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Abstract 

Titel: Barnorienterad hegemonisk maskulinitet: En diskursanalys av rådgivningsböcker för 

blivande pappor 

Författare: Amanda Lundberg 

Nyckelord: Maskulinitet, barnorienterad maskulinitet, hegemonisk maskulinitet, papparoll, 

faderskap, diskurs, diskursanalys 

  

Uppsatsens syfte är att undersöka hur papparollen framställs i amerikansk respektive svensk 

rådgivningslitteratur som riktar sig till blivande och nyblivna pappor. Syftet besvaras med hjälp av två 

forskningsfrågor: hur kommer papparollen till uttryck i dessa pappaböcker och vilka eventuella 

skillnader och/eller likheter mellan de amerikanska och de svenska böckerna kan identifieras? 

Detta kommer göras med hjälp av begrepp och idéer lånade från Faircloughs diskursanalys. Det 

diskursanalytiska paketet är ett ramverk för både teoretiska och metodologiska utgångpunkter. För att 

får en bredare förståelse av empirin tas även andra socialteoretiska perspektiv in. I detta fall blir teorier 

kring maskulinitet och faderskap aktuella och bidrar med förklaring och förståelse kring hur 

diskurserna upprätthålls av sociala praktiker samt hur de bidrar till reproducerandet av dem.  

Diskurser identifieras och analyseras i ett parallellt arbete mellan teori och empiri. Empirin består av 

fyra rådgivningsböcker för blivande pappor, två svenska och två amerikanska. Den barnorienterade 

maskuliniteten har visat sig ha en betydande roll i konstruktionen av den moderna papparollen och 

empirin problematiserar begreppets innehåll. Under behandlingen av empirin har ytterligare en bild av 

den barnorienterade maskuliniteten tornat fram, som skiljer sig från begreppets ursprungliga 

kännetecken. Den nya bilden inkluderar flera av de uppoffringar som män och pappor måste göra för 

få tillgång till nära relationer med små barn. Dessa två versioner av barnorienterad maskulinitet kan i 

grova drag föras tillbaka på framställningen av papporna i böckerna från respektive land. Den första 

bilden av den barnorienterade maskuliniteten hittas i framställningen av pappor i de amerikanska 

böckerna medan den andra bilden kan liknas vid framställningen i de svenska böckerna  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Det blir allt vanligare med det som i Sverige kallas delad föräldraledighet, d.v.s. att båda 

föräldrarna utnyttjar föräldraförsäkringen och är hemma med barnet. Underförstått och enligt 

statistik betyder detta i praktiken att även papporna stannar hemma en tid och mammorna 

återgår till arbetet lite tidigare. Enligt Tjänstemännens Centralorganisations ”Pappaindex” har 

männens uttag av föräldraledigheten ökat, om än blygsamt från förra mätningen (Orpana, 

2013). Rapporter från Försäkringskassan visar också på ökningen, hur liten den förhållandevis 

är, men att det sammanlagda uttaget av ”manlig” föräldraledighet har i princip fördubblats 

under 2000-talet (Almqvist, 2011). Pappor i Sverige tar nu ut ca 25 % av föräldrapenningen.  

Det är dock inte bara i Sverige dessa ökningar syns, även om Sverige ofta ses som ett modernt 

och framstående land när det gäller jämställdhet och barnomsorg. I USA både vill och kan allt 

fler pappor spendera mer tid hemma med sina barn. Enligt en rapport från Families and Work 

Institute (2014) som främst handlar om fördelarna för arbetsgivarna med den förlängda 

föräldraledigheten tas också möjligheten till pappaledighet upp. Även om fler och fler pappor 

känner att de skulle vilja ta ut mer föräldraledighet tar majoriteten (75 %) bara ut en vecka 

eller mindre. Till detta ges några olika förklaringar, bland annat attityden på arbetsplatsen till 

att män tar ut föräldraledighet och oro för ekonomin.  

De båda är industriländer men bortsett från det finns det inte många likheter mellan Sverige 

och USA. Det finns stora skillnader när det gäller välfärdssystem och möjligheterna att vara 

en arbetande involverad förälder, oavsett kön. Sverige har en av världens mest utbyggda 

föräldraförsäkringar med 480 betalda dagar som kan fördelas fritt mellan föräldrarna, så när 

som på 60 dagar som är öronmärkta för den ena föräldern. Det kan jämföras med att den 

brittiska tidningen The Guardian skriver att USA fortfarande är det enda industriland där 

nyblivna föräldrar inte garanteras betald föräldraledighet (Popovich, 2014).  

Med anledning av det växande intresset för delat föräldraskap och jämställdheten som följer 

med det, finns också ett växande antal böcker som riktar sig till pappor och blivande pappor 

med handfasta tips och råd. I denna studie utgår jag från att de böcker jag valt ut, och som 

riktar sig till pappor, utgör en del av en egen genre, något som kommer göras tydligt i 

urvalsavsnittet. För att ta reda på den bild av pappaskapet som förmedlas genom dessa böcker 

kommer denna litteratur att behandlas diskursivt.  Diskursanalysen står på en 



 
 

4 
 

socialkonstruktivistisk grund vilket innebär att verkligheten ses som socialt konstruerad och 

att det därmed inte finns någon objektiv kunskap om den. Vår kunskap om ”verkligheten” 

bygger istället på en kulturell och historisk kontext som styr hur vi ser vår omvärld (Winther 

Jörgensen och Philips, 2000). USA och Sverige skiljer sig åt både vad det gäller historisk 

såväl som kulturell kontext och det var därför jag ansåg det nödvändigt att ha denna korta 

inledande bakgrund kring situationerna för blivande pappor i respektive land. Jag kommer 

inte gå in djupare på de två välfärdssystemen, eftersom det inte är det som ska studeras, även 

om det till stor del är välfärdssystemen som skapar kontexten för texterna. Förutsättningarna 

för de blivande papporna skiljer sig åt och därför kommer kanske också litteraturen att genom 

sina råd och tips ha lite olika utgångspunkter och förgivettaganden. Eftersom diskursanalys är 

socialkonstruktivistisk och ser verkligheten som en produkt av en växelverkan mellan språk 

och social kontext som påverkar varandra, är tanken att råden som ges och sättet som 

böckerna är skrivna på kommer säga något om förväntningarna på och uppfattningen om 

papparollen. Alltså: givet att det finns en kulturell skillnad mellan dessa länder, men hur 

kommer den till uttryck i dessa rådgivningsböcker för pappor, om de kan uppvisa några 

skillnader i diskurserna vill säga. Detta preciseras vidare med hjälp av frågeställningarna 

nedan. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ur ett jämförande perspektiv undersöka hur papparollen framställs i amerikansk 

respektive svensk rådgivningslitteratur som riktar sig till blivande och nyblivna pappor.  Som 

hjälp för att besvara syftet utgår jag från två frågeställningar:  

 Hur kommer papparollen till uttryck i dessa pappaböcker? 

 Vilka eventuella skillnader och/eller likheter mellan de amerikanska och de svenska 

böckerna kan identifieras? 

1.3 Disposition 
I uppsatsens inledande kapitel presenterades en kort bakgrund samt studiens syfte. I kapitel 

två återges delar av Faircloughs diskursanalys som den beskrivs av Winther Jörgensen och 

Phillips (2000). Det teoretiska ramverk av maskulinitets- och faderskapsteorier som ligger till 

grund för analysen behandlas i kapitel tre. Det fjärde kapitlet är ett metodkapitel där jag 

redogör för hur jag använt mig av diskursanalysen, hur urvalet har gått till och en kort 

redogörelse för hur rådgivningsböckerna platsat i urvalet. Kapitlet avslutas med en kritisk 

diskussion kring metoden. I kapitel fem går jag djupare in på empirin och beskriver varje bok 
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och de teman som finns representerade var för sig. Kapitlet har alltså i huvudsak en deskriptiv 

karaktär med analytiska inslag, medan kapitlet som följer, nummer sex, är ett renodlat 

analyskapitel. Där analyseras rådgivningsböckerna med hjälp av det teoretiska ramverk som 

presenterades i kapitel tre. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vilka skillnader och 

likheter som identifierats mellan de svenska och de amerikanska böckerna när det gäller 

framställandet av papparollen. Uppsatsen avrundas i kapitel sju med sammanfattande 

slutsatser.  
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2. Diskursanalys 
Inledningsvis kan sägas att diskursteori inte enbart är en metod för att analysera exempelvis 

text och bild. Det diskursanalytiska paketet är ett ramverk för både teoretiska och 

metodologiska utgångpunkter. Dessa utgångspunkter bör hållas samman under analysen och 

det är även önskvärt att ta in andra socialteoretiska perspektiv för att ge en bredare förståelse 

av empirin. De teoretiska perspektiv som är aktuella för denna studie återkommer mer 

utförligt i teoriavsnittet. Nedan beskrivs diskursanalys som teori och metod, samt några delar 

av Faircloughs diskursanalys som är relevanta för denna uppstats.   

2.1 Diskursanalys som teori och metod 
”Men för ögonblicket kan vi säga att en diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” skriver Winther Jörgensen och Phillips i boken 

Diskursanalys som teori och metod (2000, s. 7). Det är med denna definition i åtanke och 

dessa författares beskrivningar av lingvisten Norman Faircloughs tolkning av kritisk 

diskursanalys som denna studie kommer genomföras. Genom Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) får jag tillgång till Faircloughs idéer och begreppsvärld, utan att för den skull gå så 

långt som att tillämpa hans lingvistiska metod. Mer om detta i kapitel fyra där 

tillvägagångssättet för just denna studie redovisas.  

Vidare presenterar Winther Jörgensen och Phillips (2000, s. 11-12) flera tolkningar och 

versioner av diskursanalys men de tre som presenteras bygger alla på en 

socialkonstruktivistisk grundtanke med några gemensamma villkor som författarna beskriver 

enligt följande: 

 Kunskapen om vår omvärld kan inte ses som objektiv. Det finns inte en ”sanning” om 

verkligheten, utan det blir en verklighet tack vare att vi kan kategorisera världen vi 

lever i. 

 Det finns inte heller någon kunskap om världen som inte är historiskt och kulturellt 

betingad. Hur vi uppfattar världen är specifikt för vår historia och kultur och vi hade 

alltså kunnat se den annorlunda. Hur vi handlar i linje med diskursen är också ett sätt 

att handla socialt och bidra till att konstruera vår sociala värld.  

 Den uppfattning vi har av världen både skapas och bevaras genom sociala processer.  

 Det finns ett samband mellan vår kunskap och våra handlingar. I en given världsbild 

finns sociala handlingar som anses som helt normala medan andra handlingar kan 

uppfattas som helt orimliga.  
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Dessa punkter är väsentliga för hur diskursanalysen kommer användas i analysarbetet i denna 

studie. Tanken om att världen är socialt konstruerad och särskilt de sista två punkterna leder 

in på kritisk diskursanalys och inte minst Faircloughs framställning av den som jag kommer 

använda delar av. Han menar att det är inte bara diskursen som påverkas av vår kunskap och 

sociala handlingar, utan att det finns en kraft i diskursen som påverkar hur vi ser på världen 

och därmed handlar. Vad är rimligt och vad skulle ses som en absurd tolkning av vad som kan 

göras i vår historiska och kulturella kontext? Hur svaret på dessa frågor ter sig kan också 

förändras med hjälp av diskursen som inte bara formar utan också förändrar sociala processer 

och strukturer.  

