsel, och 

aktivt intresserar sig i samma utsträckning som hans kvinnliga partner, leder detta till en 

genusförvirring (Ambjörnsson, 2006: 113). Genom att Kristoffer aktivt deltar på dessa 

hälsokontroller beter han sig på ett sätt som förväntas av kvinnliga kroppar, och de uppstår en 

förvåning från barnmorskans håll. Hon förväntar sig enbart att kvinnan ska komma, och när 

en aktiv man också kommer, utmanas hennes föreställningar om föräldraskapet och 

genusroller (ibid.).  
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Amning var ytterligare ett fenomen som visade sig relevant angående hur kvinnans roll ges 

mer status än mannens i föräldrarollen, och hur detta kan få männen i studien att känna sig 

exkluderade från föräldraskapet. I citatet nedan pratar Fredrik om hur han tänker kring 

amning.  
Även om vi (Fredrik och hans barn) har en grundläggande relation och allt det här, så går det inte att ta ifrån, det går inte att 

bortse från det faktum att hon ammade i två år och att det finns liksom ett känslomässigt band… Jag kan ju aldrig få samma roll 

eller vi kan aldrig få samma relation i det (…) Det är en sorg förstås att verkligen inse det, för upp till det så har man ändå tänkt 

att ja men jag kan ändå vara med på… Ja jag kan inte amma men jag kan göra allting annat liksom, man kan liksom vara med och 

sådär, men trots det så har vi ändå, vi har olika föräldraroller och i slutändan så är det ju ändå för honom mamma är mer trygghet 

och det är lite roligare att leka med pappa kanske. Det varierar, ibland är mamma favorit och ibland är pappa favorit, men man har 

olika roller där ändå, och det är väl någonstans en sorg att man känner att man inte fullt ut kan vara så.  

Fredrik, 31 år. 

Han beskriver hur han upplever att även fast han och hans partner i stort sett gör samma saker 

med barnet får han och hans partner olika roller just för att hon ammade barnet. Mamman får 

en mer trygghetsroll och han får en mer underhållande roll och att inse det är en sorg för 

honom. Citatet nedan visar hur en annan av männen, Mattias, också upplevde amningen som 

problematisk av liknande skäl.  
Under perioder så har han varit väldigt mammig (…) och på det planet så har det varit jobbigt när man inte kan (…) då känner 

man sig ganska, miss eller såhär, bortglömd (…) Alltså jag tror att det har med den första perioden att göra (…) att det var Petra 

han fick mat av och jag antar att han får ett annat band då… Jag ville att vi skulle börja med sån här mjölkersättning tidigt, eller 

tidigare, men hon ville amma så vi började väl någonstans där vid 4,5-5 månader och då tyckte jag att det vart mycket skönare för 

då kunde jag inta mer aktiv roll. Eller att man kände sig lite mer behövd och det var skönt att jag kunde göra saker, dels för det 

tog väldigt mycket energi av Petra så det var dels på grund av att, ja så att hon kunde göra andra saker och så att jag kunde, kunde 

göra någonting, ja så att man kunde känna sig behövd.  

Mattias, 22 år. 

Mattias beskriver hur han kunde känna sig bortglömd när han inte kunde hjälpa till med 

matningen. Han ville därför att partnern tidigt skulle börja med mjölkersättning för att han 

skulle kunna få inta en aktivare roll. När de väl började med mjölkersättning så upplevde han 

att han kunde göra mer och kände sig mer behövd. En tredje respondent, Kristoffer, resonerar 

vidare på vilket sätt han önskar att föräldragrupperna på BVC kunde ha tänkt annorlunda 

specifikt i materialet om amning. 
Ja men, till exempel inte ta för givet att det är mamman som tar hand om barnet, det kändes verkligen som att utgångspunkten i all 

information var att det var mamman som, ja men ammar, som att amningen är helt självklart, sen kan pappan hjälpa till lite grann. 

Men att informationen går ut till (…) den som väljer att ge barnet mat med flaska, att mer (…) Ja väldigt mycket språk, men även 

bilder i materialitet till exempel. Det var ju alltid mammor som såg kärleksfulla ut, pappor som ser såhär, ja men står med kostym 

med armarna i kors såhär och har barn liksom. Ja de hade kunnat tänka mer på att mottagaren (angående matning) kan vara vilken 

som helst av föräldrarna.  

Kristoffer, 37 år.  
Han beskriver att personalen på BVC tog för givet att det är kvinnan som kommer att stå för 

matningen genom amning, och att pappan inte kommer att ha en lika aktiv roll. Att det på 

bilder visar kvinnor med traditionellt kvinnliga genus och män med traditionellt manliga 
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genus. Kristoffer menar att personalen i föräldragrupper borde använda sig av mer 

könsneutrala ord som ”den som väljer att ge barnet mat” istället för att prata om mamman när 

de behandlar aspekter som matning.  

 Amning och att föda barn är förmodligen det som starkast kopplas till kvinnan i 

föräldraskapet. Genom att applicera Connells (1995: 78-81) teori om vikten av kroppens 

betydelse för hur genus skapas, ser vi här hur Fredrik, Mattias och Kristoffers kroppar ger 

dem en underordnad position i föräldraskapet genom att de inte har förmågan att amma. 

Genom att deras kvinnliga partners, rent kroppsligt har förmågan att mata barnet, får hon en 

högre status och därmed en starkare roll och större handlingsutrymme. Fredrik, Mattias och 

Kristoffer ses därför inte som lika viktiga förälder som kvinnan när det handlar om matning. 

Dessa socialt konstruerade föreställningar om föräldraroller, samt kvinnors och mäns kroppar, 

ges här i uttryck av att ett större fokus ges till just kvinnorna i föräldrautbildningar, men också 

i hur männen upplever sin roll som förälder. Då deras kroppar inte har förmågan att amma 

kan en känsla av utanförskap och otillräcklighet upplevas. Vidare kan männen i studien, som 

aktivt vill delta i matning och amning uppfattas som Butler (Ambjörnsson, 2006: 114) 

beskriver, obegripliga. Genom att uppträda med kvinnliga genus då de aktivt vill mata sitt 

spädbarn, uppfattas de som ”fel” och avvikande (ibid.). I och med att den kvinnliga kroppen 

har en starkare koppling till modersrollen ges den en överordnad position i föräldrarollen, 

vilket Håkan i citatet nedan resonerar om. Han pratar om hur viktigt det var för honom att 

vara hemma själv med barnet.  
Om man är hemma båda två och kanske har ett litet barn så kanske man alltid ger den till mamman när barnet är ledsen för att, ja 

men det vill ha mat eller så men är man själv så måste man… så får man fixa alla, lösa alla problem själv… Jag tror att där 

hamnar man i ett sådant underläge om mamman är hemma hela dagarna och så är man hemma några timmar på kvällen så är det 

ju.  

Håkan, 34 år. 
Håkan upplever att det som man är lätt att hamna i ett underläge till kvinnan om man är 

hemma tillsammans, att det är lätt att bara lämna ifrån sig barnet till kvinnan, istället för att 

lösa situationen själv.  

 Vi ser här hur Fredriks, Mattias, Kristoffers och Håkans föreställningar, utifrån den 

heterosexuella matrisen (Ambjörnsson, 2006: 112) och kroppens betydelse för genusskapande 

(Connell, 1995: 78-81), ger kvinnan en mer legitim roll som förälder, och att detta även 

påverkar hur de själva förhåller sig till sin föräldraroll. Fredrik menar till exempel att han och 

hans partner fått olika roller. Hon en mer trygghetsroll och han en mer lekroll, vilket han 

tänker sig beror på att hon ammar. Detta visar att det är lätt att tänka att kvinnan, på grund av 
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kroppsliga förutsättningar som amning, har ett större huvudansvar och möjlighet till 

omvårdnad.  

 Utifrån ett queerperspektiv (Ambjörnsson, 2006: 7-10), kan vi se hur män som 

uppträder som mer fullbordade föräldrar, där ansvar om matning av barnet ingår, känner sig 

exkluderade. Som Ambjörnsson (2006: 8) belyser har ordet queer en rad olika betydelser men 

att det är själva ”brottet mot normen som är det centrala” och det uppmanar oss att tänka 

bortom de i samhället existerande förväntningar och uppdelningarna av kön (ibid: 9). Genom 

att dessa män uppträder på ett normbrytande sätt uppfattas de som avvikande. Deras aktiva 

intresse för amning och vilja att delta i ansvaret för matning är därmed ett queert beteende, 

och något som den heterosexuella matrisen inte ”tillåter” (Ambjörnsson, 2006). Det 

problematiska ligger alltså inte i att männens kroppar inte producerar mjölk, utan i att det 

råder föreställningar i samhället som inte ”tillåter” män att delta på samma villkor som 

kvinnor. Detta visas exempelvis genom att det tas för givet att kvinnan ska amma, men också 

att det inte ges mer utrymme och kunskapsdelning i föräldrautbildningar för hur män kan 

mata barnet, till exempel med hjälp av bröstpump och mjölkersättning. Eller hur de kan vara 

delaktiga i matningsprocessen genom att ta hand om barnet efter själva amningen och hjälpa 

till med rapning till exempel.  

 

Hirdman (2001: 66-67) beskriver att när kvinnor historiskt gått in på traditionellt manliga 

områden som lönearbete, har detta gett dem status. De har fått anpassa sig efter de manliga 

normerna, iklätt sig ett manligt genus, och därmed klättrat i könshierarkin (ibid.). När män, 

det normativa könet, däremot gått in på kvinnliga områden på arbetsmarknaden har detta lett 

till en mekanisering, en maskulinisering av det kvinnliga området (ibid.) De har alltså inte 

behövt anpassa sig efter det kvinnliga genuset, utan tvärtom har de maskuliniserat det 

kvinnliga. Men i fallet med föräldraledighet sker ingen maskulinisering av föräldraskapet, 

tvärtom krävs det här en feminisering av de maskulina genus som deltar. Då omvårdnad av 

spädbarn kräver traditionellt kvinnliga egenskaper (ibid: 80-88), leder det till att de män som 

tar ut en längre tid av föräldraledigheten agerar kvinnliga genus. Utifrån att kvinnliga 

områden värderas som mindre statusbringande än mäns, som Hirdman (2001: 66-67) 

beskriver, faller männen i studien som går in på dessa kvinnliga områden i könshierarkin.  

 

Männen i studien upplever även att de inte har några förebilder att se upp till angående 

föräldraskapet. Någon nämnde att de ser upp till olika egenskaper i olika människor 

runtomkring sig, men majoriteten svarade direkt nej på frågan om de har några förebilder 
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angående sin föräldraroll. Även detta kan tolkas som ett tecken på hur pass starkt 

modersrollen är kopplad till föräldraskapet (Hirdman, 2001: 80-81). Utifrån genuskontraktet 

(ibid: 84), skapas en bild av föräldraskapet som inte inbegriper dessa mäns sätt att göra 

föräldrarollen. Utifrån ett queerperspektiv (Ambjörnsson, 2006: 8-9) kan vi se att det 

normativa sättet att göra föräldraskap i Sverige idag, gör männen i studien till avvikande i sitt 

sätt att göra genus och föräldraskap. Det finns därför inte några tydliga manliga förebilder, 

som på samma sätt deltar i hushållsarbete och omvårdnad av barn, för dessa män att se upp 

till.  

5.1.2. Problematiskt att relatera till andra män 

Flera av männen uttryckte svårigheter att kunna relatera till andra män och föräldrapar i 

föräldragruppen på BVC. Som citatet nedan visar upplevde Kristoffer det som att han hade en 

annan inställning till faderskapet än de andra männen i gruppen.  
Jag kände (att) många av de andra papporna som var i de här grupperna hade en liten annan inställning till föräldraskap tror jag … 

ja men att man kan vara med på ett hörn…  

Kristoffer, 37 år. 

Han upplevde det som att han hade en annan ambitionsnivå gällande föräldraskapet än de 

andra männen i föräldragrupperna. Vidare uttryckte Mattias att han upplevde det som direkt 

obekvämt att delta i en föräldragrupp med enbart män. Under en av träffarna delades kvinnor 

och män in i separata grupper för att diskutera amning.  
Ja, jag kände mig obekväm (…) Vi fick diskutera amning och ja saker som, ja dilemman, jag kommer inte riktigt ihåg vad, men 

det jobbiga var att ja sitta och prata med de andra, ja papporna då det vart en väldigt speciell stämning (…) Jag kände mig inte så 

jättedeltagande men det kändes inte som att vi kunde prata med varandra, det vart obekvämt och det vart lite så här skämta bort 

allting.  

Mattias, 22 år. 

Han tyckte att det var jobbigt att umgås och svårt att prata med bara män om amning, då de 

hade en tendens att skämta bort allting. Utifrån den motsättning mellan könen, som Butler 

beskriver (Ambjörnsson, 2006: 112) samt att mannen ses som det normativa i samhället som 

Hirdman (2001) pratar om, ges mer status för traditionellt manliga områden i samhället. 

Vidare beskriver Connell (1995: 103) att det ofta är femininitet som utgör grunden för mäns 

nedgradering i könshierarkin. När män agerar eller innehar traditionellt kvinnliga egenskaper 

eller attribut så sjunker den maskulina statusen, dels i relation till andra män men också i 

relation till kvinnor. Detta leder till att männen i studien, genom att vilja delta aktivt i 

exempelvis amning, nedgraderas i könshierarkin (ibid.). Genom att de ”ber” om kunskap som 

traditionellt är förknippat med det kvinnliga genuset (Hirdman, 2001, Ambjörnsson, 2006), 

tappar de status i relation till andra män (Connell, 1995: 103). I en situation som Mattias, i 
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citatet ovan pratar om, där en grupp män diskuterar amning, blir handlingsutrymmet för 

manliga genus därmed mindre än för kvinnor. Eftersom amning är så starkt kopplat till 

modersrollen (Hirdman, 2001: 80-81) blir det lättare för kvinnor att prata om amning och 

matning då detta, utifrån den heterosexuella matrisen och traditionella genusroller, ses som 

något för kvinnor ”naturligt” att samtala om (Ambjörnsson, 2006, 112). För män blir det 

svårare att prata om dessa frågor då deras maskulina genus (Connell, 1995: 103) nedgraderas, 

när de agerar på traditionellt kvinnliga områden. Att diskutera traditionellt kvinnliga uppgifter 

i en grupp med bara män, gör att det därför blir ett än svårare och mer riskfyllt sätt att göra ett 

maskulint genus som intresserar sig för amning (ibid: 58). Männen måste i denna situation 

hela tiden förhålla sig till den ideala hegemoniska maskuliniteten där kvinnlighet ses som 

något negativt. Och att då prata om ett traditionellt kvinnligt attribut som amning leder till att 

männen riskerar att deras status som män nedgraderas (Connell, 1995: 103). I detta 

spänningsfält av maskulina och feminina genus, blir det därmed svårt att diskutera viktiga 

frågor som hur det kommer att kännas för männen den första tiden om deras kvinnliga partner 

står för majoriteten av matningen eller hur användning av bröstpump eller mjölkersättning 

fungerar, och om det kan vara ett sätt för män att känna sig mer delaktiga i matningen. I en 

situation, där en grupp män diskuterar amning, besitter alltså de olika könen olika 

handlingsutrymmen för att ta till sig kunskap och kunna delta på lika villkor. Kvinnan ges en 

självklar föräldraroll, medan männen står inför flertalet normativa utmaningar.  

5.1.3. Brist på mötesplatser och socialt nätverk  

Under intervjuerna framgick det tidigt att de öppna förskolorna i Umeå är en av väldigt få 

platser att träffa andra vuxna på, under föräldraledigheten. Alla respondenterna har positiva 

erfarenheter av öppna förskolor i Umeå och berömmer personal de varit i kontakt med. Det 

beskrivs som en plats de gick till för att få omväxling från ensamtiden med barnen i hemmet, 

ett sätt att träffa andra vuxna människor och låta barnen utveckla språk och 

kommunikationskompetenser. Dock stod den öppna förskolan som mötesplats ut som ett 

relativt ensamt alternativ till aktivitet. Förutom den öppna förskolan med begränsade 

öppettider, upplevde männen i studien svårigheter att hitta sociala sammanhang att delta i 

under föräldraledigheten, vilket citatet nedan visar. 
Det jobbigaste var väl att jag kände mig ensam, alltså det fanns inga riktigt, förutom förskolan, något sammanhang att finnas med 

och umgås med andra vuxna människor, så det fanns inte. Så att man blev ganska isolerad.  

Kristoffer, 37 år. 
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Kristoffer beskriver att han under föräldraledigheten ibland kunde känna sig isolerad från 

övriga samhället. Vidare, i citatet nedan, pratar Per om hur det är svårare att prata om det som 

händer i livet angående barnen med vänner som själva inte har barn. 
Alla de vanliga kompisar och vänner och föräldrar och sådant där. Som sagt, de som inte har barn, då finns det ingen dialog.  

Per, 34 år. 

Han menar att det inte går att prata med vännerna som inte har barn. Per hade bara en vän i 

stan som också var föräldraledig, men som sedan flyttade. En annan av männen, Håkan, hade 

inte heller några vänner i stan som var föräldralediga.  
Nä, tyvärr inte. Jag tänkte att det hade varit roligt om jag hade någon kompis som hade barn i samma ålder så samtidigt, de hade 

jag tyckt att var roligt.  

Håkan, 34 år. 
Han pratade om hur han hade uppskattat om han hade haft vänner att dela ledigheten med. 

Som citaten nedan visar, visades majoriteten av männen inte prata speciellt mycket med sin 

omgivning om hur de upplever det att bli och vara förälder.  
Intervjuare: Pratar du med någon i omgivningen om hur är att bli förälder? 

 

Nej, inte nått djupare plan.  

Håkan, 34 år. 

 

Nja, det är nog främst med min fru. Att vi pratar om det (hur det är att bli förälder).  

Fredrik, 31 år. 

Håkan menar att han inte pratar om hur det är att bli förälder på något djupare plan med någon 

i omgivningen. Fredrik menar att det är främst hans partner han pratar med. Som diskuterat 

ovan, går detta också att koppla till Kvinnan som norm i föräldradiskursen. Att män inte i 

samma utsträckning har (manliga) vänner som är föräldralediga beror på att, utifrån 

genuskontraktet (Hirdman, 2001: 84), fler kvinnor är föräldralediga. När männen väljer att 

stanna hemma en längre tid blir de därför ensammare som män i denna föräldrakontext, än 

vad föräldralediga kvinnor generellt är. Att männen i studien inte pratar med andra män om 

sina upplevelser om föräldraledigheten kan ses som ett resultat av att de är relativt ensamma 

om sina erfarenheter av en så pass lång föräldraledighet. Det kan också bero på den maskulina 

nervositet som Hirdman (2001: 66-67) beskriver. Kvinnliga områden i samhället tillskrivs 

lägre status än manliga och kopplas därför samman med negativa uppfattningar (Hirdman, 

2001: 66-67). För männen i studien, som med manliga kroppar agerar på kvinnliga områden, 

blir det svårt att prata om saker som rör föräldraledigheten och det traditionellt kvinnliga 

området barnomvårdnad. Detta associeras med kvinnlighet och därmed något som ses som 

mer negativt än manlighet (ibid.). Genom att prata med andra män om dessa traditionellt 

kvinnliga aspekter riskerar de att, som Connell (1995) beskriver, nedgraderas i könshierarkin. 

Detta behöver per definition inte innebära att varken männen själva, eller deras vänner och 
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bekanta, tänker att det är negativt att de är föräldralediga, det kan däremot upplevas som mer 

”onaturligt” och svårt att prata om. Det finns ingen vana eller självklarhet för dem att ta upp 

ämnet med deras vänner. Vidare kommer nu jämställd maskulinitet att diskuteras. 

5.2. Jämställd maskulinitet  
Denna del handlar om att det är viktigt för männen i studien att leva jämställt. Utifrån en 

medvetenhet om att kvinnor och män har olika förutsättningar beroende på deras kön, så 

pratar de om vikten av just jämställdhet. Majoriteten av männen i studien har svårt att relatera 

till en traditionell maskulinitet. Följande två underteman visade sig vara viktiga för temat: Att 

leva jämställt och Problematiskt att relatera till traditionell maskulinitet. 

5.2.1. Att leva jämställt 

När männen i studien pratar om såväl hur de resonerade kring uppdelningen av 

föräldraledigheten som deras roll i familjen och hemmet pratar majoriteten av dem om 

jämställdhet. De menar på såväl ett personligt, som ett samhällsmässigt plan, att det är viktigt 

med jämställdhet. Som grund för arbetsdelningen i hemmet resonerar männen, som citatet 

nedan visar, med sina partners om vem som ska göra vad för att ingen ska dra ett tyngre lass 

än den andra och hur de delar lika på hemarbetet. 
Vi (Håkan och hans fru) har alltid resonerat mycket med varandra om hur vi ska göra saker och vem som ska göra … försöka 

hitta rimliga sätt så att ingen ska känna att de får dra för tungt lass. (…) När det fungerar bäst så (…) försöker vi städa samtidigt. 

Att vi tar en städdag och så då städar vi båda två samtidigt men det är, städning är ett kvarstående problem i vår familj för vi 

hinner som aldrig med det så vi har alltid lite stökigare än vi skulle vilja ha. Ja och diska har vi tillslut kommit fram till ett 

fantastiskt diskningssystem. Vi turas om så att när jag har diskat då blir det som Matildas tur och då, då får man spara hur många 

dagar man vill, men man håller alltid sin tur tills man har diskat bort helt och hållet. Så då har vi som en disktur som går över, 

litegrann som en schackklocka, klickar över till den andra och det har blivit mycket lättare sen vi kom på det lilla systemet. Innan 

så sparade vi ett diskberg och så var det ingens men nu när det är alltid en som har sin diskdag så (är) det alltid en som har ansvar. 