I Faircloughs analyser tar han med i beräkningen att de diskursiva praktikerna så som språk, 

tal och handling inte bara påverkas av strukturer i samhället som är just diskursiva, utan även 

av andra samhälleliga makter så som det politiska systemet. Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) verkar antyda i sin framställning av Fairclough att det politiska systemet kan ses som 

icke diskursivt. Det skulle kunna invändas att även det borde ses som en del av ett samhälles 

diskurs eftersom det politiska systemet utgörs av hur människor tänker och talar om det. 

Politiken i sin tur påverkar människors sätt att tala, tänka och handla, vilket kan vara bra att ha 

i åtanke inför analysen. Böckerna som i ett senare skede ska jämföras är skrivna i två olika 

länder och kontexter, vilket innebär att de också har olika välfärdssystem att ta hänsyn till och 

präglas av. Men syftet är inte att förklara de eventuella skillnaderna mellan papparollerna som 

kommer upp i empirin så därför kommer inte diskussionen huruvida det politiska systemet är 

diskursivt eller inte tas längre än så här. Den korta inledningen kring de olika 

välfärdssystemen fyller hur som helst en till funktion förutom som bakgrund till situationen i 

respektive länder: den fungerar också som underlag till de diskursiva praktikerna.  

2.2 Den kommunikativa händelsen 

Winther Jörgensen och Phillips (2000) skriver att det i analysen av diskurser finns två 

dimensioner att undersöka. Dels den kommunikativa händelsen (ett tal, en artikel, en film 

eller en bok t.ex.) och dels diskursordningen. Diskursordningen kan tolkas som summan av de 

diskurser och genrer som används inom en social institution, men denna är inte i fokus här. 

Istället kommer diskurserna analyseras med hjälp av den kommunikativa händelsen som har 

tre dimensioner: texten som kan vara både text och bild, den diskursiva praktiken som är både 

konsumtion och produktion av ovanstående text och slutligen en social praktik. Det finns 

alltid en bredare social praktik som den kommunikativa händelsen ingår i.  
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Enligt Fairclough, så som Winther Jörgensen och Phillips (2000) beskriver det, ska dessa tre 

dimensioner av den kommunikativa händelsen skiljas åt vid analysen och det är även så jag 

kommer att arbeta med analysen i detta fall. En mer textnära analys av talande ord och uttryck 

för diskursen kommer genomföras samt en analys av den diskursiva praktiken i hur författarna 

bygger på redan existerade diskurser och hur läsaren också använder sig av dessa diskurser 

för att kunna använda, förstå och tolka texten. Denna tolkning av Faircloughs diskursanalys 

innebär att titta efter vilka förgivettaganden som finns i texten och vad författaren förväntar 

sig av gruppen som konsumerar denna litteratur. Det är intressant att titta på vad författaren 

måste förklara för sina läsare, alltså vad som inte ingår i förförståelsen och läsarens inblick i 

diskursen. Det är även intressant att titta på vad som inte skrivs eller förklaras av författaren. 

Vad som tas för givet och inte sägs kan säga än mer om diskursen, den diskursiva praktiken 

och den sociala strukturen än det som faktiskt sägs.  

För att kunna analysera den sociala praktiken som ligger bakom och påverkar och påverkas av 

diskurserna skriver Winther Jörgensen och Phillips (2000) att det också krävs sociologisk och 

kulturell teori. I detta fall blir teorier kring maskulinitet och faderskap aktuella och ska bidra 

med förklaring och förståelse kring hur diskurserna upprätthålls av sociala praktiker samt hur 

de bidrar till reproducerandet av dem.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Det teoretiska ramverk jag kommer redogöra för nedan består av teorier kring maskulinitet 

och forskning som berör faderskap som är aktuell för denna studie. Förutom diskursanalys 

som teori kommer även R.W. Connell spela en stor roll i detta ramverk. Connells teorier kring 

maskulinitet är utbredda och omfattande och för att visa hur maskuliniteten kan kopplas till 

papparollen och föräldraskapet kommer jag att använda Lars Plantins och Lisbeth 

Bekkengens forskningsöversikter. De båda har använt sig av Connells teorier för att förklara 

fenomen de stöter på i forskningen kring faderskapet. 

3.1 Hegemonisk maskulinitet 
Centralt i Connells (2008) forskning och teori kring maskulinitet är vad hon kallar den 

hegemoniska maskuliniteten och den kommer även få stort utrymme i min analys. För att 

förklara och förstå den hegemoniska maskulinitetens innebörd och uppbyggnad tycker jag att 

det hjälper att tänka sig olika maskuliniteter som nivåer på en stege eller vertikal linje. Högst 

upp finns urtypen, den hegemoniska maskuliniteten, som i princip ingen kan leva upp till, 

men som alla maskuliniteter strävar mot. Det finns nämligen en fara med att inte sträva mot 

den hegemoniska maskuliniteten och det är att hamna så långt ner på stegen att en uteslutning 

blir aktuell. Ingen maskulinitet är statisk, utan pendlar ständigt upp och ner i förhållande till 

de övriga. Det finns alltså många olika sorters maskuliniteter och några så långt ifrån normen 

att de ses som alternativa; hit hör dock inte den homosexuella maskuliniteten. Den har en 

bestående plats längst ner på maskulinitetsstegen och Connell (2008) förklarar det med 

femininiteten som finns där och hotar maskuliniteter från att kunna uppnå hegemoni. Det är så 

Connell (2008) beskriver maskulinitetshierarkin, med det maskulina idealet i topp och 

femininiteten som en motpol i botten, eller rättare sagt utanför. Som ovan nämnt strävar 

maskuliniteterna mot den hegemoniska maskuliniteten, men med för mycket femininitet, så 

som den homosexuella maskuliniteten, är det dömt att misslyckas.  

Hegemonin syftar på en överordning som är socialt accepterad och tack vare det sällan 

ifrågasätts. Diskursen kring denna överordning är, precis som de flesta invanda mönster och 

normer, så ”naturlig” att människor knappt vet om att den finns, vilket också gör det svårt att 

uppfatta vad som kännetecknar en accepterad maskulinitet. Det är dock inte alltid samma typ 

av maskuliniteter som är högre rankade än andra utan det beror på kultur och tid. I en viss 

kultur är det ena mer värt än det andra, något som kan pendla över tid. Det innebär att det 

alltså inte alltid har samma innebörd att tillhöra den hegemoniska maskuliniteten; målen att 
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sträva mot är föränderliga och baseras på vad som för stunden är det socialt accepterade sättet 

att representera överordningen.  

Det finns inte heller något krav på att vara man för att sträva mot hegemonisk maskulinitet, 

utan olika grupper gör hela tiden anspråk på överordningen och att klättra uppåt i olika 

sammanhang, något jag kommer återkomma till. Denna studie kommer delvis också behandla 

genus, socialt kön, för att förstå maskuliniteten och dess normer. Heteronormativiteten är 

stark i samhället såväl som i de fyra rådgivningsböcker som denna studie analyserar. 

Heteronormativiten förutsätter heterosexualitet och därmed att en pappa är en man som lever 

med och åtrår kvinnor. Därför kommer störst fokus ligga på manligt genus. Connell menar att 

”genus existerar därför att biologin inte bestämmer det sociala” (2008, s. 110). Även denna 

uppsats kommer använda genus och termen ”manligt” på det sättet – som något socialt 

konstruerat. Det som är manligt kodat, historiskt och kulturellt, kommer alltså vara det som 

står i fokus i. Genus är inte heller något statiskt utan Connell (2008) skriver att det mer är en 

process där både maskulinitet och femininitet är projekt som är föränderliga över tid men i ett 

ständigt motsatsförhållande. Motsats kanske är ett starkt uttryck men maskuliniteten och 

femininiteten och de kroppar som de gestaltas i måste hela tiden förhålla sig till varandra. Det 

förklarar Connell med hjälp av den hegemoniska maskuliniteten som bygger på den 

rangordning som legitimerar favoriseringen av det maskulina och underordnar femininitet. 

Syftet med denna studie är inte att jämföra kvinnor och män i föräldraskapet, men eftersom 

maskuliniteten konstrueras i relation till femininiteten är det ofrånkomligt att i både teori och 

analys ha kvinnan och moderskapet som en sorts referenspunkt.  

3.2 Genus i en flerdimensionell modell 
Connell (2002) använder en modell i flera delar för det hon kallar genusstrukturen och för att 

kunna ge en bild av de maskulina delarna av den. I den första dimensionen tar hon upp 

relationer som bygger på makt. Connell menar att den största makten som genus är uppbyggt 

kring är patriarkatet, kvinnors underordning och mäns icke ifrågasatta dominans. Denna makt 

finns inte bara på ett personligt plan, utan regleras även strukturellt. Den andra dimensionen 

gäller produktionsförhållanden och arbetsdelning och hur dessa gynnar personer av manligt 

genus. Kvinnor och män har genom historien haft olika arbetsuppgifter där mäns arbete ofta 

är högre avlönade och ger större möjlighet till karriär. Här finns en klyfta mellan manligt och 

kvinnligt genus som har varierat i storlek över tid. ”Hela den ekonomiska sfären definieras 

kulturellt som en mansvärld (oavsett hur många kvinnor som finns där) medan hemmet 

definieras som en kvinnovärld (oavsett hur många män som finns där)” (Connell, 2002, 
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s.110). Maskulinitet och feminitet bygger till stor del på denna uppdelning, där det ena arbetet 

drivs av ekonomiska vinster och det andra arbetet av kärlek och omsorg.  

Connell går vidare i sin modell med den tredje dimensionen som är relationer som bygger på 

känslor. Hon menar att denna punkt är viktig då sexuella begär ofta ses som något så naturligt 

att det inte tas med i social teori. Här finns även utrymme för andra relationer i hemmet, 

nämligen den mellan förälder och barn. Den relationen är kulturellt och historiskt sett också 

bestämd efter genus, till stor del på grund av dimensionen om hur arbete struktureras. Den 

sista och fjärde dimensionen av modellen består av symbolik, och då i synnerhet 

genussymbolik. Connell menar att denna dimension på ett vis är den viktigaste eftersom utan 

symbolik och ett system att tolka världen utifrån hade tidigare delarna inte heller kunnat 

tolkas. Med ordet ”man” ingår många på förhand bestämda uppfattningar, associationer och 

förutsättningar som är bestämda och omkonstruerade av kulturen.  

Connell (2008) beskriver även nackdelar med ovanstående dimensioner, som män generellt 

vinner på och de utgör alla en viktig del av maskuliniteten. På grund av den överordnade 

maktpositionen, den första dimensionen, lever män ofta också farligare än kvinnor. 

Arbetsdelningen som beskrivs i den andra dimensionen innebär inte bara att män slipper 

mindre attraktiva hemarbetessysslor, de har då istället större ansvar för försörjningen vilket 

kan leda till stor stress. Den tredje dimensionen som bygger på känslor och intimitet med 

andra är också den som i stor grad hindrar män från skapa starka relationer till sina barn och 

kommer därför ta stor plats i min analys. Ingen av dessa dimensioner står helt frigjorda från 

varandra. Det innebär att arbetsdelningen som på sätt och vis föregår de känslomässiga 

relationerna också kommer ta plats i analysen, precis som symboliken. Denna fjärde 

dimension skulle kunna ses som synonymt med diskursen, eftersom den utgör en ”mall” för 

att tolka övriga dimensioner.  

De känslomässiga relationerna befinner sig till skillnad från de andra dimensionerna på ett 

mer personligt plan och utspelar sig ofta i en familjesituation. Män kan ta emot känslomässiga 

handlingar från kvinnor utan att de förväntas ge samma stöd och omsorg tillbaka. 