Så kan man presentdiska åt varandra om man vill vara snäll. 

Håkan, 34 år. 

 

Håkan beskriver hur de kommit på ett system för hur de ska kunna dela rättvist på diskningen 

i familjen, så att ingen ska behöva dra ett tyngre lass än den andre. Denna dialog, samt 

arbetsdelning i hemmet, känns igen i majoriteten av intervjuerna. Männen beskriver att det 

finns en utbredd kommunikation om hur föräldraledigheten och arbetsdelningen i hemmet bör 

vara, för att ingen ska behöva göra mer än den andre. Denna medvetenhet och försök till en 

jämställd arbetsdelning i hemmet stämmer överens med Knudson-Martin och Mahoney 

(2005: 242) resonemang kring hur ”postgender partners” tenderar att, utifrån en högre 

genusmedvetenhet, dela på hushållsarbete och barnomsorg. Utifrån en strävan att båda parter i 

relationen ska ha det bra så pågår det en förhandling inom paret för att hitta lösningar som 
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passar båda (ibid: 243). Vidare använder respondenterna ord som ”naturligt” när de pratar om 

varför de var föräldralediga så pass länge. 
 Så, så	  därför var det liksom…	  därför var det anledning för mig att vara hemma från början och kunna också	  ta en paus från jobbet. 

 Så det föll sig ganska naturligt. 

Fredrik, 31 år. 

 Ja, det är naturligt (att dela lika på ansvaret om barnen). 

Per, 34 år. 

Även detta är något som Knudson-Martin och Mahoney (2005: 242) beskriver som en aspekt 

som utmärker postgender-par, att det framstår som naturligt att dela jämställt på 

hushållsarbetet och barnomvårdnad. Som citatet nedan visar verkar arbetsdelningen i hemmet, 

bero mer på yttre faktorer än traditionella könsroller.  
Rent praktiska har vi olika uppdelningar beroende på, alltså vi har väldigt så här: jobba, plugga, arbetslöshet och det, förändras 

väldigt mycket. Så beror ju på de omständigheterna, vem som gör vad rent praktiskt, och vem som ja, drar in pengar och vem som 

inte gör det och vem som hämtar och lämnar dem. (…) Ja nu är jag borta hemifrån mycket mer än min sambo, varit så några 

månader, innan det så var det tvärt om.  

Kristoffer, 37 år. 

Kristoffer beskriver det som att vem som gör vad i hemmet och med barnen beror på vem 

som jobbar, studerar eller är arbetslös för tillfället, och att detta därmed är något som 

förändras allt eftersom. För tillfället så är det han som lönearbetar och därför är borta från 

hemmet mer, men för några månader sedan så var det tvärtom. På liknande sätt resonerade 

även de andra männen, att de traditionella könsrollerna inte är det som avgör vem som gör 

vad. Knudson-Martin och Mahoney (2005: 242) menar att ett jämlikt engagemang för såväl 

lönearbete som familj och barn utmärker postgender-par. Detta visar sig i hur Kristoffer, 

citerad ovan, pratar om hur han och hans sambos huvuduppgifter ändras beroende vem som 

lönearbetar. Arbetsuppgifterna är inte något som är kopplat till honom som man, utan det 

huvudsakliga ansvaret för hemmet och barnen ändras utifrån vem i paret som lönearbetar för 

tillfället.  

 Tre av respondenterna uttrycker ordagrant att jämställdhet är något de eftersträvar, en 

annan beskriver det mer i termer av att det är viktigt att båda känner sig lika delaktiga. Som 

citaten nedan visar var just en strävan efter jämställdhet och rättvisa en grund till beslutet att 

ta ut föräldraledighet, men också en vilja att få vara med och lära känna sitt nyfödda barn.  
 Jag tror att för oss båda så känns det viktigt först att man lever jämställt, och för mig som pappa att få … lära känna mina barn.   

Håkan, 34 år. 

 Ja vi tänkte nog att vi skulle försöka dela på den (föräldraledigheten), för båda vill vara hemma med barnen, umgås med barnen. 

 (…) det skulle bli rättvist, att få vara hemma lika mycket. 

Kristoffer, 37 år. 

Respondenterna lyfter just vikten av jämställdhet, rättvisa och närheten till barnet. Även när 

vissa av männen pratade om varför mäns uttag av föräldraledighet är viktig på ett mer 

strukturellt plan användes jämställdhetsargument. Som citatet nedan visar menar Håkan att 
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män generellt förlorar jättemycket på att inte vara föräldralediga och att samhället i stort 

skulle tjäna på om fler män var hemma. 
Jag tror att man förlorar jättemycket (som man att inte vara föräldraledig) (…) jag tror att det på det stora planet kan på sikt bidra 

till ett mer jämställt samhälle och att i arbetslivet, om det är självklart att män och kvinnor tar ut lika mycket föräldraledighet då 

blir det ju, då blir det ju ingen skillnad att anställa en man eller en kvinna… jag tror att det är viktigt för samhället också. Jag tror 

att många män vinner på att utveckla de sidorna av sig själva… att man blir nog en bättre människa av att ta hand om små barn.   

Håkan, 34 år. 

Håkan tror att mäns uttag av föräldraledighet kan komma att påverka arbetsmarknaden till att 

bli mer jämställd. Om det blir lika naturligt för män som för kvinnor att vara föräldralediga så 

kommer det inte blir något skillnad på att anställa en man eller en kvinna. Vidare menar han 

att män personligen skulle tjäna på föräldraledighet, då han upplever det som att man blir en 

bättre människa av att ta hand om barn.  

 

Denna strävan efter jämställdhet som männen i studien uppvisar, kan förstås utifrån en, som 

Klinth och Johansson (2010: 164) beskriver, jämställdhetskultur som råder i Sverige. 

Jämställdhetskulturen visas genom att det, de senaste decennierna funnits en politisk vision 

och aktiv strävan från politiskt håll att föräldraskapet bör delas lika av föräldrar (2010). Det 

visas också i termer av att kvinnor och män generellt i Sverige är positiva till jämställdhet 

(ibid: 164). Denna jämställdhetskultur har påverkat hur pappapolitiken har utformats i termer 

av införandet av ”pappamånader” samt ett aktivt kampanjande för att uppmuntra män att ta ut 

föräldraledighet. Pappamånadernas införande har resulterat i att män idag tar ut mer av 

föräldraledigheten (Försäkringskassan, 2002). Vi ser alltså hur sociala normer förändrats i och 

med lagmässiga förändringar, samt att det från politiskt håll aktivt kampanjats för att öka 

mäns uttag. Att männen i studien agerar en jämställd maskulinitet är ett tecken på att den 

jämställdhetskultur, som Klinth och Johansson (2010) beskriver, förändrat uppfattningar om 

hur föräldraskap bör göras i Sverige. Idag förväntas det att män ska vara mer deltagande 

föräldrar genom att till exempel ta ut föräldraledighet. Att vissa av männen i studien medvetet 

refererar till jämställdhet som en anledning till att ta ut föräldraledighet visar på den 

genusmedvetenhet som Knudson-Martin och Mahoney (2005: 242) pratar om. De menar att 

det hos postgender-par finns en medvetenhet om att det råder skillnader mellan män och 

kvinnor i samhället och att detta är något som de aktivt vill ändra på (ibid.). Genom att, som 

Håkan, prata om genusobalans på arbetsmarknaden, visar respondenterna att de är medvetna 

om ojämställdhet. Vidare visar det faktum att männen tagit ut en längre tid av 

föräldraledigheten, samt att de pratar om jämställdhet som något positivt såväl för dem själva 

som för samhället i stort, att dessa orättvisor är något de vill förändra (ibid.).  
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5.2.2. Problematiskt att relatera till traditionell maskulinitet 

Majoriteten av respondenterna uttryckte att det var problematiskt för dom att relatera till ord 

som maskulinitet och faderskap. De beskriver manlighet i termer av ”macho” och något de 

inte känner sig bekväma att relatera till. Traditionell manlighet är inte något de har mycket 

övers för och ingen upplever det som problematiskt att inta en aktiv föräldraroll i sin identitet 

som man. Som citatet nedan visar är Kristoffer uttalat kritisk till en könsuppdelning av 

föräldraskapet. 
Allmänna traditionella könsrollen helt enkelt, men dom har jag alltså så länge jag kan komma ihåg, sedan jag var fyra-fem 

månader gammal, så har jag inte känt alls att jag kan identifiera mig med dom utan bara, tyckt att det är jättekonstigt att man 

skulle vara på ett visst sätt, annorlunda på kön eller vad man ska säga… Ja jag identifierar mig inte som pappa eller man så, utan 

jag säger alltid föräldraledighet och att jag är förälder, undviker typ att använda orden mamma och pappa.  

Kristoffer, 37 år. 

Han beskriver hur han försöker undvika att använda ord som man och pappa och ser sig i 

första hand som förälder och att han har varit föräldraledig och inte pappaledig. Han 

identifierar sig alltså inte utifrån att vara man eller pappa och försöker att agera detta genom 

vilka ord han använder. I citatet nedan pratar Håkan om vad som kan tänkas utmärka den 

grupp av män som faktiskt tar ut ungefär hälften av föräldraledigheten.  
Jo men att man kan vara trygg i sig själv utan att luta sig mot den traditionella mansrollen... den har jag inte så mycket till övers 

för... så jag har, nä jag har svårt för, svårt för den traditionella mansrollen.  

Håkan, 34 år. 

Han menar att dessa män är så pass trygga i sin mansroll att det inte blir några problem att 

vara hemma länge med sina barn. Han menar också att han själv har svårt för den traditionella 

mansrollen. Majoriteten av männen uttrycker på liknande sätt att de känner sig trygga i sin 

föräldraroll och mansroll och att de ställer sig kritiska till en traditionell manlighet. Att ta ut 

föräldraledighet och vara en delaktig förälder ses som en självklarhet och något att vara stolt 

över. Andra beskrev det som att då det upplevdes som en så naturlig sak att ta ut 

föräldraledighet så finns det egentligen inget att vara stolt över, men att de är väldigt glada 

över att den här förmånen finns i Sverige, att det är ett privilegium. Detta känns igen i vad 

Klinth & Johansson (2010: 115) beskriver som ”Det nya faderskapet”, en grupp män bland 

vilka det ses som självklart att dela lika på ansvaret om barnen. Bekkengen (2003: 195) pratar 

i liknande termer om vad hon kallar en ”Barnorienterad maskulinitet”, där män tenderar att 

avvika från traditionell maskulinitet i termer av att de prioriterar att vara med och ta hand om 

sina barn i större utsträckning. Vidare menar hon att jämställdhet mellan könen inte per 

definition behöver gå hand i hand med denna barnorienterade maskulinitet (ibid.). Detta 

verkar dock inte stämma överens med vad denna studie visar, då majoriteten av männen lyfter 

jämställdhet som en viktig anledning till ett jämlikt omvårdande om barnen. Vidare verkar 
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männen ha en pågående dialog med sin partner om arbetsdelning och deltar aktivt i såväl 

skötsel av barnen som hushållsarbete. Jämställdhet och barnorienterad maskulinitet verkar 

därmed, för majoriteten av männen i studien, gå ihop. En av respondenterna, Per, visade sig 

dock vara något avvikande i hur han pratade om sin roll som förälder då han pratade i termer 

av en tydligare traditionell könsuppdelning, och som återfinns i vad Bekkengen kallar för 

barnorienterad maskulinitet (2003: 195). Han hade ett tydligt fokus på barnens bästa, men 

detta ledde inte till att han och hans partner agerade ett jämställt föräldraskap (ibid.). När han 

pratar om såväl beslutet att ta ut föräldraledighet som hur arbetsdelningen i hemmet ser ut 

verkar det som att hans kvinnliga partner intar en tydligare beslutsposition i mycket större 

utsträckning. Per hänvisade vid flertalet tillfällen under intervjun till sin partner som ”den som 

har koll” och ”det bestämmer min partner”. Det verkar som att detta par pratar och diskuterar 

arbetsdelningen i hemmet i betydligt mindre utsträckning än de andra fyra paren. När Per 

däremot, som citatet nedan visar, beskriver sin roll i familjen innefattar det en mängd 

traditionellt feminina ansvarsuppgifter. 
Ja, service, hålla köket igång liksom. Jamen nu är det att jobba lite mindre. Lämna på dagis mer nu och få iväg dem på morgonen. 

Ja jo alltså, köket och att laga mat är min grej som… kan man säga. Hon (frun) gör ju tvättstugan… (Städning) det är hon som 

styr upp det som ska bli gjort.  

Per, 34 år. 

Han står för det mesta av köksarbetet, gör iordning barnen på morgonen och lämnar på dagis i 

större utsträckning än hans partner. Städningen gör de tillsammans, men det är hans partner, 

som med mycket annat är den som bestämmer när. Rent praktiskt verkar han alltså leva, i 

enlighet med de andra männen i studien, en jämställd maskulinitet, men själva 

beslutsfattandet verkar mer ligga på hans partner. De delar på det praktiska hushållsarbetet 

och omvårdandet av barnen, men det är kvinnan som strukturerar och organiserar hur arbetet 

ska gå till. Detta ger inte bara hans partner mer makt, utan också mer ansvar, vilket kan leda 

till att hon kan tänkas uppleva en press att upprätthålla denna ansvarsposition. Deras sätt att 

göra föräldraskapet innehåller därmed en del motsättningar. Dels bekräftas det traditionella 

genuskontraktet som Hirdman (2001) beskriver och den heterosexuella matrisen som Butler 

(Ambjörnsson, 2006) pratar om, genom att den kvinnliga partnern står som den huvudsakliga 

beslutsfattaren angående saker som rör barnen. Men genom att de praktiskt verkar dela på 

hushållsarbetet och omvårdandet av barnen går de emot de traditionella könsrollerna 

(Hirdman, 2001: Ambjörnsson, 2006).  

Dessa mäns sätt att leva och agera mer jämställda maskuliniteter är ett brott mot 

genuskontraktet (Hirdman, 2001). Det utmanar därmed den bild och föreställning om kvinnan 

som den naturliga omvårdaren om barn. I och med att männen väljer att stanna hemma med 
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sina barn en längre tid, utmanar de genuskontraktet (Hirdman, 2001) och den heterosexuella 

matrisen (Ambjörnsson, 2006), genom att inte agera en traditionellt manlig roll utan istället 

agera ett traditionellt kvinnligt genus. På detta vis suddar männen ut bilden av hur 

föräldraskapet bör se ut. Könskodade uppgifter som vem som ska vara hemma med ett 

spädbarn, byta blöjor, stanna hemma med sjukt barn etcetera, tunnas ut. På detta sätt utmanas 

bilden av den symbios mellan kvinnan och föräldraskapet som Hirdman (2001: 202) menar 

dominerar, och det tenderar därmed att ändra genuskontraktet något.  

 Det är också en kritik och utmaning av den hegemoniska maskuliniteten och 

deltagande maskuliniteten som Connell (1995) beskriver. Genom att agera mer jämställt 

bekräftar de ingen av dessa maskuliniteter. Tvärtom utmanar de traditionella bilder för hur en 

man bör vara. I och med att männen på vissa sätt agerar traditionellt feminina genus skulle 

man kunna argumentera för att de ger uttryck för en underordnad maskulinitet (Connell 1995: 

102). Genom att agera på ett traditionellt kvinnligt område i samhället nedvärderas deras 

maskulinitet i relation till den hegemoniska maskuliniteten där det inte finns något utrymme 

för omvårdnad av barn och hushållsarbete. Men i och med att vissa av männen i studien pratar 

om att de känner sig trygga i sig själva och sin mansroll, samt att det känner en stolthet över 

att kunna vara aktiva föräldrar, kan det ses som problematiskt att kategorisera dem som 

underordnade. Utifrån ett klass- och etnicitetsperspektiv har majoriteten av männen, vilket 

Connell (1995) belyser, maskulina identiteter med ett visst privilegium i samhället. Genom att 

majoriteten är universitetsutbildade och av skandinavisk härkomst står deras maskuliniteter i 

högre rang än till exempel utomeuropeiska- eller arbetarklassmän (ibid.). Men som Klinth och 

Johansson (2010) belyser när de pratar om de nya fäderna som en ny grupp av män, är detta 

en ytterst liten grupp i samhället, och kan därmed i strukturella termer ses som en del av vad 

Connell (1995) beskriver som en underordnad maskulinitet. Det bekräftar dock att vi kan se 

en pågående förändring av faderskapet och därmed föräldraskapet, där en jämställd 

maskulinitet tycks växa fram. Vidare ska det i nästa kapitel diskuteras hur karriärfokus och 

lönearbete har betydelse för männens uttag av föräldraledighet. 

5.3. Betydelse av lönearbete 
Denna del handlar om lönearbetets betydelse för männens val att ta ut föräldraledighet. 

Följande två underteman kommer här att behandlas: Mindre karriärfokus samt trivdes inte på 

jobbet och Lättare som student.  
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5.3.1. Mindre karriärfokus samt trivdes inte på jobbet 

I respondenternas sätt att resonera om uttaget och uppdelningen av föräldraledigheten förhöll 

de sig hela tiden till lönearbetsnormen i samhället. Betydelsen av lönearbete visade sig därför 

vara viktigt. Majoriteten av respondenterna uttryckte ett, i relation till barnet, litet 

karriärfokus. Två av dem var direkt kritiska till lönearbete och, som citaten nedan visar, 

brydde de sig inte om de ekonomiska aspekterna när de med sin partner resonerade kring 

uppdelningen av föräldraledigheten. 
 På det ekonomiska planet tänkte vi, det spelar som ingen roll. Ja vi ville plocka ut hälften var. Vi var ganska eniga… Vi sa som 

 plocka ut hälften var, och så gjorde vi det.  

Mattias, 22 år. 

 

Jag har inte varit någon sådan här karriärmänniska som alltså, eftersom det inte skadat mig så mycket för att jag varit hemma från 

jobbet. Det har inte påverkat mig på det sättet att få det bra ekonomiskt…  

Per, 34 år. 

Mattias beskriver hur ekonomin inte spelar så stor roll utan att det var viljan att plocka ut 

hälften som prioriterades och Per menar att han aldrig varit någon karriärmänniska. Mattias 

och Pers mindre karriärfokus kan även det ses som ett brott mot, en utmaning, av 

genuskontraktet (Hirdman, 2001). Genom att som man bortprioritera den försörjarroll som 

starkt är kopplat till det manliga genuset för att istället inta en traditionellt kvinnlig 

omsorgsroll kastas genuskontraktet uppochner (Hirdman, 2001).  

 Två av respondenterna uttryckte att de, som citatet nedan visar, när de var aktuellt att 

vara föräldraledig, inte trivdes på sin arbetsplats och menade att detta spelade in för hur de 

delade på föräldraledigheten.  
Jag är nog framför allt glad att det föll sig på det viset. Jag menar, hade jag inte varit i en situation där jag ville bort från mitt 

dåvarande jobb till exempel, då kanske vi av slentrianmässighet hade planerat för en mer traditionell föräldraledighet, att jag inte 

hade varit med från början, eller kommit ett tag med stafettpinnen vid 8 månader eller någonting, och det är jag väldigt glad för 

att vi, att det blev annorlunda.  

Fredrik, 31 år. 

Fredrik menar att om han inte varit i en situation där han inte trivts på jobbet så kanske 

uppdelningen hade blivit med traditionell, men att han är väldigt glad att denna situation dök 

upp och att han tog ut en så pass lång tid av föräldraledigheten som han gjorde. Fredrik 

uttryckte alltså en vilja att stanna hemma, men menar samtidigt att det förmodligen inte blivit 

lika länge om han hade trivts bättre på jobbet. Arbetet tycks på detta sätt få en större roll än 

vad de andra männen uttryckte.  Fredrik är också den som avviker något angående ett annat 

karriärsfokus då arbetet för honom får ta en större plats i relation till hans föräldraroll, i 

jämförelse med de andra männen i studien. Som citatet nedan visar hade både han och hans 

partner fortsatt kontakt med deras arbete respektive studier under föräldraledigheten. 
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Sen så under den här längre ledigheten som jag hade då jobbade jag en dag i veckan för att hålla kontakten med mitt jobb och 

likaså min fru då har fortsatt, visserligen i låg takt, men hela tiden läst kurser för att hålla, ja för att inte bara helt koppla bort. För 

det finns ju förstås som en aspekt, går man hem och är föräldraledig i två år så kan man inte förvänta sig att komma tillbaka till 

samma position i arbetsmarknaden, det är ju så.  

Fredrik, 31 år. 
Samma par har nu fått ett till barn, bara några månader gammal, och det är dags att vara 

föräldraledig igen. Som citatet nedan visar, konstaterar Fredrik dock att hans 

arbetsmarknadsposition denna gång inte kommer att tillåta en lika långa föräldraledighet då 

det förhåller sig praktiskt omöjligt för honom.  
Nä, inte fullt lika mycket och det är utifrån dom förutsättningar som råder. Nu är det, nu är jag i en arbetsledande position och det 

går inte på samma sätt säga bara, nu tar jag paus ett halvår och återkommer. Nu föddes ju nummer 2 i februari och jag jobbar 

halvtid fram till sommaren, så att jag tar ju, jag har ju skalat ner liksom så, men när jag ska vara föräldraledig så är det alltid en 

avvägning… Jag måste ju fortfarande hinna med mina arbetsuppgifter till 100 % och ska jag vara borta då måste man ta in någon 

vikarie och det är inte alldeles enkelt.  

Fredrik, 31 år. 