Heterosexualitetens överordning legitimerar även denna uppdelning när det gäller fysisk 

intimitet. Maskuliniteten förväntas ha större sexuella begär än femininiteten vilket på grund 

av ovanstående förutsättningar också respekteras och görs till norm, såväl i media som i den 

tvåsamma kärleksrelationen. Connell (2008) menar dock att män inte bara kan dra fördel av 

detta utan att denna överordning är på bekostnad av något annat. Bilden av maskuliniteten 
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som målinriktad och respekterad med stora begär gör det också svårare att visa sig sårbar och 

prata om känslor. Hon hävdar att en man som aldrig ägnar sig åt hushållsarbete eller lägger tid 

på sina känslomässiga relationer kommer inte heller kunna vara en involverad förälder. 

Bekkengen (2003, s.199) menar i motsats till detta att män genom nya variationer av 

maskulinitet har hittat strategier för att ”ta russinen ur kakan”. Hon hävdar att den 

”barnorienterade maskuliniteten”, som jag kommer återkomma till nedan, gör det möjligt för 

män att spendera tid med barnen och hävda barnens bästa och samtidigt skonas från tråkigare 

hushållssysslor.  

3.3 Klass och ”riktiga män” 
Faderskapet och hur det formas, förändras och framställs påverkas inte bara av genus och 

föreställningar kring kön, det hänger även ihop med andra sociala strukturer och däribland 

klass. Det finns uppfattningar om ”sann maskulinitet” och ”riktiga män” som Connell (2008, 

s.83) skriver och det kommer även bli aktuellt i denna studie. Författarna till de studerade 

böckerna använder ibland den typen av män och maskulinitet som referenspunkt för den 

moderna pappan de skriver till. Connell (2008) själv hävdar att det inte finns någon fast 

maskulinitet, att mycket är bundet till kroppen. Oavsett om kroppen förmedlar en ”sann 

maskulinitet” eller bara är uttryck för att vara man, var som helst på den hegemoniska 

maskulinitetsstegen, har betydelsen av kroppen som fysiskt aktiv och arbetande historiskt sett 

varit viktig för konstruerandet av maskulinitet. Att tävla och mäta fysiska förmågor och ha ett 

fysiskt krävande arbete är sådant som har setts som manligt kodat. I vår digitaliserade 

teknikvärld däremot, värdesätts skicklighet och tekniska färdigheter, som inte kräver särskilt 

stor fysisk prestation. Connell (2008) skriver att det skett en förskjutning och den senare 

maskulinitetstypen, som exempelvis finns representerad i flera kontorsarbeten, på senare tid 

har vunnit fördelar gentemot den traditionella maskuliniteten. Men som tidigare nämnt 

utesluter inte den ena den andra utan de konstrueras i relation till varandra. Det är just 

samspelet mellan genus och klass som binder ihop olika maskuliniteter, så klassbegreppet 

kommer inte som ett ensamt verktyg kunna förklara bilden av pappor. Klass är en del av de 

maskuliniteter som också bidrar till att forma och förklara faderskapet.  

Det går inte att komma ifrån att maskulinitet och arbete är starkt sammanlänkade och Connell 

(2008) skriver om konsekvenserna för maskuliniteten som kan följa av att avstå från 

lönearbete eller karriär. Den minskade inkomsten leder till svårigheter att försörja en familj, 

vilket också ger sociala konsekvenser så som minskad makt i beslut. Detta skriver Connell 

(2008) i ett avsnitt för hur män kan göra om de vill komma ifrån den hegemoniska 
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maskuliniteten. Som en konsekvens av att inte längre (försöka) identifiera sig med den 

hegemoniska maskuliniteten kan även förändringar kring känslor och sexualitet komma. Att 

känna skuld för att ställa krav på intimitet med en kvinna är vanligt, menar Connell (2008). 

Att avstå från karriär och sex är alltså också ett sätt att avstå den överordnade maskuliniteten, 

vilket gör tydligt vad som är kärnan i den även om den är i ständig förändring för att passa 

kulturen.  

3.3.1 Klass och faderskapet 

Plantin (2003) presenterar i sin forskningsöversikt studier, både egna och andras, som visar på 

vilken roll klass och ekonomi spelar för upplevelserna kring faderskapet. Det har visat sig i 

statistiken att det är män som har en högre utbildning och god ekonomi och dessutom har en 

partner med samma förutsättningar som är föräldralediga i störst utsträckning. Detta bekräftar 

även försäkringskassans socialförsäkringsrapport från 2011 (Almqvist). Plantin (2013) skriver 

att det handlar till stor del om upplevelserna av den ekonomiska påfrestningen som gör att 

arbetarfamiljerna väljer att hålla sig till de traditionella uppdelningarna kring 

föräldraledigheten där mamman tar ut den största delen. Dessa förutsättningar visade sig inte 

bara ha praktiska följder, utan skillnader visade sig även på en emotionell nivå. Känslorna 

kring det egna faderskapet hade olika uttryck beroende på om papporna i studien hade 

arbetarklassbakgrund eller om de identifierades med medelklassen. Den första gruppen 

upplevde att barn var en naturlig del av livet, som de visste skulle komma förr eller senare och 

dessa pappor kände därmed inte så stora känslomässiga förändringar. Gruppen med pappor 

där merparten kunde ses som högutbildade och välbetalda upplevde faderskapet som en källa 

till stor personlig förändring. Många kände av stora emotionella förändringar och beskrev att 

de upplevde känslor de aldrig känt förut, och framförallt handlade detta om att de själva inte 

längre stod i centrum för sitt eget liv, det fanns nu annat att prioritera. Detta kan sammanfattas 

med att det, enligt Plantins studie, finns värderingar som kan föras tillbaka på en viss 

klasstillhörighet och att de påverkar upplevelsen av och synen på det egna faderskapet. 

3.4 Barnorienterad maskulinitet 
Bekkengen (2003) presenterar en forskningsöversikt och redogör med hjälp av tidigare 

forskning för sitt begrepp ”barnorienterad maskulinitet”. Den barnorienterade maskuliniteten 

handlar inte om jämställdhet och en jämlik relation mellan män och kvinnor utan om en 

rättvis relation till barn; rättvis för barnens skull och rättvis för papporna och männens skull. 

Den barnorienterade maskuliniteten vilar på mäns genuina intresse för barn, deras bästa och 

att de ska vara involverade pappor för sin egen vinning. Delaktiga pappor förväntas leda till 
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lyckligare män som lever längre och där finns också kopplingen mellan barn och maskulinitet. 

Med denna syn på maskuliniteten finns alltså ett intresse och ansvar för nära relationer och 

framförallt barn, som inte handlar om ekonomi och försörjning. Enligt Bekkengen (2003) 

handlar det lika mycket om engagemang för sina barn, som en chans att utveckla sig själv och 

sin syn på livet. Även om det inte längre handlar om försörjning i första hand kan detta knytas 

till Plantins tankar om klass och synen på faderskapet som naturligt eller som en 

livsomställning. Med tanke på det kan den barnorienterade maskuliniteten kopplas till 

medelklasspappor och det sätt de ser föräldraskapet på, som något som förändrar livet och 

sättet att tänka på sig själv och andra. Bekkengen (2003) skriver om hur fokuseringen på barn, 

faderskapet och föräldraledigheten kan framstå som starkare på diskursnivå än hur fäder 

faktiskt omsätter den i praktiken. Att omsätta den i praktiken skulle exempelvis kunna 

innebära att ta ut lika mycket eller kanske mer föräldraledighet än den andra föräldern. Men 

även om många pappor föredrar den barnorienterade bilden av faderskapet och gärna talar om 

det i barnorienterade termer blir det inte alltid så just i deras familj, vilket gör det hela 

motstridigt. Författaren menar att även om diskursen kring den barnorienterade maskuliniteten 

inte alltid hänger samman med verklighetens praktiker riskerar inte papporna att vara varken 

dåliga pappor eller män. Kanske räcker det med att ta ut några veckors sammanhängande 

föräldraledighet eller passa på att vara hemma med barnet i samband med en egen 

sjukskrivning, för att ses som en involverad far. Bilden av maskuliniteten, och särskilt den 

barnorienterade, förblir positiv när papporna dragit sitt föräldralediga strå till stacken. Detta 

nästan oavsett hur lång föräldraledigheten är, menar Bekkengen (2003). I vissa fall räcker det 

till och med att förespråka föräldraledighet utan att utnyttja den alls.  

Ovanstående resonemang har kopplingar till arbete och klass. Bekkengen (2003) menar att det 

är kulturen bland anställda på arbetsplatsen som till stor del bestämmer om det är den 

barnorienterade maskuliniteten eller någon annan form av maskulinitet som råder. Oavsett 

vilken så visar hennes studier att de andra männen på arbetsplatsen hittar sätt att skilja de 

föräldralediga männen från femininiteten och den historiskt kvinnligt kodade omsorgen för 

barn. Även om Bekkengens studie är gjord i en svensk kontext kommer hennes slutsatser om 

arbetsplatskulturen och hur den påverkar pappors engagemang och tid med barnen också 

kunna appliceras i analysen av de amerikanska böckerna.  

3.5 Barnorienterad hegemonisk maskulinitet? 
Den hegemoniska maskuliniteten kännetecknas av att alla män har en relation till den, mer 

eller mindre medvetet, och Bekkengen(2003) menar att det kanske förhåller sig på samma sätt 
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med den barnorienterade maskuliniteten. Hon resonerar vidare kring vilken position den 

barnorienterade maskuliniteten kan tänkas ta inom Connells (2008) beskrivning av hegemoni. 

Män som identifierar sig med den barnorienterade maskuliniteten kan underordnas andra 

maskuliniterer samtidigt som innebörden av ”den nye mannen” har potential att sätta agendan 

för andra män. Denna nya man, som är barnorienterad får en stor plats i media och många 

strävar efter att representera den versionen av maskulinitet. Som ovan nämnt behöver denna 

representation inte ta sig i uttryck praktiskt, den kan ske rent teoretiskt och därmed ha goda 

chanser att placera sig högt inom maskulinitetshierarkin. Till detta synsätt hör också synen på 

föräldraledighet som en förmån där arbetsgivare passar på att vara generösa för att både 

behålla attraktiva anställda, locka till sig nya och visa sig moderna. Det är nämligen modernt, 

vilket i detta fall är synonymt med eftersträvansvärt, att hålla med om att barnorientering är 

att föredra, både för arbetsgivare och arbetande pappor. Connell (2008) hävdar att 

hegemonisk maskulinitet uppstår när makt och kulturella normer samverkar och det är så jag 

kommer att anlysera den barnorienterade maskuliniteten. Den barnorienterade maskuliniteten 

är modern och därmed bra och faller in under kulturella normer. De som säger sig utöva en 

barnorienterad maskulinitet har visat sig finnas i medelklassen i stor utsträckning vilket gör att 

de barnorienterade papporna har en del av de verktyg som krävs för att klättra uppåt, mot 

överordningen och hegemonin. Detta behöver dock inte säga emot Plantin som menar att det 

är just denna kategori av pappor, högutbildade och välbetalda, som upplever den största 

omställningen med att få barn. Det handlar inte om en besvärlig omställning utan om en 

omvälvande förändring i och av livet. Det kan ses som att denna stora omställning hänger 

ihop med att dessa pappor, som vill företräda den barnorienterade maskuliniteten, måste 

strukturera om många värderingar och praktiska detaljer i sitt liv. För att vara så barncentrerad 

som den barnorienterade maskuliniteten kräver kan inte ens egna intressen och karriär stå i 

fokus på samma sätt längre.  