Fredrik menar alltså att det denna gång kommer att vara svårare på grund av hans 

arbetsuppgifter. Dock är hans vilja att vara nära och delaktig fortfarande lika stor som med 

första barnet och han har därför löst det genom att gå ner i arbetstid. Men trots att han gått ner 

i arbetstid måste han fortfarande jobba 100 %, då det är väldigt svårt att hitta en vikarie för 

honom. Att han upplever att det inte går att vara föräldraledig på heltid, att han måste jobba 

100 % även fast han går ner i arbetstid, visar på hur stark arbetsnormen är. Trots en positiv 

upplevelse av förra föräldraledigheten och att det finns en önskan att vara hemma med barnet, 

så prioriterar han ändå arbetet. Skillnaden denna gång är att han nu har en chefsposition vilket 

innebär ansvar, egenskaper som Hirdman (2001) menar är starkt kopplat till det manliga 

genuset. Hans förändrade position på arbetsmarknaden leder därför till att ett längre uttag av 

föräldraledigheten skulle vara ett än större avvikande från normen än hans första 

föräldraledighet.  

 Utifrån Hirdmans (2001: 88) beskrivning av genuskontraktet och mäns traditionella 

roll att stå för försörjning, kan detta tolkas som att arbetsnormen är hårdare för män än för 

kvinnor när det är aktuellt att ta ut föräldraledighet. Att det samhällsmässiga kravet och 

förväntan att arbeta och göra karriär väger tyngre på män än kvinnor och att det därför blir 

”svårare” för män att ta en paus från arbetet än för kvinnor. Det kan också tolkas som att män 

har en större valfrihet att inte ta ut föräldraledighet lika länge då det inte förväntas av dem i 

lika stor utsträckning som för kvinnor.   

 

Connell (1995: 103) beskriver, att när män kliver in på den kvinnliga arenan nedgraderas de i 

könshierarkin. Vidare beskriver Hirdman (2001: 70) hur manlighet är det överordnade, det 
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normativa könet, i samhället.  Detta leder till att det är mer okej för kvinnor att gå in på 

traditionellt maskulina områden som lönearbete än vad det är för män att gå in på traditionellt 

kvinnliga områden och vara föräldralediga. Att ta ut en längre tid av föräldraledigheten kan 

därför upplevas som mindre okej för Fredrik, citerad ovan, än för en kvinna. Han måste dels 

avsäga sig en försörjarroll och därmed kliva ur sin traditionella roll, men också kliva in på ett 

mindre (än lönearbetet) värderat område. För en kvinna innebär det snarare en uppgradering 

då hon kliver in på ett högre värderat område genom att lönearbeta (Hirdman, 2001). Detta 

ger dels ett icke jämställt uttag av föräldraledigheten, men det ger också män och kvinnor 

olika handlingsutrymmen såväl i föräldraskapet som i försörjarrollen. I och med att män i 

mindre utsträckning tar ut föräldraledighet får de mindre tid med barnet och därmed minskar 

deras handlingsutrymme i föräldraskapet. Även fast vi kan se männen i denna studie som ett 

tecken på ett föräldraskap i förändring där män integreras mer, påverkar det traditionella 

genuskontraktet även de mest jämställda kvinnor och män (Hirdman, 2001).  

5.3.2. Lättare som student 

Angående dessa normer om lönearbete och mäns förväntan att inta en försörjarroll visade sig 

det faktum att en av männens var student vara intressant. Kristoffer, citerad nedan, studerade 

då det blev aktuellt med föräldraledighet, något som han uppfattade som något positivt. 
För det, alltså det påverkar ju tror jag mitt val att just att jag var student (…) Det är just en utbildning som går bara, alltså tar jag 

uppehåll… Det kanske är så för andra också, att det påverkar att som student, om man får barn som student så är det kanske 

lättare att vara föräldraledig länge än om man jobbar.  

Kristoffer, 37 år. 

Han upplevde det som lättare att vara föräldraledig som student än om han hade haft ett jobb. 

Genom att inte vara direkt kopplad till arbetsmarknaden, som Kristoffer belyser, påverkas han 

inte lika starkt av arbetsnormen då studierna är lätta att återuppta efter ledigheten. Kopplat till 

Hirdmans (2001: 84) teori om genuskontraktet, så innebär det att som man vara student och 

gå på föräldraledighet inte att du avsäger en försörjarroll på samma sätt som om du tar en 

paus från arbetet. På detta sätt kan det uppfattas som lättare att vara föräldraledig när du 

studerar då du som man inte behöver förhålla dig till lika många sociala genusförväntningar 

(Hirdman, 2001). Som student tar du hand om ditt barn och går in på ett traditionellt kvinnligt 

område, men du behöver inte lika tydligt avstå försörjarrollen som en man som tar ledigt från 

ett lönearbete, utmaningen av genuskontraktet blir därmed inte lika stort (ibid.). Vidare ska 

det i nästa kapitel diskuteras hur viktig praktisk erfarenhet är för en djupare förståelse av 

föräldraskapet. 
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5.4. Praktisk erfarenhet ger ny kunskap 
Denna del handlar om hur praktisk erfarenhet av föräldraledighet ger en djupare förståelse, 

dels för föräldraskapets innebörd, men också för hur männen i studien förstår sina partners. 

Denna förståelse leder i sin tur till att männen utvecklar nya kunskaper. I citatet nedan 

beskriver en av papporna hur det var först när han var föräldraledig själv med sitt barn som 

han upplevde att relationen till hans barn blev starkare.  
Innan jag var hemma med Petter så kände jag att jag inte alls hade samma goda kontakt… det känns som att vår relation, min 

relation till mina barn har utvecklats mest när jag har varit själv med dem… Det är först när man är själv med sina barn som man 

liksom tar det 100 % ansvaret och man liksom får vara med i alla, alla delar av dagen och alla känslor. (…) Dels umgås man ju 

väldigt intensivt hela dagarna… och sen så får man fixa alla, lösa alla problem själv, så är det ju. Och jag tror att där hamnar man 

i ett sådant underläge om mamman är hemma hela dagarna och så är man hemma några timmar på kvällen så… utvecklar man ju 

inte lika starka band till sitt barn (…) Så att jag, jag känner att i och med att jag har varit hemma, så har jag blivit en mycket 

viktigare person i mina barns liv också.  

Håkan, 34 år. 
Håkan beskriver hur det var först när han själv fick ansvara för allt vad det innebär att ta hand 

om ett spädbarn som han upplevde att hans relation till barnet utvecklades. Han upplevde det 

svårare att till fullo delta när hans partner var hemma. Det var när han var föräldraledig själv 

som han kände att han lärde sig vad det innebär att vara förälder. På samma vis beskriver 

Kristoffer att han märkt att män som inte varit föräldralediga lika länge som han inte har lärt 

sig de praktiska bitarna på samma sätt som han har.  
Jag tror att den gett mig, jämfört med att inte vara föräldraledig, så har det gett mig starkare, djupare, eller starkare band till mina 

barn och djupare relation. (…) Jag har märkt att sådana som inte varit föräldraledig lika mycket, de kan ju inte rent praktiskt. Så 

har jag märkt att om mamman åker iväg en vecka så kan de inte ta hand om dom, känns helt sjukt att en förälder kan vara så, att 

dom vet inte rent praktiskt hur man ska göra mat till en sjumånaders-bebis liksom, nä vi har ingen aning. Så det kändes, det känns 

bra, att jag faktiskt kan det här, vilket många inte kan.  

Kristoffer, 37 år. 

Kristoffer beskriver dels att han upplever att relationen till barnet har blivit bättre, men också 

att han rent praktiskt kan och vet hur man tar hand om ett spädbarn, något han upplever att 

andra män med spädbarn inte kan i samma utsträckning och hur bra det känns att han har fått 

den här kunskapen. Citaten ovan visar hur den praktiska erfarenheten av föräldraledigheten 

gett Håkan och Kristoffer insikter men också kunskap om vad det innebär att ta hand om 

spädbarn, kunskaper som traditionellt tillhör det kvinnliga genuset (Hirdman, 2001: 88). 

Knudson-Martin och Mahoney (2005: 243) menar att för att möjliggöra ett jämställt sätt att 

leva krävs att par aktivt utmanar traditionella könsroller, då de i och med detta utvecklar nya 

kompetenser. Kompetenser som inte traditionellt är kopplat till deras könsroll. Håkan menar 

att det är först när han var hemma själv med barnet som han till fullo lärde sig vad det innebär 

att ta hand om ett spädbarn.  Genom att ta ut en längre tid av föräldraledigheten utmanar han, 

som Knudson-Martin och Mahoney beskriver (2005: 243), den traditionella maskulina 
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könsrollen och tillskansar i och med det ny kunskap som är förknippat med det kvinnliga 

genuset. Kristoffer beskriver, i liknande termer som Håkan, att han märkt att andra män inte 

har samma kunskap gällande hur man tar han om spädbarn, som han har. Även Kristoffer har 

alltså, genom att praktiskt utmana vad som förväntas av honom som man tillskansat sig ny 

kunskap. I citatet nedan beskriver Fredrik hur han i och med föräldraledigheten insett vad det 

är han skulle missat om han inte varit hemma så pass länge. 
Utan (föräldra)ledigheten så hade vi ju inte haft någon djup relation. (…) Hade jag gått tillbaka till jobbet så hade det varit 

omöjligt för mig att förstå vad det innebär att vara hemma med en veckas eller två veckors bebis (…) Det här med att inte ha 

intelligenta diskussioner med en vuxen människa på ibland flera veckor, det hade liksom inte varit möjligt att förstå. (…) Det är 

ju en helt ny sak att försöka förstå vad ett spädbarn vill, att lära sig kommunicera med en nyfödd. Det kommer liksom inte av sig 

själv utan det kräver väldigt stort mått av engagemang av en själv (…) Även om vi hade delat lika men att vi hade tagit olika faser 

av spädbarnstiden … då hade inte jag och min fru kommit lika nära varandra i föräldrarelationen, det har ju alldeles säkert 

betydelse för, ja men hur man förstår varandra, hur man förstår varandras situation och så.  

Fredrik, 31 år. 

Fredrik lyfter, i likhet med Håkan och Kristoffer citerade ovan, en rad praktiska kunskaper 

han har lärt sig under föräldraledigheten. Han menar att det krävs tid och engagemang för att 

förstå hur man till exempel kommunicerar med ett spädbarn. Han lyfter också hur det har 

påverkat honom och hans partner positivt att även han var hemma en längre tid med deras 

barn. Detta känns igen för vad Knudson-Martin och Mahoney (2005: 243) menar är viktigt för 

att möjliggöra jämställdhet. Genom de nya kunskaper respondenten lär sig av att vara 

föräldraledig, till exempel hur man kommunicerar med spädbarn, får han en ökad förståelse 

för sin partners situation. På detta sätt, som Knudson-Martin och Mahoney belyser (2005: 

243), skapas en mer jämställd relation mellan respondenten och hans partner.  