För denna studie kommer jag inte lägga fokus på om den barnorienterade maskuliniteten finns 

inom den hegemoniska maskuliniteten eller inte, så som Bekkengen gör. Jag kommer istället 

utgå från att den placerar sig någonstans på stegen och diskutera hur mycket värd den är och 

hur högt eller lågt rankad den kan tänkas vara. 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras urvalet, dels vilka kriterier som användes och dels vilka böcker som 

valts ut. Efter det följer en redogörelse för hur jag använt mig av diskursanalys och hur jag 

konstruerat de teman som är stommen i analysen. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion 

kring metoden och de val som föregått uppsatsen.  

4.1 Urval 
Inledningsvis nämnde jag att jag kommer betrakta pappahandböckerna som en egen genre ur 

vilken jag har valt ut fyra böcker, två från respektive land. Det skulle kunna sägas att dessa 

böcker tillhör en genre som är en nischad del av två etablerade genrer: rådgivningslitteratur 

och föräldraböcker. Jag har alltså bara intresserat mig för de böcker som riktar sig specifikt 

till pappor och inte föräldrar i allmänhet. Ett krav i urvalsprocessen var också att de skulle 

erbjuda konkreta råd och tips och därmed kvalificera in i rådgivningsfacket. Vid en första 

anblick finns en hel del böcker att välja mellan men jag ville också att de skulle vara så nya 

och uppdaterade som möjlighet med tanke på att ”delat föräldraskap” fått nya dimensioner 

under 2000-talet som nämns i inledningen. 

Kontexten är viktig i diskursanalys så det gäller inte bara att böckerna är nya eller 

uppdaterade; ett annat kriterium var att de skulle vara något så när populära eftersom det 

indikerar att de blir köpta och förhoppningsvis lästa, och att de kanske rekommenderas vidare 

till andra pappor. Rekommendationer, som också var ett kriterium, har jag hittat via 

föräldraforum så som familjeliv.se och tidningen Vi föräldrars hemsida när det gäller de 

svenska böckerna. Jag bedömde att den amerikanska motsvarigheten till Vi föräldrar är 

tidningen Parents och via deras hemsida parents.com fann jag rekommendationer på böcker 

som blivande pappor borde läsa. På babycenter.com, en amerikansk hemsida med allt en 

blivande förälder, som i detta sammanhang betyder mammor, kan tänkas behöva veta och 

köpa fanns också tips på böcker för blivande pappor. Där dök ungefär samma utbud av böcker 

upp som på parents.com.  

Den internetbaserade bokhandeln Bokus.com har också varit till hjälp då det är enkelt att söka 

efter vilka böcker som är tillgängliga och sortera dem efter populärast eller senast utkommet. 

Där är det även möjligt att göra sina sökningar efter genre samt se i vilka kategorier böckerna 

sorteras, vilket var användbart då jag hade krav på att böckerna skulle vara seriösa och togs på 

lika stort allvar som allmänna föräldraböcker och mammaböcker. Att den är seriös betyder 
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enligt mig att den inte ska falla under sorteringen ”humor och presentböcker”, som det visade 

sig att flertalet böcker för pappor gjorde vid en sökning på Bokus.com.  

För att jämförelsen ska bli bättre och mer rättvis ville jag även att böckerna skulle sträcka sig 

förbi förlossningen och en bit in i det ”nya” livet med barn. Det gör de flesta av de svenska 

böckerna men det var en betydligt större utmaning att hitta det bland de amerikanska, där 

många dessutom är speciellt inriktade på de nio graviditetsmånaderna och/eller förlossningen 

ur pappans perspektiv.  

För att summera urvalet var det viktigt att böckerna var så nya som möjligt, rekommenderades 

till föräldrar av insatta källor och att de var så lika som möjligt innehållsmässigt. Där hade jag 

främst krav på att de skulle behandla en tid efter att barnet var fött och såklart även alla faser 

av en graviditet. Att böckerna liknar varandra och är utvalda på dessa premisser gör det lättare 

för mig att påstå att detta är en egen genre och eftersom syftet är att jämföra dem gör urvalet 

det möjligt för mig att uttala mig om eventuella diskurser inom denna litteraturgenre. Jag vill 

även tillägga att jag är medveten om att dessa böcker mer eller mindre aktivt speglar 

situationen från ett heterosexuellt perspektiv i tvåsamhet med barnets biologiska mamma där 

båda har en längtan efter barn. Nedan följer en presentation av respektive bok samt en liten 

redogörelse för hur den platsade i urvalet.  

Den första svenska boken 

Du ska bli pappa av Dick Sundevall från 2001 är, tillsammans med en av de amerikanska, den 

äldsta av dessa böcker och detta är den tredje upplagan med utökning rent innehållsmässigt 

samt revidering av faktauppgifter. Den första upplagan skrevs redan 1994 och kan därmed 

betraktas som en slags pionjär i genren, i alla fall i Sverige. Den måste dessutom ha satt sina 

spår eftersom den har kommit ut i två nya upplagor, fortfarande är aktuell och än idag 

rekommenderas till blivande pappor. Så till stor del vinner den sin plats i urvalet tack vare att 

den verkar vara en ”kändis” i genren och att Sundevall (2001) i den tredje upplagan skriver att 

han ägnat ett helt kapitel åt vad ”delat föräldraskap” innebär. På framsidan vilar ett litet barn 

med solhatt på armen hos en man med bar överkropp. 

Den andra svenska boken 

Den andra svenska boken i mitt urval är Pappalogi – handbok för pappor från produktionssex 

till vab skriven 2013 av Manne Forssberg. Denna är den nyaste av de fyra böckerna jag valt ut 

det var lätt att se hur den skulle platsa i urvalet. Redan vid titeln kan några kriterier bockas av: 

den riktar sig specifikt till pappor, är en handbok och innehåller alltså guidning och 
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instruktioner. ”Från produktionssex till vab” visar också på spannet den sträcker sig emellan, 

från innan graviditeten till att ”vab” (vård av sjukt barn) blir aktuellt. Denna bok har en något 

abstrakt framsida med tecknade bilder av foster och vad jag tolkar som navelsträngar som ser 

ut att ”flyta” omkring på den knalligt orangea bakgrunden.  Tack vare författaren, Manne 

Forssberg, som inte är ny på området är boken just nu ”i ropet”. Han driver tillsammans med 

en annan man pappabloggen blogg.mama.nu/nisseochmanne/ och en podcast via 

mammatidningen Mama. Han är även en av papporna i pappapanelen som är ett 

återkommande inslag i Tv4’s Nyhetsmorgon.  

Den första amerikanska boken 

The Expectant Father skriven av Armin A. Brott och Jennifer Ash (2010) är precis som 

Sundevalls (2001) bok utgiven i flera upplagor där den första kom ut för ca 20 år sedan. I 

likhet med Du ska bli pappa (Sundevall, 2001) så var denna inte heller svår att hitta, den 

rekommenderades både på Parents hemsida och på babycenter.com. På bokus.com finns till 

och med möjligheten att köpa en samlingsbox med alla böcker i The Expectant Father- serien. 

Så med tanke på hur välkänd och populär denna bok verkade vara var den vara självklar i 

urvalet. Förutom att utlova alla tips som kan behövas för blivande pappor erbjuder författarna 

även avsnitt om hur den blivande pappan ska bli just den pappan han vill vara när barnet är 

fött.  Framsidan föreställer en randig skjorta med färgglada leksaksnycklar som sticker upp ur 

bröstfickan. 

Den andra amerikanska boken 

Den andra amerikanska boken heter Your Pregnancy for the Father-to-be och är skriven av 

Glade B. Curtis och Judith Schuler 2009. Av titeln att döma kan det verka som att den ändå 

riktar sig till kvinnor, men det kan förklaras av att detta är en bok som också ingår i en serie. I 

serien börjar alla titlar med ”Your pregnancy” men avslutas med t.ex. ”week by week” eller 

”after 35”. Att även denna ingår i en serie visar att författarna är etablerade inom området och 

är mer kända än en del fristående titlar. Den gjorde sig även förtjänt av en plats i urvalet tack 

vare att den nya upplagan marknadsförs med att den har praktiska tips på hur pappor kan ta 

hand om den nya familjemedlemmen. Det visar att författarna avser att behandla en tid efter 

att barnet är fött. Framsidan pryds av en man som lutar sig över en sittande kvinna, båda 

leende och ser ut att titta ner på kvinnans mage.  

http://blogg.mama.nu/nisseochmanne/
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4.2 Arbetsprocessen för denna diskursanalys 

Ramverket som beskrevs i kapitel två och tre har varit vägledande för analysen av de fyra 

utvalda rådgivningsböcker för blivande pappor. Analysprocessen har pendlat mellan empiri 

och teori. Efter en första bearbetning av empirin gjordes teman utifrån vad böckerna hade 

gemensamt och vad som med hjälp av maskulinitetsteori skulle prägla analysen. Efter att 

teman kring innehållet konstruerats och jag gått djupare in i maskulnintetsteorierna gjordes 

ytterligare en läsning av böckerna där störst fokus lades på de delar som berördes av temana. 

Eftersom studien delvis syftar till att jämföra hur papparollen tas i uttryck i böckerna från de 

två länderna så fanns under hela arbetet en komparativ blick på empirin. Det stora jämförande 

momentet kom dock först efter att temana var konstruerade och exemplifierade med innehåll 

från böckerna.  

För att urskilja vad som var talande för diskursen i böckerna tittade jag som ovan nämnt inte 

bara på det som skrevs utan även på vilka förgivettaganden författarna gjorde. Ett sådant var 

att författarna utgick från att deras läsare hade ett jobb. De skriver i termer av ”när” pappan 

kommer hem från jobbet och hur han ska tackla chefens inställning till att han ska vara ledig 

från sitt jobb när han fått barn. Det är aldrig frågan om ”om”; om han har ett jobb, eller om 

han ska vara ledig för den delen. Det var även centralt att leta efter vilka attityder som visade 

sig i texten, både författarens egen inställning till frågor som togs upp och vilka samhälleliga 

attityder som författarnas resonemang representerar. Båda delarna kunde ibland komma fram i 

samma resonemang. Till exempel när författarna skriver om att arbetsplatsen kan ha 

synpunkter på föräldraledighet så är författarnas åsikt i frågan klar: papporna ska vara lediga 

och måste alltså ta diskussionen. Samtidigt som de visar sin egen ståndpunkt implicit så 

redovisar de den vanliga uppfattningen från omgivnigen och i synnerhet arbetsplatsen.  

 Eftersom temana konstruerades med hjälp av vad böckerna hade gemensamt var innehållet 

viktigt för analysen. I korta drag kan sägas att författarna till alla fyra böcker var eniga om 

fyra teman innehållsmässigt. Alla böckerna berörde frågor kring föräldraledighet och därmed 

även inställningen kring lönearbete. Samtliga författare lade även stor vikt på intimitet i 

föräldraskapet och diskuterade mer eller mindre öppet det förändrade ansvaret i hushållet. 

Dessa är de delar alla fyra böcker hade gemensamt och de berördes på väldigt liknande eller 

kontrasterande vis och kan därmed ses som talande för hela faderskapsdiskursen.  

För att summera tillvägagångssättet, givet ovan nämnda arbetsgång och vad det gäller det 

metodologiska ramverk som ställdes upp i kapitel två, vill jag även här påpeka att tanken inte 
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är att applicera Faircloughs kritiska diskursanalys med lingvistiska metoder. Med hjälp av 

Winther Jörgensen och Phillips återgivning av Faircloughs idéer kan jag inspireras av dem för 

att omsätta relevanta delar och begrepp i min egen diskursanalys. Mitt sätt att arbeta med 

böckerna är till stor del deskriptivt då det är talande för diskursen vad författarna av 

rådgivningsböckerna väljer att ta upp och avsätta utrymme för. Så stort fokus i analysarbetet 

läggs vid vad som verkligen står i böckerna eftersom det författarna anser vara viktigt borde 

också vara viktigt för diskursen. Men i analysen har jag även ett öga på metaforer och adjektiv 

författarna använder sig av i sina beskrivningar av pappor, papparollen och de åtaganden som 

väntar. Kort sagt har innehållet huvudrollen i analysen, medan uttrycksättet för innehållet 

också hålls under uppsikt.  

4.3 Kritisk metoddiskussion 
Som med alla andra vetenskapliga metoder finns för- och nackdelar att ta ställning till även 

inför denna studie. Det diskursanalytiska perspektivet är socialkonstruktivistiskt och det 

innebär som ovan nämnt en utgångspunkt i att samhället är en social konstruktion och upplevs 

olika beroende på tolkning. Tolkningen kan se olika ut mellan tid och kontext men 

gemensamt är att det inte finns en universell sanning om världen. Det är det som är hela 

utgångspunkten med diskursanalys, att det är omöjligt att ”fånga” en verklighet utanför 

diskurser. Just därför är det diskursen som avses analyseras, och inte en verklighet eller en 

enda sanning av verkligheten. Där finns också ett dilemma för forskaren, eftersom den 

personen, jag i detta fall, delvis är en del av kulturen som analyseras. Detta gäller särskilt när 

forskaren står nära diskursen, vilket inte gäller i detta fall då jag varken är man eller förälder. 

Men även om jag personligen inte har erfarenhet av faderskapet så finns inbyggda 

uppfattningar och åsikter. Det är det som är en stor utmaning när det gäller diskursanalys, att 

ställa sig själv utanför sin egen position i diskursen. En risk är att jag och författaren till någon 

av böckerna har samma uppfattning om vad som är självklart, vad som är accepterat i den 

givna diskursen. Men eftersom det är just dessa självklarheter som är ledande för 

upptäckandet och analysen av en diskurs så har jag gjort mitt bästa för att stå blank inför 

materialet och läsa vad som verkligen står i texten och inte mellan raderna.  

Winther Jörgensen och Phillips (2000) skriver att ur en filosofisk vinkel är detta dilemma med 

diskursanalys omöjligt att lösa. Den socialkonstruktivistiska utgångspunkten förutsätter en 

acceptans för att läsaren och forskaren företräder en av flera möjliga representationer av 

världen. Den position forskaren har gentemot empirin kommer påverka vad som ses och vilka 

resultat som framkommer, vilket känns viktigt att klargöra att jag är medveten om. 
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Jag är även medveten om att valet av rådgivningsböcker för pappor aldrig kan ske enligt 

opartiska metoder där böckerna blir en perfekt representation av genren. Urvalet i detta fall 

skedde via kriterier som jag själv ställt upp och mina resultat hade kanske sett annorlunda ut 

om jag hade valt andra böcker. Mer djupgående information om urvalskriterierna redogörs 

noggrant ovan så att läsaren ska ha inblick i vilka tankar som föregick urvalet och i ett senare 

skede även analysen.  
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5. De fyra rådgivningsböckerna 
I följande kapitel redogörs för empirin som är i form av rådgivningsböcker för blivande 

pappor. Varje boks innehåll och de teman som framkommit redovisas separat för att i nästa 

kapitel analyseras djupare och synliggöra vilka skillnader och likheter som identifierats 

mellan de svenska respektive amerikanska framställningarna av papparollen i böckerna. Det 

första temat som identifierats är attityder kring papparollen, både författarens egna och de 

som verkar komma från omgivningen. Dessa attityder har koppling till maskulinitet och 

därför kommer temat kallas ”en maskulin pappa”. Det andra temat, som hade oerhört likt 

innehåll i alla fyra böcker, är sex och kommer helt enkelt bara kallas för ”sex”. Ett tredje tema 

är något jag valt att kalla ”familjesysslor” som innefattar både hushållssysslor och sysslor som 

rör barnet mer direkt. Det sista och fjärde temat handlar om attityder och ställningstaganden 

kring lönearbete/karriär i relation till föräldraledighet och kommer kallas ”pappajobb eller 

jobbpappa”.   

5.1 Dick Sundevall (2001) – Du ska bli pappa  
Sundevall (2001) har byggt upp boken med hjälp av många korta kapitel, vissa bara en sida 

eller två. Precis som i de andra böckerna finns en kronologisk ordning, från vissa 

ställningstaganden som ska övervägas innan och i början av graviditeten, till en del som 

behandlar graviditetens 40 veckor, en i taget. Sedan följer en utförlig del om förlossningen 

och hans egna erfarenheter. Resterande delar av boken beskriver den första tiden hemma med 

barnet upp till skolåldern för att avsluta med två kapitel om att ha tonårsbarn, ett om pojkar 

och ett om flickor. Texten varvas hela tiden med citat och kortare berättelser från pappor han 

har intervjuat som får återge egna upplevelser och tankar kring det aktuella ämnet. Slutligen 

finns ett register med sidhänvisningar till alla begrepp och viktiga saker som tagits upp i 

boken.  

En maskulin pappa 

I sin inledning är Sundevall (2001) tydlig med att hans bok inte är skriven för kvinnor, det 

finns nog med sådana böcker. Han poängterar också att alla böcker om barn och graviditet har 

ett eget kapitel för pappan, om hur viktiga de är när det gäller stöd och ansvar. Författaren 

menar att det finns så mycket mer för den blivande pappan att ta del av, både när det gäller 

graviditeten och det nya livet med barn och att ”det är tillåtet för oss fäder och blivande fäder 

att vara vad vi är, män – och därmed kan och får vi ta till oss allt detta, just som män” 

(Sundevall, 2001, s. 19). Det kan vara svårt att avgöra vad författaren menar att det innebär att 
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ta sig an papparollen som en ”man”, men det verkar skilja sig från att vara förälder av 

kvinnligt genus. 

Det verkar vara viktigt att inte behöva välja mellan att vara en man och vara en närvarande 

förälder. Det tydliggör Sundevall (2001) när han ett flertal gånger poängterar att det går att 

vara ”man” och omsorgsfull samtidigt. Faktum är att han stärker det resonemanget senare i 

boken när han diskuterar delat föräldraskap och hur naturligt det är eller åtminstone bör vara. 

Han skriver att det ”handlar inte om att ’ta fram kvinnan i sig’ utan att ta fram pappan i sig” 

(Sundevall, 2001, s. 250).  

Sex 

Även om Sundevalls (2001) bok är uppbyggda i mycket korta kapitel finns det några som 

sträcker sig upp emot tio sidor. Kapitlet om sexlivet är ett sådant. Han beskriver allt från hur 

tanken kring sex kan förändras från den dagen paret vet att de väntar barn till hur kvinnans 

kropp kan kännas annorlunda, både fysiskt och mentalt, efter förlossningen. Han gör, som vid 

flera andra tillfällen, en poäng av att vara en 2000-talets man och därmed ha en modern 

uppfattning kring sex och vem det är till för. Han menar att det är förlegat att tänka att sex är 

till för män, samtidigt som han själv skriver att samlag inte är den enda formen för sex när 

kvinnans gravida eller nyförlösta tillstånd hindrar den ”vanliga” formen eller frekvensen för 

sex. Här kan det tolkas som att författaren säger emot sig själv, samtidigt som han mest troligt 

ser sig själv som nytänkande. Han ger exempel på flera alternativ till samlag, men ett av dem 

är inte att avstå från sex helt och hållet. Att han inte ens nämner det som ett alternativ i den 

stora omställningen som kvinnan kan känna både under och efter gravidititen när det gäller 

fysisk förmåga och lust, visar att han kanske egentligen visst anser att sex är till för män. Det 

ska också tilläggas att han inte nämner något om en förändrad sexlust hos de blivande 

papporna.  

Pappajobb eller jobbpappa 

Föräldraledighet diskuteras i flera delar av boken och även i relation till den blivande pappans 

position på arbetsmarknaden. Sundevall (2001) visar inte stor förståelse för arbetsplatsens 

eventuella jargong och attityd kring föräldraledigheten, och än mindre förståelse för de pappor 

som skulle bry sig om det. Han visar tvärtom mycket liten förståelse för pappor som skulle 

välja att ta hänsyn till karriären istället för att prioritera sitt barn. Han uppmanar de blivande 

papporna att ta ut pappaledighet men visar samtidigt att han är medveten om att det finns 

vissa yrken där pressen att inte ta ut någon ledighet är stor, t.ex. för egna företagare och 



 
 

24 
 

chefer. Han skriver att det kan innebära en törn för karriären eller en risk att ”ses som en 

kärring” (Sundevall, 2001, s.81). Han fortsätter med ett resonemang om att det inte är lätt att 

bryta mönstret och ändå ta ut föräldraledighet, men han uppmanar ändå till att fråga sig själv 

vad som är viktigt (s.82): 

Vad står du för? Hur är det med din integritet. Om du bara är en i mängden? Eller om du står för 

dig själv och din familj? 

 

Han fortsätter efter en utläggning om uttrycket ”a  man got to do what a man got to do” (s.82): 

Eller är det du som på 2000-talet har styrkan, kraften, integriteten och modet att stå upp för vad du 

vill göra? Att stå upp för dig själv, din kvinna och ditt barn? Vem är en man? 

 

Även här hänvisar författaren till 2000-talet som en sorts markör för vad som är modernt och 

bra. Det visar att det dels inte är självklart heller för honom och hans läsare att män tar ut 

föräldraledighet, utan detta är något de uppmanas till. Författaren visar att han är medveten 

om att det finns begränsningar och normer som sätter käppar i hjulen för de nyblivna 

papporna att vara med sitt barn så mycket som de önskar. Sundevall (2001) visar också 

genom dessa citat på den barnorienterade maskulinitetens framfart, att den är ny, modern och 

definitivt eftersträvansvärd. Han försöker bevisa att en ”man” inte längre är en karriärdriven 

person som bryr sig om vad de andra männen på arbetsplasten säger om att vara hemma och 

ta hand om barn. Nej, en man på 2000-talet är en engagerad pappa som sätter sin familj först, 

står upp för sig själv och tar ut så mycket föräldraledighet som han själv behagar. Sundevall 

(2001) gör dock denna poäng på ett sätt och med ord som förstärker en slags hegemonisk 

maskulinitet. Det visas tydligt i citatet ovan där han använder maskulina ord så som ”styrka” 

och ”kraft”. Det märks även på det sätt han pratar om den blivande mamman, som ”din 

kvinna”; någon att stå upp för.  

5.2 Manne Forssberg (2013) – Pappalogi: handbok för pappor från 

produktionssex till vab  
Boken är pedagogiskt upplagd med en tydlig innehållsförteckning om de olika delarna som 

inte går att dela in helt kronologiskt eftersom de behandlar mycket kring föräldraskapet och 

relationen mellan föräldrarna och inte bara följer barnets utveckling. Avsnittet om de 40 

graviditetsveckorna är markerade i bokens första hälft med hjälp av röda sidor så de syns 

tydligt var de är även när boken är ihopslagen. I övrigt behandlar den allt från de vanligaste 

metoderna för att få sitt barn att sova till vad en skötväska är och hur den bör packas. Unikt 

för denna bok är att Forssberg (2013) inleder med att klargöra sin ingång till föräldraskapet: 
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en gift heterosexuell man som tog ett aktivt beslut att skaffa barn. Han skriver att han är 

medveten om att det har präglat boken men att pappor med andra förutsättningar 

förhoppningsvis ändå ska ha nytta av den. Även Forssberg (2013) varvar fakta med berättelser 

från pappor som får beskriva upplevelser och tankar.  