 

Hirdman (2001: 202) menar att integrering av könen är ett viktigt förändringsverktyg av 

genuskontraktet. Det faktum att männen i studien, utifrån den praktiska erfarenheten de fått 

genom föräldraledigheten, upplever att de dels fått mer kunskap om vad föräldraskapet 

innebär, men också att de fått en djupare förståelse för sin partner, är ett tecken på att 

integrering av könen leder till ökad jämställdhet. På grund av dessa erfarenheter bryts de 

kontrasterande skillnaderna mellan könen i genuskontraktet ner och vi ser en förändring mot 

ett mer jämlikhetskontrakt (Hirdman, 2001). Genom att gå in på traditionellt kvinnliga 

områden lär sig männen nya saker som traditionellt tillhört kvinnor, men uppgifter som de nu 

ser som något som naturligt även tillhör dem i deras föräldraroll. De traditionella 

uppfattningar om föräldraskapet som Hirdman (2001: 84) beskriver med genuskontraktet, 

utmanas därmed. Precis som Fredrik, citerad ovan, beskriver det, bekräftar tidigare forskning 

att män som varit föräldralediga får en större förståelse för sin kvinnliga partner (Johansson, 
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2010: Socialförsäkringsrapport 2013: 9). Par som delar mer lika på föräldraledigheten 

tenderar att trivas mer i relationen och separera i mindre utsträckning (ibid.).  

 Utifrån hur dessa män pratar om deras praktiska erfarenheter av föräldraledigheten ser 

vi också skillnaden i vilja och praktik, att det finns ett behov att göra för att förstå, lära och 

förändra. Även fast dessa män innan var villiga att ta ut föräldraledighet och såg 

föräldrarollen som något som de ville dela jämlikt med sin partner, var det inte förrän efteråt 

som de verkligen förstod vad det innebär att faktiskt dela jämlikt. Att det är först i ett praktiskt 

beteende, när nya erfarenheter och kunskaper sätter sig i kroppen, som genuskontraktet på 

riktigt utmanas (Hirdman, 2001). Som Plantin (2001: 135) belyser, finns det en tendens till 

medlöperi i mäns inställning till föräldraledighet och jämställdhet. Att de säger sig vilja vara 

jämställda i föräldraskapet, men genom att de inte tar ut lika mycket av föräldraledigheten i 

praktiken bekräftar genuskontraktet (Hirdman, 2006) och den hegemoniska maskuliniteten 

(Connell, 1995), genom att agera en deltagande maskulinitet. Dessa män bryter mot detta 

medlöperi, och utmanar den deltagande maskuliniteten som Connell (1995) beskriver, genom 

att ta ut en längre tid av föräldraledigheten. Avslutningsvis kommer det nu i sista kapitlet att 

föras en slutdiskussion om betydelsen av faderskaps- och maskulinitetsforskning samt ges 

förslag på politiska implikationer för ett fortsatt utvecklingsarbete i region Västerbotten. 

6. Slutdiskussion  
Syftet med denna studie var att få en djupare förståelse för vilken betydelse ett längre uttag av 

föräldraledighet har för mäns identitetsskapande som män samt vad som påverkar dem att ta 

ut minst sex månader. Fyra teman visade sig vara viktiga för denna förståelse. 

Respondenterna upplever att det, såväl i deras privata liv som på kommunala institutioner som 

BVC, ges en högre status till modersrollen än fadersrollen. Vidare visade sig männen i 

studien, utifrån en jämställd maskulinitet, utmana traditionella föreställningar om hur män bör 

vara. Genom att ta ut en längre tid av föräldraledigheten utmanar de det traditionella 

genuskontraktet och därmed också synen på föräldraskapet. Vissa av männen i studien 

uppvisade ett, i relation till barnet, mindre karriärfokus, men lönearbetsnormen visade sig 

samtidigt ha betydelse för mäns möjligheter/val att ta ut en längre tid av föräldraledigheten. 

Utifrån ett jämställdhetsperspektiv framgick det även hur praktisk erfarenhet ger ny kunskap 

som breddar förståelsen för ett jämställt sätt att leva. Utifrån studiens resultat samt tidigare 

forskning och teori kommer en kort diskussion nedan att föras om varför faderskaps- och 

maskulinitetsforskning är viktig. Med utgångspunkt i undersökningens teman har ett antal 

problemområden för mäns och kvinnors möjligheter till ett jämställt deltagande i 
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föräldrarollen definierats. Dessa sammanfattas nedan. Avslutningsvis diskuteras varför det är 

viktigt med ett ökat manligt uttag av föräldraledigheten i Västerbotten där förslag till en ny 

handlingsplan ges.  

6.1. Varför faderskaps- och maskulinitetsforskning är viktig 
Så väl denna studie som tidigare forskning (Plantin, 2011: Klinth och Johansson, 2010, 

Almqvist et al., 2011) visar att beroende på vilket kön du uppfattas som, ges du olika 

förutsättningar i föräldraskapet. På liknande sätt som i denna undersökning pekar även 

tidigare studier på att män upplever att ett större fokus ges till kvinnan i föräldrautbildningar 

(Plantin, 2011.). Denna fokusering på kvinnor i föräldrarollen leder till en marginalisering av 

män. Den bottnar i, som Connell (1995) belyser, kroppens betydelse för hur vi skapar vår 

förståelse av kön. Då manliga kroppar inte producerar mjölk faller det ”naturligt” att det är det 

kvinnliga könet som ska mata barnet. Utifrån dessa socialt konstruerade föreställningar om 

kvinnors och mäns roller i föräldraskapet reproduceras normer där mäns status, ansvar och 

handlingsutrymme förminskas i relation kvinnors. Detta visar sig bland annat genom att män 

tenderar att känna sig socialt isolerade under föräldraledigheten, på ett sätt kvinnor inte i 

samma utsträckning gör (Almqvist et al., 2011: se avsnitt 5.1.3). Genom att granska mäns 

förutsättningar för ett jämställt deltagande i föräldraskapet ges en djupare förståelse om vad 

som behövs för att föräldraskapet i Sverige vidare ska kunna demokratiseras.  

 Knudson-Martin och Mahoney (2005) menar att det är viktigt att utmana traditionella 

könsroller samt att vara öppen för nya kunskaper för att möjliggöra jämställdhet. Denna studie 

visade att den långa föräldraledigheten var en möjliggörande grund till att männen kunde 

tillskansa sig ny kunskap om att ta hand om små barn, en uppgift som traditionellt tillhört 

kvinnor. Vidare visar tidigare forskning på föräldraledighetens betydelse för mäns utveckling 

av emotionell intelligens (Klinth och Johansson, 2010). Samt att en längre föräldraledighet 

leder till att män skapar en djupare emotionell kontakt till sitt barn och att män som varit 

föräldralediga en längre tid uppvisar bättre psykisk och fysisk hälsa än män som inte varit 

föräldralediga (Plantin, 2011: Månsdotter och Lundin, 2010: Plantin, 2001). Alla dessa 

aspekter menar Knudson-Martin och Mahoney är viktiga för att möjliggöra jämställda 

relationer. Föräldraledighet är alltså ett viktigt verktyg för en ökad demokratisering av 

samhället. 

 

Som såväl Butler (Ambjörnsson, 2006) och Hirdman (2001) visar, skapas olika förväntningar 

och förutsättningar för människor beroende på vilket kön de av samhället tilldelas. Detta leder 
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till att kvinnor och män står inför olika utmaningar gällande könsöverskridande beteenden. 

När kvinnor deltar på traditionellt manliga områden ges de status, medan för män handlar det 

snarare om, som Connell belyser (1995) att avsäga sig status när de deltar på traditionellt 

kvinnliga områden. Det är därför viktigt med vidare förståelse för hur de feminina och 

maskulina identiteterna samverkar och påverkar varandra i föräldraskapet, men också hur 

olika maskuliniteter ges olika förutsättningar. Männen i denna studie visar, i motsättning till 

Bekkengens (2003) resultat, att en barnfokuserad maskulinitet går hand i hand med en 

jämställd maskulinitet. Majoriteten av männen i denna studie konstruerar en maskulinitet inte 

enbart med fokus på deras barn, utan med medvetenhet och aktiv strävan efter jämställdhet 

(se avsnitt 5.2). Deras strävan efter jämställdhet visade sig också vara en viktig faktor till 

varför majoriteten av männen valde att ta ut föräldraledighet. Vidare upplevde männen i 

studien det svårt att relatera till andra män i föräldragrupperna (se avsnitt 5.1.2 och 5.2.2), 

vilket kan ses som ett tecken på att de konstruerar en maskulinitet som är avvikande och 

utmanande av den hegemoniska maskuliniteten (Connell). Vidare belyser Johansson och 

Klinth (2010) att män, som väljer att tar ut föräldraledighet, ges status och uppskattning då de 

bekräftar den jämställdhetskultur som råder i Sverige. Mäns position i föräldraskapet är alltså 

komplex. De tenderar att marginaliseras samtidigt som ett aktivt och närvarande faderskap 

uppmuntras.  

 Frågan är hur stor del männen accepteras få ha i föräldrarollen? Hur långt de faktiskt 

kan utmana den heterosexuella matrisen (Ambjörnsson, 2006) och det traditionella 

genuskontraktet (Hirdman, 2001), innan de agerar ett för obegripligt genus? Som beskrivet 

ovan, verkar vår sociala konstruktion om kroppens betydelse för föräldraskapet spela en stor 

roll för hur män och kvinnors handelsutrymme utformas. Det tydligaste exemplet på hur 

kroppen inskränker handlingsutrymmet för män är amning och matning. Denna studie visar 

dels män som upplever sig otillräckliga i jämförelse med sin kvinnliga partner när det handlar 

om matning, men också upprördhet över att föräldrautbildningar tar för givet att det är 

kvinnan som ska stå för huvudansvaret av matningen av barnet. Detta fält, som behandlar 

kroppens betydelse för mäns föräldraskapande, måste vidare utforskas. Vilka förutsättningar 

har en nybliven man som aktivt vill delta i matningen av hans nyfödda barn? Vilken 

information och vilka verktyg ges han av samhället för att kunna inta en lika självklar roll 

som hans kvinnliga partner?  
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6.2. Problemområden 
Utifrån de teman som hittades i studien har det identifierats ett antal problemområden för 

mäns och kvinnors möjlighet till ett jämställt deltagande i föräldrarollen. Först, hur männen 

upplever att ett större fokus i föräldrautbildningar ges till föräldern som bär barnet och att det 

finns olika förväntningar på kvinnor och män i föräldraskapet. De upplever det svårt att 

relatera till andra män i föräldrautbildningar där en man upplevde det direkt obekvämt att 

diskutera aspekter av föräldraskapet med endast män. Amning visade sig också vara ett 

problematiskt område. Dels på så vis att vissa av männen upplevde att det i 

föräldrautbildningar tas för givet att det är kvinnan som ska mata barnet genom amning, men 

också på så vis att vissa av de män vars partner ammade kände ett visst utanförskap just för att 

de själva inte hade den möjligheten. De menade att barnet knöt an till mamman på ett annat 

sätt och att det fanns en viss sorg i det. Vidare upplevs det för vissa svårt att hitta sociala 

sammanhang och mötesplatser, förutom öppna förskolan, under föräldraledigheten. 