Pappajobb eller jobbpappa 

Forssberg (2013) tar inte uttryckligen ställning till om papporna borde ta ut föräldraledighet 

eller inte; han skriver i ett samförstånd med läsaren att det är en självklarhet. Frågan om hur 

stor del av ledigheten som är en skyldighet och rättighet kommer dock upp, utan att han ger 

något konkret förslag. Men han visar förståelse för att många män vill ta ut mer 

föräldraledighet än de gör, vilket förklaras med mammans bestämda vilja om att ta ut den 

största delen. Författaren klargör för läsarna att det är deras (pappornas) föräldraförsäkring 

lika mycket och för sin egen skull bör de stå upp mot partnerns eventuella önskan om att vara 

hemma mer.  

Med egna erfarenheter beskriver Forssberg (2013) hur ensamt det kan vara som föräldraledig 

pappa och även om han gärna ville vara hemma så mycket som möjligt fanns inte så många 

kompisar att hänga med. ”Det finns färre lattepappor än lattemammor” skriver Forssberg 

(2013, s.227) i ett avsnitt om den föräldralediga tiden. Han förklarar inte själv vad han menar 

med uttrycket ”lattepappa” och ”lattemamma” vilket kan betyda att han antar att läsaren vet 

vad han syftar på. I detta fall verkar det i alla fall betyda att vara föräldraledig och kunna gå 

på café med sitt barn och vänner, som kanske också har barn. Det Forssberg alltså vill föra 

fram är att det inte är så lätt att gå och fika med andra föräldralediga pappor och deras barn, 

för att det helt enkelt inte finns lika många ”lattepappor” som ”lattemammor”. Han menar att 

det är vad många mammor verkar göra för att dels lämna bostaden och dels för att ha social 

kontakt med andra vuxna. Hur han lägger fram eventuella skillnader mellan mäns och 

kvinnors föräldraledighet kan indikera att han ser på kvinnors föräldraledighet som ganska 

enkel och kul i och med gemenskapen med andra mammor och möjligheten att umgås över en 

kaffe latte. Här skymtas även en klassaspekt i att Forssberg (2013) dels antar att läsaren vet 

vad en ”latteförälder” är och dels har råd att gå och fika. Det förutsätter även att 

”latteföräldern” bor i stan eller har möjlighet att ta sig till ett café.  

Fortsättningsvis skriver författaren att han i brist på andra föräldralediga kompisar till en 

början, innan han lärde känna andra föräldrar i lekparken och på öppna förskolan, försökte 

träffa och äta lunch med kollegor. Han berättar att ”de hade mycket begränsad förståelse för 
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att jag inte lyckades lyssna på en hel mening och tyckte inte att det var jättecharmigt när hon 

fick en skrikattack eller smetade mat på deras kontorskläder” (Forssberg, 2013, s.228). Han 

visar här både på oförståelsen från kollegorna som själva inte hade barn med sig på lunchen 

och ger även en hint om klass. Han använder ordet ”kontorskläder” och även om det idag är 

många som jobbar på kontor så skiljer det ändå hans egen klasstillhörighet från yrken med 

”arbetskläder” eller kanske ”varselkläder”. Dessutom kanske det inte hade gjort så mycket om 

hans dotter hade smetat lite mat på arbetskläder som ändå var smutsiga på grund av själva 

arbetet.  

Familjesysslor 

Forssberg (2013) tar sig an frågan om övriga hushålssysslor som inte är direkt kopplade till 

barnet på ett annat sätt än de övriga författarna. Han gör en lista med rubriken ”Här är de nya 

arbetsuppgifterna” (s.263). Förutom sysslor som att klippa barnets naglar finns sysslor som att 

”plockstäda” eller dammsuga med på listan. Det signalerar att författaren inte tar för givet att 

papporna ser dessa uppgifter som givna med den nya papparollen. Genom att varva sysslor 

som rör barnet så som att skola in på förskolan med hushållssysslor som att tvätta barnkläder 

visar Forssberg (2013) sin åsikt i frågan: alla dessa sysslor är lika viktiga. 

Som fortsättning på listan med nya uppgifter skriver författaren om lathet och vilken fälla det 

kan vara, både för en själv, för barnet och för partnern. Han menar att hur jämställd pappan än 

är, och hur mysigt det än är att spendera tid med sitt barn finns det sysslor som är mindre 

mysiga. Exempelvis kan att byta blöja vara en sådan uppgift där det finns risk att 

tidningsartikeln är så intressant att bajslukten inte når näsan, menar författaren. Han varnar för 

att det kan ge förödande konsekvenser och nedan följer ett långt och för diskursen talande 

citat (Forssberg, 2013, s. 256): 

Att undandra sig ansvar är ungefär som att kissa på sig under en arktisk expedition. Varmt och 

skönt för stunden, men väldigt snabbt iskallt och livshotande. Man vinner en stund med tidningen, 

men förlorar i föräldrahandlag och riskerar att försätta sin partner i ett permanent tillstånd av 

besvikelse och förbittring. Det vill man inte. För att parera den här mansfällan gäller det att aktivt 

bekämpa sin lathet och göra det som är jobbigt. 

Med detta citat verkar Forssberg (2013) vilja visa att flera sorters ansvar ingår i papparollen, 

även sådant som är jobbigt. Även om han vid olika tillfällen i boken påtalar att han gör sitt 

bästa för att vara en jämställd partner och pappa säger han emot det när ordvalet framställer 

partnern som någon som blir sur när han inte gör det han borde. Det om något tyder på en 

traditionell uppdelning mellan könen gällande hushållssysslor; en kvinna med huvudansvar 

och en man som gör det han borde för att undvika att kvinnan blir sur. 



 
 

27 
 

Sex 

Även om titeln skvallrar om att boken kommer innehålla sex så behandlar författaren inte bara 

så kallat ”produktionssex”, d.v.s. när barnet ska bli till, utan även parets intimitet under och 

efter graviditeten. Med ordet produktionssex blir det tydligt vad målet är: att producera ett 

barn, en fas som Forssberg (2013) beskriver som tålamodskrävande. Han menar att det kan 

krävas både tid och planering och att han själv offrat flera timmars bilköring bara för att inte 

missa de få dagarna med ägglossning varje månad. Men författaren tar även upp, precis som 

de andra författarna, en del om den romantiska intimiteten ett par kanske kan och vill ha utan 

intentionen att skaffa barn. Även Forssberg (2013) understryker att om samlag inte är aktuellt 

av olika anledningar, så finns andra sätt att vara intim med sin partner. Det som skiljer denna 

utläggning om parets eventuellt förlorade lust och tid för intimitet från de andra böckernas 

motsvarande del är att författaren inte lägger fram det som ett problem. Han ger tips på hur 

paret kan göra istället och introducerar även begreppet ”bolibompasex” som syftar på att 

mamman och pappan kan passa på medan barnet tittar på barnprogram. Han avslutar kapitlet 

med att skriva att ett eventuellt uppehåll inte behöver ses som en förlust om paret inte vill, kan 

eller orkar, det kan vara en bra relation ändå. Han tillägger att ”faktum är att man kan vara 

tokförälskad i sin partner utan att längta ihjäl sig efter att ligga” (Forssberg, 2013, s.281). Det 

klargörandet visar att han är medveten om att den vanliga uppfattningen är att minskad 

intimitet ses som ett problem.  

5.3 Armin A. Brott och Jennifer Ash (2010) – The Expectant 

Father: Facts, Tips, and Advice for Dads-to-be  
Även denna bok skrivs i brist på andra böcker i ämnet och redan i förordet utlovas alla tips 

och råd blivande pappor behöver, allt från val av barnvagn till ekonomiska dilemman som kan 

komma i samband med att familjen utökas. Den nya upplagan är också utrustad med nya och 

utökade delar med relevant forskning och är uppdaterad på ett sådant sätt att dagens blivande 

pappor ska känna att informationen är aktuell och användbar.  

Boken är uppbyggd genom att varje kapitel är en månad av graviditeten, så kapitel ett heter 

”första månaden” och innehåller information om vad som händer under denna tid under tre 

rubriker: vad som händer med partnern, både fysiskt och emotionellt, vad som händer med 

barnet och vad som händer med en själv (pappan). Varje kapitel är alltså uppbyggt på samma 

sätt med samma delar, som varierar med hur långt gången graviditeten är. Varje kapitel har 

också en del om hur pappan kan göra för att vara involverad i vad som händer med både 

partnern och barnet, och det kan vara allt från att uppmuntra den blivande mamman till 
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träning och själv vara med till att vara aktiv i namndiskussionen. Boken innehåller också en 

del recept som författarna anser vara passande både för den gravida att äta och för den 

stressade blivande pappan att laga. Faktarutor och checklistor varvas även med små tecknade 

humoristiska bilder och blanka sidor med plats för egna anteckningar. 

Innan dessa avslutande sidor finns ett kapitel om hur faderskapet kan se ut idag och ett kapitel 

om vad som händer efter födseln. Detta utgör inte så stor del av boken i jämförelse med de 

svenska, men läsaren hinner ändå få viktig information kring hur föräldrar kan lösa 

barnomsorg när eller om både föräldrarna måste jobba.  

Pappajobb eller jobbpappa 

Papporna erbjuds förslag på hur de kan lösa situationen med att spendera mindre tid på jobbet 

och mer hemma men samtidigt inte ge upp karriären helt och hållet, t.ex. att gå ner till deltid 

eller jobba hemifrån. Till sist ges ett förslag under rubriken ”A work-family solution you 

might not have thought of” (Brott och Ash, 2010, s. 158). Om familjen inte vill ha en 

barnflicka och mamman inte kommer stanna hemma av olika anledningar som att hon tjänar 

mer pengar eller helt enkelt inte har ett intresse i att stanna hemma så finns det fortfarande 

hopp. Författarna föreslår här att pappan kan vara hemma med barnet, om inget annat 

alternativ är aktuellt. Det är helt enkelt inte ett förstahandsalternativ för att pappan vill och 

frivilligt erbjuder sig innan andra alternativ är provade. Reaktionen som författaren väntar sig 

att läsaren ska ha efter det här förslaget är också intressant och stärker tolkningen om att det 

inte handlar om fri vilja i första hand (2010, s.159): 

Now before you throw this book down and run out of the room screaming, take a minute to 

consider the idea. It may not be as crazy as it sounds, particularly if there aren’t any other 

interested family members nearby.  

 

En maskulin pappa och familjesysslor 

Författarna menar att det är en bra idé att försöka spendera mer tid hemma med barnet, men 

de visar förståelse för att det kanske inte är utan att känna av attityderna på arbetsplatsen till 

det. De återger ett citat från en vän som själv upplevt dilemmat som säger ”I wanted to take 

the leave, but I knew I’d never make partner if I did. All the male associates knew it would be 

career suicide” (s.152).  

Författarna avrundar boken med ett kapitel om hur det kan vara att vara pappa i dagens 

Amerika och skriver att det inte alltid är så lätt, särskilt inte att vara en involverad far. De 

menar att samhället inte bara låter bli att uppmuntra pappor att ta en mer aktiv roll i familjen 
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utan även värderar moderskapet högre än faderskapet, samtidigt som forskning om pappor 

som gärna prioriterar familjetid framför jobb redovisas. Kapitlet innehåller en lista med tips 

på vad pappor kan göra för att få den nära relationen till och det ansvaret för barnen som de 

vill ha och som barnen förtjänar. Den först punkten kallar författarna för ”Get off your butt” 

och handlar helt enkelt om att själv ta initiativet för att ändra den generella synen på 

papparollen såväl som den personliga situationen. Så här fortsätter Brott och Ash (2010, s. 

322): 

So instead of letting your partner pluck a crying or smelly baby from your arms, try something 

like, ’No, honey, I can handle this’, or ‘That’s okay; I really need the practice’. There’s nothing 

wrong with asking her for advice if you need it – you both have insights that the other could 

benefit from. But have her tell you instead of doing it for you. 

 

5.4 Glade B. Curtis och Judith Schuler (2009) – Your pregnancy 

for the Father-to-be  
Boken inleds med en notering till sina läsare: författarna kommer inte behandla de mer 

allvarliga åkommorna som kan drabba en kvinna under en graviditet, utan de finns att läsa om 

i mer specificerade böcker om det skulle bli aktuellt. I denna bok kommer de fokusera på den 

viktigaste informationen för den blivande pappan om vad som händer under en vanlig 

graviditet.  Efter det kommer en översikt över graviditetens tre trimestrar, förlossningen och 

livet med en baby hemma i form av listor som ska vara lättöverskådliga. I de inledande 

kapitlen finner läsaren grundläggande information om graviditet och en lång ordlista på ord 

som blivande föräldrar antingen måste använda eller som de får höra som inte tillhör det 

vardagliga ordförrådet. Vidare följer kapitel om hur en förändrad ekonomi och parrelation kan 

hanteras och även mer praktiska kapitel om själva barnet och förberedelser som krävs. Denna 

bok har flera sorters faktarutor med allt från ”visdomar” svärmor kommer med som kanske 

betraktas som mindre viktiga, till varningar för vad den blivande pappan inte borde säga till 

sin havande partner. Författarna beskriver också mer generellt vad som kännetecknar den 

goda fadern och ger tips på de bästa sätten för att knyta an till sitt barn. Boken är fylld med 

listor i punktform med allt från checklistor för när doktorn borde kontaktas och till hur barnets 

namn kan diskuteras fram.  

En maskulin pappa 

Författarna inleder med ett förord med rubriken ”Your’re expecting, too, dad!” (Curtis och 

Schuler, 2009, s. xi). De vill vara tydliga med att de anser att mannen utgör en lika viktig del i 
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graviditeten som kvinnan, om än inte fysiskt, så mentalt. Curtis och Schuler poängterar att 

kvinnan bär hans barn men att den blivande pappan har lika mycket med graviditen att göra 

och att de nu ska försöka beskriva ”the male point of view” (Curtis och Schuler, 2009, s. xi). 

Författarna gör liknande ställningstaganden längre fram i boken och påminner om att pappan 

är lika viktig och bör vara lika delaktig i föräldraskapet som mamman. Eftersom mamman 

inte heller kan vara den perfekta föräldern och veta allt från början så gör författarna en viktig 

poäng av det genom att markera följande citat i en ruta med saker att undvika (Curtis och 

Schuler, 2009, s. 236):  

Don’t expect your partner to be ’the parent’. You need to play an active role in your child’s life, 

right from the start. If you don’t, you may find it hard later to become a part of his life. 

 

 

Varför författarna i detta citat benämner barnet som ”he” ges ingen förklaring till. I The 

Expectant Father (Brott och Ash, 2010), klargör författarna att de tänker varva mellan att 

referera till barnet som en pojke eller flicka. Även om Curtis och Schuler inte berättar om det, 

verkar det vara så även de gör. Ibland skriver de ”he”, ibland ”she” och ibland ”he or she”.  

Sex 

Inte heller denna bok är ett undantag, utan har ett eget avsnitt om vad som kan hända med de 

blivande föräldrarnas intima relation. Författarna skriver att det är vanligt att oroa sig över 

sexlivets eventuella förändringar och om det kan påverka eller skada barnet under 

graviditeten. ”But keep in mind that sex doesn’t just mean sexual intercourse” (Curtis och 

Schuler, 2009, s. 97). Detta påminner författarna sina läsare om för att de menar att det är en 

så viktig del av relationen; så det finns andra alternativ till intimitet så som massage, om 

samlag av någon anledning inte skulle vara aktuellt. Här verkar författarna göra en liknande 

”miss” som Sundevall (2001) gör i sitt försök att erbjuda, enligt honom, bra alternativ till 

samlag under graviditeten. Vad de alla missar är att informera sina läsare om att det skulle 

kunna vara ett alternativ att helt avstå från sex och andra intima aktiviteter under och kort 

efter graviditeten. Detta skulle kunna ses som representativt för den maskulinitetsdiskurs som 

Connell (2008) tar upp och som kommer analyseras djupare i följande kapitel.  

Familjesysslor 

Som sagt så använder författarna sig av listor i stor utsträckning och en handlar om saker som 

kan vara bra att göra eller känna till i början av sitt föräldraskap för att stärka sin faderskänsla. 

En av punkterna beskrivs så här av Curtis och Schuler (2009, s.240):  
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Volunteer for some of the less-glamorous baby chores, such as changing diapers, feeding baby at 

2am or calming and comforting (hopefully!) a crying baby. You don’t have to do these tasks all 

the time, but doing them some of the time will earn your partner’s gratitude and appreciation. 

 

Att pappan i denna bok uppmanas att frivilligt ta på sig, eller offra sig, att göra några av de 

mindre roliga uppgifterna, visar på att författarna inte tar för givet att den stortens uppgifter 

ingår i själva pappaskapet, utan att det är ganska begränsat till just umgänge med barnet i 

fråga. Dessutom förklarar författarna varför pappan borde göra dessa uppgifter, inte alltid, 

men kanske ibland med att partnern kommer uppskatta det, och inte för att de tråkigare 

sysslorna är lika viktiga som att leka med barnet.  

Pappajobb eller jobbpappa 

I ett kapitel om förändringar den blivande pappan kan vänta sig tar författarna upp The Family 

and Medical Leave Act (FMLA). De går igenom lagens kriterier och skriver att den nu ger 

pappan lika stor möjlighet som mamman att vara hemma med barnet under det första året, 12 

veckor obetald ledighet. De uppmanar läsaren att överväga att utnyttja lagen med tanke på hur 

snabbt barnet kommer växa upp. Längre fram kommer en lista på saker att tänka på om 

pappan bestämmer sig för att ta del av ledigheten, exempelvis utbilda arbetsgivaren i vad som 

gäller eftersom det förmodligen är en ovanlig situation. Curtis och Schuler klargör (2009, s. 

84):  

Even though laws have been passed to safeguard your right to take paternity leave, the fact is most men don’t. If 

you decide this is something you want to do, you may be a trailblazer in your company in this area, but you may 

have to make an extra effort to be granted your rights. 

Författarna ser alltså eventuell föräldraledighet som något som är upp till pappan att 

bestämma, ett banbrytande val han kan göra. Detta val föregås av flera måsten: ta reda på vad 

lagen säger, komma överens med sin chef och inte minst ekonomiska överväganden. Båda de 

amerikanska böckerna innehåller omfattande kapitel om de ekonomiska påfrestningar som 

kan komma med barn. I denna bok behandlas kostnader som kan komma ända från 

graviditeten fram till att barnet flyttar hemifrån. Författarna föreslår att föräldrarna ska börja 

spara pengar så fort de vet att de väntar barn eftersom det kommer dyka upp både oväntade 

och väntade utgifter. En väntad utgift är när barnet ska börja på college, som författarna 

menar att läsaren kommer kunna betala om han börjar lägga undan pengar så tidigt som 

möjligt. Det kan ses som en klassmarkör, att författarna talar i termer av ”när” ditt barn ska 

börja på collage, och inte ”om”. Även om de inte förutsätter att föräldrarna ska kunna betala 

hela summan för collage när den dagen kommer, så förutsätter de ändå att föräldrarna ska ha 

råd att lägga undan lite pengar varje månad.  
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6. De fyra rådgivningsböckerna och maskulinitet 

En av dimensionerna av den kommunikativa händelsen var den diskursiva praktiken och med 

den avses både konsumtion och produktion av text, som bygger på redan accepterade 

diskurser som författare och läsare använder sig av. Produktionen i detta fall är att författarna 

skriver rådgivningsböcker för blivande pappor och gemensamt för dem är att de alla vill fylla 

ett tomrum. Böckerna utger sig för att innehålla ”allt du behöver veta” inför det nya livet som 

pappa. Denna oumbärliga information verkar bilda ett ganska brett spann av ny kunskap som 

dessa blivande fäder bör känna till. Kunskapen täcker både praktiska detaljer och emotionella 

förändringar relationen kan genomgå i övergången mellan att vara ett par till att bli en familj. 

Författarna är alltså eniga om att det kan finnas efterfrågan på denna typ av kunskap hos 

målgruppen så bara själva produktionen av böckerna kan ses som en del av diskursen, utan att 

innehållet tas med i beräkningen. 

En annan dimension av den kommunikativa händelsen är text och bild, vilket har redovisats i 

föregående kapitel i form av en genomgång av för diskursen talande innehåll från böckerna. 

Den sista dimensionen av den kommunikativa händelsen handlar om den sociala praktiken, 

och för att förstå den sociala praktiken som de båda ovanstående dimensioner är en del av 

krävs annan teori. Nedan behandlas diskurserna från rådgivningsböckerna i relation till 

maskulinitets- och faderskapsteorier.  

6.1 Maskulinitet och sex 
Som ovan nämnt gick inte kopplingen författarna gjorde mellan maskuliniteten och sexualitet 

att ignorera. Då syftas det inte enbart på heterosexualiteten, som Connell (2008) påpekar är 

väldigt viktig för maskuliniteten överlag, utan den ständigt närvarande lusten. Nästan 

uteslutande riktar sig författarna till rådgivningsböckerna till heterosexuella män som 

dessutom förväntas ha en närvarande och aktiv intim relation med sin partner. Denna del av 

böckerna är något som inte går att förbise då författarna till samtliga böcker har mer eller 

mindre omfattande delar kring intimiteten under graviditeten och småbarnstiden (den senare 

främst i de svenska böckerna).  

Det som gör det intressant för analys är inte det faktum att författarna konstaterar att denna 

del av relationen kan förändras eller helt stanna av under den här perioden, utan att författarna 

till tre av fyra böcker också framställer det som ett problem. Samtliga rådgivningsböckerna 

erbjuder förslag på hur paret kan gå runt fysiska hinder för intimitet under graviditeten och 

även kort efter förlossningen, samt hur de kan åtgärda mentala spärrar. Författarna visar dock 
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en viss förståelse för att den gravida och nyförlösta kvinnan begränsas fysiskt men även att 

trötthet och helt enkelt minskad lust hindrar den sexuella relationen. Denna förståelse finns 

dock inte för den blivande/nyblivne pappan. Han förväntas ha en ostörd sexlust och förslaget 

om att helt enkelt avstå sex under en period kommer aldrig upp. Att avstå sex är enligt 

Connell (2008) också ett sätt att distansera sig från maskuliniteten. I Your Pregnancy for the 

Father-to-be sätter författarna ord på detta med att mannen förväntas ha större problem att 

anpassa sig till den eventuellt förändrade och minskade sexuella kontakten med sin partner. 

De skriver att ”a man is more often concerned with this aspect of a couple’s relationship than 

the woman is” (Curtis och Shuler, 2009, s.97). För att ta det ett steg längre så kan det med 

Connells (2008) teori och författarnas ord ses som att en man som inte tycker att minskad 

intimitet är ett problem, inte är en ”riktig” man. Inte en man som gör anspråk på hegemonin i 

varje fall.  