Avslutningsvis visar studien att männen måste förhålla sig till lönearbetsnormen när de tar ut 

föräldraledighet och beroende på vilken position du har på arbetsmarknaden kan den uppfattas 

som olika stark. 

6.3. Varför ett ökat uttag av mäns föräldraledighet är viktigt för region 
Västerbotten  
Västerbotten, med Umeå i spetsen, står ut i statistiken gällande mäns uttag av 

föräldraledighet. Det är en plats där fler män än någon annanstans i Sverige väljer att aktivt 

delta i föräldraskapet. Det kampanjarbete som ägde rum i regionen på 1990-talet förändrade 

mäns, kvinnors, barnmorskors, arbetskollegors och arbetsgivares inställning till vem som bör 

vara hemma med nyfödda spädbarn (Almqvist et al., 2011: Edlund, 2000). Detta är ett 

modernt fenomen som visar att visioner och hårt arbete ger resultat. Det är därför något som 

borde inbegripas i den Västerbottniska identiteten, att i Västerbotten, där delar kvinnor och 

män mer jämställt på föräldraledigheten och det är något att vara stolt över. Men även fast 

Umeå och Västerbotten utmärker sig, är det långt ifrån ett jämställt ansvar. Idag tar män i 

Umeå enbart ut 29 % av föräldraledigheten, och endast 14 % av föräldrapar i Sverige delar 

lika på föräldraledigheten. Det innebär att 86 % av alla par inte delar lika. Detta är ett stort 

jämställdhetsproblem, såväl för landet som för region Västerbotten. Ett jämställdhetsproblem 

som leder till att kvinnor och män ges olika handlingsutrymmen i föräldraskapet, då kvinnan 

bland annat genom ett större uttag av föräldraledigheten får en starkare roll. Det ojämna 

uttaget leder också till konsekvenser på arbetsmarknaden, då kvinnor, i och med 
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föräldraledigheten, i större utsträckning är frånvarande från arbetsmarknaden än män. Om vi 

skulle se ett mer jämställt uttag av föräldraledigheten i regionen skulle detta, som såväl 

tidigare forskning och denna studie visar, få en rad positiva effekter för regionens invånare. 

Vi skulle se bättre relationer mellan föräldrar och barn, män som upplever en större 

existentiell tillfredställelse, ökad jämställdhet i parrelationer och därmed mindre social 

problematik. Vi skulle också se förändringar för kvinnor på så sätt att när män tar ett ökat 

ansvar och en aktivare jämställd roll i föräldraskapet ges större utrymme för kvinnor på de 

traditionellt maskulina områdena som arbetsmarknaden.  

 

Som Hirdman (2001) beskriver är just en integrering av könen en möjlighet att förändra det 

traditionella genuskontraktet. Det är därför viktigt att i det regionala jämställdhetsarbetet se 

till att integrering inte enbart handlar om att föra in kvinnor på de traditionellt manliga 

områdena, utan att också integrera män i de traditionellt kvinnliga. För att såväl kunna 

förenkla livet för den grupp föräldrapar som lever ett modernare och mer jämställt 

föräldraskap, som att uppmuntra fler män att ta ut föräldraledighet, krävs förändringar på flera 

instanser i regionen. Utifrån vad männen i studien upplever, behövs det tydligare 

styrdokument och riktlinjer för hur personal på till exempel BVC bör prata om och arbeta 

med föräldraskapet utifrån jämställda grunder. Såväl för att både män och kvinnor ska känna 

sig lika inkluderade, som för att visa på vikten av en jämställd ansvarsdelning. Personal som 

jobbar på berörda institutioner måste dels tillskansas kunskap om hur ojämställt det är, men 

också få faktabaserad kunskap om anledningar till varför män tar ut mindre föräldraledighet. 

Vidare kunskap behövs om hur det kan upplevas svårare för män att avstå från en försörjarroll 

och gå in i en omsorgsroll, att gå från det traditionellt manliga till det traditionellt kvinnliga. 

Här behövs också en fördjupad kunskap om hur maskuliniteter och faderskap konstrueras 

olika beroende på aspekter som klass, sexualitet, etnicitet och ålder (Klinth och Johansson, 

2010: 201). Då modersrollen såväl historiskt som idag har en högre status i föräldraskapet är 

det viktigt att skapa och ge män utrymme och verktyg att kunna delta och bli aktivare i 

föräldrarollen. Som männen i studien beskriver är det inte förrän efter ledigheten som de 

förstår vad de skulle gått miste om, om de inte varit föräldralediga. Utifrån detta skulle det 

kanske vara bra att bjuda in män, som själva har erfarenhet av att ha tagit ut föräldraledighet 

en längre tid, till föräldrautbildningar. På detta sätt kan män ges möjligheten att kunna relatera 

till andra män med liknade erfarenheter. Information specifikt riktad till män kan också vara 

positivt, där man utifrån dessa problemområden lyfter de positiva aspekterna med att män tar 

ut föräldraledighet.  
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6.4. En ny handlingsplan för Västerbotten 
Utifrån de problemområden som beskrivits ovan föreslås att följande områden ses över och 

omarbetas: 
• Tydligt skriva in i styrdokument för jämställdhetsarbetet i regionen att män och kvinnor bör dela 

jämlikt på föräldraledigheten, samt en genomförandeplan för hur detta mål ska kunna uppnås.  

• Kunskapslyft för personal på berörda institutioner angående maskulinitet och faderskap.  

• Att i information och föräldrautbildningar se över vilket språk som används och prata och skriva om 

föräldraskapet utifrån könsneutrala termer. Istället för att säga ”mamman ammar” kan man säga ”den 

som väljer att ge barnet mat”.  

• I information och föräldrautbildningar inkludera män i matning av barnet och inte ta för givet att 

kvinnan ammar. Lyft in alternativa tillvägagångssätt för amning som användning av bröstpump och 

mjölkersättning. Dels som ett sätt för att inkludera män i föräldraskapet, men också som en 

ansvarsavlastning för kvinnan. 

• Fler mötesplatser måste skapas för att föräldralediga män ska uppleva att de har sociala sammanhang att 

ingå i under föräldraledigheten. Männen i denna studie önskade alla längre öppettider för öppna 

förskolor och vissa menade också att det skulle vara positivt med dagar riktade enbart till föräldralediga 

män.  

• Utvärdering av olika former av informationsspridning. Internetbaserad information har visats vara ett 

positivt verktyg för framförallt män. Kanske utvecklande av appar skulle kunna vara ett bra verktyg för 

att nå fler män.   

• Informationsspridning och uppmuntran av ett jämställt uttag av föräldraledigheten riktad till båda 

föräldrarna och inte enbart till den som bär barnet. 

 

Avslutningsvis skall understrykas att dessa förslag är formulerade utifrån denna studies 

respondenters upplevelser av föräldrarollen samt deras möten med institutioner som BVC. För 

vidare praktisk förståelse för hur de regionala institutionerna bör gå tillväga i sitt 

förändringsarbete mot ett mer jämställd föräldraskap i Västerbotten, behövs vidare 

undersökningar av hur berörda institutioner som BVC och Öppna förskolor arbetar, något jag 

i framtiden hoppas kunna göra.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor:  
Ålder, utbildning, yrke, uppväxt, bott någon annan stans än Umeå? Hur kommer det sig att du valt att bo just i Umeå? Civil status? Partners 
utbildningsnivå samt yrke? Hur många barn? Hur lång föräldraledighet? 
 
1. Innan barnet fötts. Vad influerar männen att ta ut ledighet. Frågor för att försöka skapa en bild av vilka faktorer som varit 
avgörande för respondenten i hans beslut om att ta ut en längre tid av föräldraledigheten.  
 
Om du tänker tillbaka på tiden innan du fick barn, hur gick dina tidigare tankar om föräldraledighet då? Var det något du trodde att du skulle 
ta ut? 
När du fick reda på att ni väntade barn, vad var dina förväntningar inför att bli pappa? 
 
Inför att du skulle bli pappa, vad fick du för information om att bli pappa/förälder och om föräldraledighet? 

- Letade du själv information om pappaledighet? Var i så fall? Hur upplevde du i så fall den information du hittade? 
- Vilken information fick du från myndigheter, till exempel BVC och försäkringskassan, kommunen? Hur upplevde du den i så 

fall?  
Var det någon specifik information/stöttning från dessa myndigheter du upplevde speciellt, förvånande, viktigt? 
 
Hur tänkte du och din partner kring uppdelningen av föräldraledigheten?  

- Vilka saker pratade ni om innan ert barn var fött? 
- Var något särskilt framträdande? 
- Hur viktigt var det för er att dela lika? Var ni eniga? Varför/varför inte? 

 
Vänner: 
Vilken roll spelade andra personer för hur ni tänkte och pratade kring att bli föräldrar tror du?  

- Pratade du med t.ex. vänner och annan familj om hur ni skulle göra?  
- Vad pratade ni i så fall om?  
- Tror du att dom hade någon påverkan på dig och din partners beslut att dela lika? 

 
Vad var dina vänners inställning till att du skulle vara föräldraledig så pass länge? 
Vad var dina släktingar och familjs inställning? 
 
Myndigheter: 
Hade du/ni någon kontakt med myndigheter som BVC och försäkringskassan innan ert barn föddes?  

- Om ja, hur upplevde du till exempel barnmorskors och annan personals bemötande  
o Generellt, gentemot er som par 
o gentemot dig som man/blivande pappa 
o I relation till att du och din partner tänkt dela lika? Uppmuntrande/negativ? 

 
Arbetsgivare/kollegor: 
Vad var din chefs inställning till att du skulle vara föräldraledig?  
Vad var dina kollegors bemötande? 
(Upplevde du dig någon gång motarbetat på din arbetsplats att ta ut pappaledighet?) 
 
2. Efter att barnet fötts, tiden som föräldraledig. Hur de upplevde sin föräldraledighet. Om det var lätt/svårt att hitta sammanhang 
att ingå i. Om respondenten upplevde en tillgång/avsaknad av relationer där han kunde prata om frågor rörande hans faderskap. 
Vad/om han upplevt att han har utvecklats/förändrats av ledigheten. 
När ditt barn sedan var fött, utifrån dina och din partners förväntningar, blev det som ni hade tänkt er? Varför/varför inte?  
 
Har du deltagit i några föräldragrupper eller öppna förskolor? 

- Om ja, hur upplevde du dom?  
- Tror du att dom spelade någon roll för ditt föräldraskap?  
- Diskuterade ni frågor rörande faderskap i dessa grupper? I så fall hur/vad? 

Var det lätt eller svårt att hitta sammanhang/aktiviteter att göra under föräldraledigheten? 
- Hade du vänner som också var föräldralediga ungefär samtidigt? 
- Träffade du andra män under föräldraledigheten som också var pappalediga? Var i så fall?  
- Upplever du det olika att träffa/prata med föräldralediga kvinnor respektive män? Känner du att man pratar om ungefär samma 

saker, eller upplever du någon skillnad? 
- Pratade du mycket med andra i din omgivning om hur du upplevde det att bli pappa samt att vara pappaledighet? Med vilka i så 

fall? 
Kände du dig stöttad av din partner under föräldraledigheten?  

- Hur förhöll hen sig till din föräldraledighet? 
- Pratade ni mycket hur ni skulle göra med praktiska saker med barnet? Vem som skulle göra vad och så? 

Om du tänker rent allmänt, hur upplevde du det att vara föräldraledig? 
 
3. Efter ledigheten. Frågor om identitet som man-pappa. Hur han ser på faderskapet rent generellt, vad det innebär att vara en bra 
pappa. Hur ledigheten har påverkat hans relation till hans barn och partner. 
Hur kändes det att komma tillbaka till jobbet efter ledigheten?  

- Kändes något annorlunda? 
- Vad fick du för mottagande av kollegor, chefer? Hur upplevde du det? 
- Tror du att din ledighet med ditt barn påverkat dig i din yrkesroll? Kompetensmässigt? 
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- Hur var det att INTE vara hemma med barnet jämt? 
- Känns det som att du prioriterar annorlunda på något sätt efter att du varit föräldraledig? 

 
Nu när du varit pappaledig, skulle du säga att den bild du hade av att vara pappaledig stämde överens med hur det blev? hur/varför/varför 
inte? 
 - Vad är roligast samt tråkigast med att vara föräldraledig? 
 - Är det något du skulle göra annorlunda om du skulle vara pappaledig igen? 
 - Hur vill du vara som pappa, tror du att du är så nu? 
 - Har du några förebilder som du ser upp till när det handlar om att vara pappa? 
 
Läser du eller kollar i böcker och tidningar om att vara förälder? 

- Vem har köpt/lånat dem?  
- Hur upplever du att föräldraskap, faderskap (vs) moderskap, män/kvinnor förmedlas i dessa? Känner du igen dig (hur/hur inte)? 

Om du tänker på samma sätt med reklam du får hem och info från myndigheter, känner du igen dig i det sätt de porträtterar föräldraskapet? 
 
Hur skulle du säga att det påverkat dig som människa att ta ut en längre tid av föräldraledigheten? 

- Upplevde du att du lärde dig något speciellt, eller utvecklade några speciella egenskaper i och med din föräldraledighet? Vad i så 
fall? 

- Upplever att du utvecklat någon speciell färdighet som pappa? 
 
På vilket sätt tror du att din ledighet påverkar/påverkat dig och din partners relation? Ser er relation annorlunda ut idag jämfört med innan ni 
fick barn och ni var föräldralediga? Hur? 

- Vad har det inneburit för ert familjeliv? 
- Hur upplever du din roll i familjen, har den förändrats något sedan du var föräldraledig?  
- Hur ser ansvarsuppdelningen av barnen/ert barn ut mellan dig och din partner? Gör ni samma/olika saker? 
- Känner du dig likvärdig som förälder med din partner?  
- Är det viktigt för er att försöka skapa egentid? Varför? Vad gör du under egentiden i så fall? 

 
På vilket sätt tror du att din ledighet påverkar din relation till ditt barn? Kommer du göra likadant med nästa barn?  
 
Upplever du att människor generellt uppmärksammar/reagerar på att du är/har varit pappaledig ganska länge? I så fall på vilket sätt?  
 
Hur tänker du kring manlighet i relation till faderskap, både allmänt och för din egen del? Också i relation till att du varit föräldraledig 
ganska länge, vad har det inneburit för din syn på dig själv som man, har det förändrats jämfört med innan du fick barn? 

- vad tänker du kring manlighet? 
- Tror du att det faktum att du är man påverkar din roll som förälder? 

 
Upplever du att föräldraledighet är något du känner dig stolt över, att du varit hemma ganska länge med ditt barn? Varför i så fall? 
 
Vad tror du att pappaledighet gett dig?  

- Tror du att andra män skulle kunna ”tjäna” på att vara föräldralediga en länge tid som du gjorde? 
- Vad kan den bidra till mer allmänt, i samhället tror du?  

 
Vad är din inställning till pappamånaderna? Alltså två av månaderna idag är knyten till varje förälder? 
 -  Vad är din inställning till individualiserad föräldraförsäkring? Alltså att man delar upp föräldraförsäkringen lika och 
att den är knyten till varje förälder, som en förlängning av ”pappamånaderna”.  
 
Idag är det ca 12 % som delar ungefär lika på föräldraledigheten, som du och din partner gör. Vad tror du utmärker/karaktäriserar både den 
här gruppen män som gör så, men också dig som individ? 
 
Umeå/Västerbotten som plats. Frågor för att försöka knyta an till perspektivet regional utveckling. Hur respondenten känner inför 
Umeå och Västerbotten som plats, samt hur det eventuellt påverkar deras sätt att skapa ett aktivt faderskap. Samt hur de resonerar 
kring varför män generellt tar ut mindre av fl än kvinnor. 
 
Hur skulle du generellt säga att det är att vara föräldraledig pappa i Umeå just?  

- Tror du att du bor i just i Umeå påverkar ditt sätt att vara pappa på något vis? 
- Påverkade dina möjligheter att vara föräldraledig så länge, hur då? 

 
Västerbotten och Umeå är det ställe i Sverige där flest män väljer att ta ut pappaledighet, varför tror du att det är så?  

- Är det något som är annorlunda med Umeå/Västerbotten tror du? 
- Tror du att det skulle vara annorlunda att vara pappaledig någon annan stans i Sverige? 

 
Om du tänker på Umeå och de män som bor här, vilken bild av män tycker du dig se i Umeå?   
 - Hur är män här i Umeå? Vilka olika typer av män finns/känner du? Är detta unikt  för Umeå.  
 
Har du vänner på annan ort som har barn som har andra upplevelser och erfarenheter gällande föräldraledighet? 
 
Varför tror du att män i betydligt mindre utsträckning tar ut föräldraledighet?  

- Borde män generellt ta ut mer fl? Varför/varför inte? 
- Vad tror du skulle behöva förändras i Umeå för att fler män skulle välja att ta ut mer pappaledighet? 

 
Avslutningsvis, vad skulle du säga är den viktigaste anledningen, faktorn, som gjorde att du var hemma så länge?  

- Tror du att det hade gett lika mycket att vara fledig kortare tid, eller längre tid än halva tiden? 
 
Är det något du skulle vilja tillägga som du tänker kan va viktigt rörande föräldraledighet och män i Umeå? 
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Bilaga 2 
Utdrag ur kodningsschema för studiens fyra teman med tillhörande underteman. 
 

 
Tema 

 

 
Undertema 

 
Kod 

 
Citat 

 
 
 
 
 
 
Kvinnan 
som norm 

 
Modersrollens 
högre status 
än faders- 
rollens 
 
 
Problematiskt 
att relatera till 
andra män 
 
Brist på 
mötesplatser	  

 
 
Mammor 
status 
 
 
 
 
Andra män 
 
 
 
 
Socialt 
	  

 
Ja, så vi gick ju på allt sådant där… Det här var ju 2007-2008 då, så då kändes 
informationen, ganska såhär ålderdomlig (…) Det var väldigt mycket mamman 
och så ibland ja men pappan kan också, det var som att mamma var såhär 80-90 
procent förälder och pappan 10-20 procent förälder, så det kändes.  (…) Alltså, 
man är ju van, så är det ju överallt, i samhället sådär… Men det är klart att det 
vore kul om de hade inkluderat en mer liksom. 
 
 
Jag kände (att) många av de andra papporna som var i de här grupperna hade en 
liten annan inställning till föräldraskap tror jag … ja men att man kan vara med på 
ett hörn…  
 
 
Det jobbigaste var väl att jag kände mig ensam, alltså det fanns inga riktigt, 
förutom förskolan, något sammanhang att finnas med och umgås med andra 
vuxna människor, så det fanns inte. Så att man blev ganska isolerad.  
 

 
 
 
 
Jämställd 
maskulinitet 

 
Att leva 
jämställt 
 
 
 
Problematiskt 
att relatera till 
traditionell 
maskulinitet 
 

 
 
 
Jämställdhet 
 
 
 
 
 
Mansroll	  

 
Jag tror att man förlorar jättemycket (som man att inte vara föräldraledig) (…) jag 
tror att det på det stora planet kan på sikt bidra till ett mer jämställt samhälle och 
att i arbetslivet, om det är självklart att män och kvinnor tar ut lika mycket 
föräldraledighet då blir det ju, då blir det ju ingen skillnad att anställa en man eller 
en kvinna… jag tror att det är viktigt för samhället också. Jag tror att många män 
vinner på att utveckla de sidorna av sig själva… att man blir nog en bättre 
människa av att ta hand om små barn.   
 
 
Jo men att man kan vara trygg i sig själv utan att luta sig mot den traditionella 
mansrollen... den har jag inte så mycket till övers för... så jag har, nä jag har svårt 
för, svårt för den traditionella mansrollen.	  

 
 
 
 
Betydelsen 
av löne-
arbete 

 
 
Mindre 
karriärsfokus 
samt trivdes 
inte på jobbet 
 
 
 
 
Lättare som 
student	  

 
 
Karriär 
 
 
 
Lönearbete 
 
 
 
 
Student	  

 
Jag har inte varit någon sådan här karriärmänniska som alltså, eftersom det inte 
skadat mig så mycket för att jag varit hemma från jobbet. Det har inte påverkat 
mig på det sättet att få det bra ekonomiskt…  
 
Jag är nog framför allt glad att det föll sig på det viset. Jag menar, hade jag inte 
varit i en situation där jag ville bort från mitt dåvarande jobb till exempel, då 
kanske vi av slentrianmässighet hade planerat för en mer traditionell 
föräldraledighet, att jag inte hade varit med från början, eller kommit ett tag med 
stafettpinnen vid 8 månader eller någonting, och det är jag väldigt glad för att vi, 
att det blev annorlunda.  
 
För det, alltså det påverkar ju tror jag mitt val att just att jag var student (…) Det 
är just en utbildning som går bara, alltså tar jag uppehåll… Det kanske är så för 
andra också, att det påverkar att som student, om man får barn som student så är 
det kanske lättare att vara föräldraledig länge än om man jobbar.  
 

 
Praktisk 
erfarenhet 
ger ny 
kunskap 

	    
 
 
Praktisk 
erfarenhet	  

 
Jag tror att den gett mig, jämfört med att inte vara föräldraledig, så har det gett mig 
starkare, djupare, eller starkare band till mina barn och djupare relation. (…) Jag 
har märkt att sådana som inte varit föräldraledig lika mycket, de kan ju inte rent 
praktiskt. Så har jag märkt att om mamman åker iväg en vecka så kan de inte ta 
hand om dom, känns helt sjukt att en förälder kan vara så, att dom vet inte rent 
praktiskt hur man ska göra mat till en sjumånaders-bebis liksom, nä vi har ingen 
aning. Så det kändes, det känns bra, att jag faktiskt kan det här, vilket många inte 
kan.  

	  
 