6.2 Föräldraledig eller ”efter-jobbet-pappa”  
Förutom sex framställer författarna ett problem alla pappor verkar stöta på: 

föräldraledigheten. Alla fyra böcker förutsätter att fäderna har ett lönearbete att gå till, oavsett 

om det betyder att de har ett jobb att ta föräldraledigt från eller komma hem från på kvällen 

för att umgås med sitt barn. Förutom att lönearbete och det offentliga rummet är manligt 

kodat som Connell (2008) beskriver, så blir även Plantins (2003) resultat kring omställningen 

av livet för medelklasspappor tydligt. Samtliga författare utgår från att läsaren upplever det 

som det största som hänt dem, att de ska bli pappa. En omvälvande men fantastisk 

omställning som kommer få läsare att vilja omprioritera sina mål i livet. En omfördelning av 

fokus från en själv till barnet, vilket kräver att mindre tid spenderas på jobbet. Hur papporna 

ska hantera denna omställning och fördela sin tid beskrivs på lite olika sätt i alla fyra böcker. 

I de amerikanska böckerna blir det tydligt att det som primärt förväntas av papporna är att de 

ska avsätta tid efter jobbet för barn och familj. De uppmanas inte att helt avstå från jobbet, 

något som Connell (2008) påpekar innebär ett avståndstagande från maskuliniteten. 

Alternativet de svenska papporna har, att vara hemma med betald ledighet några månader, 

finns inte för de amerikanska papporna. De socialpolitiska systemen ser helt enkelt olika ut 

vilket både påverkar, och påverkas av, diskursen. Författarna till de svenska böckerna gör 

andra förgivettaganden, så som att det inte är en fråga om papporna ska vara hemma, utan 

snarare hur länge, vilket givetvis baseras på den svenska kontexten där alternativet finns.  
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The Expectant Father (Brott och Ash, 2010) presenterar ett avsnitt om hur det finns andra sätt 

att lösa det på än att mamman stannar hemma och att pappan får se sitt barn korta stunder 

efter jobbet. Författarna menar att dagens pappor inte köper den lösningen längre. De 

redovisar dock statistik som visar på att många män säger en sak och sedan inte gör så i 

praktiken, vilket gör diskrepansen som Bekkengen (2003) beskriver tydlig. Det är många som 

protesterar mot arbetsplatsens snåla erbjudanden om pappaledighet, medan anställda på de 

företag som erbjuder flera veckor utnyttjar det inte. Författarna menar att det dels beror på 

attityderna kring pappor som är hemma med barnen istället för att bygga sin karriär och tjäna 

pengar. Dessa attityder verkar komma från både arbetsgivare, kollegor och vänner men att de 

även finns invanda hos många pappor.  

Även i de svenska böckerna blir diskrepansen som Bekkengen (2003) beskriver synlig. Båda 

de svenska författarna framställer pappan som någon som utan att tveka stannar hemma från 

jobbet under en tid för att ta hand om sitt barn. Forssberg (2013), som inte som Sundevall 

(2001) gör en poäng av att det är självklart att de ska välja att ta ut föräldraledighet, tar bara 

för givet att faderskapet inkluderar lekplatsbesök, öppna förskolan och nog med tid för att lära 

känna de andra föräldrarna där. Om faderskapet i verkligheten såg ut så som bilden Forssberg 

(2013) målar upp i Pappalogi, då borde rimligtvis statistiken från försäkringskassan se 

annorlunda ut. Men eftersom pappor i snitt bara tar ut en tredjedel av föräldraförsäkringen 

(Almqvist, 2011) är det samtidigt inte förvånande att Forssberg (2013) beskriver att 

föräldraledigheten kan vara en ensam period.  

6.3 Ett nytt ideal 
Författarna är inte entydiga i sina åsikter kring föräldraledighet men ändå står det klart att det 

finns nya ideal som kombinerar omsorg och engagemang i barn och familj med maskulinitet. 

Det blir en del av maskuliniteten just eftersom det ses som eftersträvansvärt att vara en bra, 

och därmed närvarande, pappa. Viktigt att notera är att det handlar just om synen på 

faderskapet, och inte nödvändigtvis om hur det praktiseras av de enskilda individerna.  

Det verkar vara svårt att komma ifrån att det länge varit kvinnligt kodat och förknippat med 

femininitet att ta hand om barn och visa sin omsorg för barn, och feminitet är uppenbarligen 

svårt att kombinera med någon av de socialt accepterade maskulinitetsformerna. Det finns 

indikationer på denna distansering från femininitet i citaten i föregående kapitel, och 

författarna gör skillnad på att vara ”mamma” och att vara ”pappa”. Så hur ska papporna 

anpassa sig till föräldraskapet när de spenderar tid med sina barn och är en stöttade partner till 
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den gravida kvinnan? Kanske krävs en omkonstruktion av något, antingen maskulinitet eller 

föräldraskapet. Det verkar vara just det som författarna försöker porträttera när de framställer 

papparollen i sina rådgivningsböcker. De blivande papporna ska inte behöva välja mellan att 

vara (en riktig) man och bli en mamma, böckerna erbjuder en lösning på dilemmat.  

6.4 Barnorienteringen i praktiken 
Den barnorienterade maskuliniteten skulle kunna ses som den certifiering av föräldraskapet 

som papporna verkar efterfråga – det mansvänliga alternativet. Den barnorienterade 

maskuliniteten är ett alternativ mellan att vara mamma och den traditionella pappan som varit 

mer eller mindre frånvarande. Genom att lägga fokus på barnen, som är den barnorienterade 

maskulinitetens största kännetecken, ligger inte lika stor uppmärksamhet krig femininiteten 

som föräldraskapet generellt har signalerat. Det blir en del av maskuliniteten att lägga tid och 

engagemang på barnen, utan att göra allt för stort avkall på något annat, så som karriär. 

Dessutom verkar det bli en version av maskuliniteten att sträva efter. Bekkengen (2003, s. 

198) skriver att ”den nya mannen” och den barnorienterade maskuliniteten inte har en 

självklar plats inom den hegemoniska maskuliniteten, att den kan ses som både utesluten och 

självklar. Men som papparollen framställs i dessa fyra rådgivningsböcker verkar den 

barnorienterade maskuliniteten vara en eftersträvansvärd version av maskulinitet. De mer 

traditionella bilderna av maskulinitet, som inte kan inkludera barn och omsorg, vill författarna 

ta avstånd från även om de förhåller sig till dem, mer eller mindre medvetet. Maskuliniteten 

kommer alltid präglas av en accepterad bild av manligt genus. Empirin visar dock att det finns 

variationer i hur ”toleranta” författarna är kring vad som traditionellt är kodat manligt och när 

det gäller andra maskulinitetsversioner som inte kan liknas vid en barnorienterad version.   

Bekkengen (2003) konstaterar i slutet av sitt resonemang kring den barnorienterade 

maskuliniteten att det kan vara ett sätt för pappor att ”ta russinen ur kakan ” att ansluta sig till 

den versionen av maskulinitet genom sin papparoll. I detta fall är russinen att umgås med sitt 

barn medan kakan är allt som hör till ett familjeliv och ett hushåll med barn. Det som är 

Bekkengens poäng i detta resonemang har visat sig i alla fyra böcker, även om vissa 

skillnader har identifierats. Just tolkningen av den barnorienterade maskuliniteten och vad 

som egentligen ingår har visat sig vara det som skiljer de amerikanska böckerna från de 

svenska. Detta redovisas i jämförelsen mellan böckerna nedan.  
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6.5 Två sidor av samma barnorientering 
Trots att den barnorienterade maskuliniteten har visat sig ha en betydande roll i 

konstruktionen av den moderna papparollen så problematiserar empirin begreppets innehåll. 

Den beskrivning Bekkengen (2003) gör av den barnorienterade maskuliniteten visar att det är 

en ansedd maskulinitetsform som kan göra anspråk på hegemonin utan att för den skull ta del 

av allt det ansvaret som kommer med att ha barn. Hon menar att pappor och män kan och 

kommer kunna spendera mer tid med barnet och ses som delaktiga föräldrar utan att därmed 

också utöka tiden för hushållsarbetes mindre roliga sysslor. Hon skriver ”att skura golvet är 

ingen handling som gynnar barnet på samma sätt som att ägna sig åt vattenlekar i badkaret” 

(Bekkengen, 2003, s.199).  

Under behandlingen av empirin har dock ytterligare en bild av maskuliniteten tornat fram. 

Den är fortfarande en del av en barnorienterad maskulinitet men inkluderar flera av de 

uppoffringar som Connell (2008) menar att män och pappor måste göra för få tillgång till de 

nära relationer med små barn som de historiskt sett har missat. Hon skriver att ”män kan inte 

dra fördel av hemarbete och emotionellt stöd utan att förlora intima kontakter, till exempel 

med unga barn” (Connell, 2008, s. 254). I denna bild avstår pappan från jobbet och minskar 

kanske sitt umgänge med andra vuxna för en period, men så länge det är med hänvisning till 

barnperspektivet förlorar de inte sin position inom maskuliniteten, eftersom det är modernt 

och bra att stå upp för sitt uppdrag som pappa.  

Dessa två bilder av den barnorienterade maskuliniteten skiljer sig kanske inte mycket ifrån 

varandra, men nog så mycket på viktiga punkter. Kanske finns det ännu fler variationer än den 

Bekkengen (2003) redogör för i sin forskningsöversikt och den jag gör anspråk på att lägga 

till efter analysen av empirin. Dessa två versioner av barnorienterad maskulinitet skulle i 

grova drag kunna föras tillbaka på framställningen av papporna i böckerna från respektive 

land. Även om Bekkengen (2003) skriver utifrån en svensk kontext kan dragen från hennes 

beskrivning kännas igen i hur de amerikanska författarna beskriver papparollen och i råden de 

ger sina läsare. Den andra bilden, som jag vill lägga bredvid Bekkengens, kliver trots allt över 

till lite mer feminint kodade uppgifter och har en större acceptans för att hushållssysslor 

kommer med föräldraledigheten. Den släpper dock aldrig taget om maskuliniteten med 

hänvisning till den ”nya mannen” och nya ideal. Denna bild går att identifiera i de svenska 

böckerna.  
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7. Sammanfattande slutsatser 

Det blir tydligt i behandlingen av empirin att olika versioner av maskuliniteten förhåller sig 

till den hegemoniska maskuliniteten, mer eller mindre medvetet. I dessa rådgivningsböcker 

har framförallt en maskulinitetsversion gjorts synlig och det är den som Bekkengen (2003) 

kallar för den barnorienterade maskuliniteten. Det är också svaret på den första av de två 

frågeställningarna: papprollen framställs i dessa fyra rådgivningsböcker i enlighet med hur 

Bekkengen (2003) beskriver den barnorienterade maskuliniteten. Tack vare att ingen 

maskulinitetsversion är statisk, så kan den utan större ansträngning ta sig in och upp i 

maskulinitetshierarkin. Det som skiljer den från andra maskulinitetsversioner är det 

Bekkengen (2003) benämner som barncentrering, men hon trycker mycket på motstridigheten 

mellan den barnorienterade maskuliniteten på diskursiv och praktisk nivå. Denna 

maskulinitetsversion anses modern och lyckas kombinera maskulinitetet med barn och 

dessutom föräldraledighet. Det är här Bekkengen (2003) menar att den stora diskrepansen 

mellan ideal och verklighet visar sig som tydligast, något som även går att urskilja i 

rådgivningsböckerna. Det är modernt att vara för föräldraledighet och att spendera så mycket 

tid som möjligt med barnen och många män ansluter sig till den åsikten, men när det kommer 

till den egna handlingen är det inte lika många som genomför den. Alltså: det finns ett sätt att 

prata kring papparollen och föräldraledighet och ett annat sätt att agera. Denna uppfattning 

och motstridighet blir även tydlig i rådgivningsböckerna när samtliga författare är öppna med 

att en modern och därmed bra man är en engagerad pappa som gör sitt bästa för att spendera 

tid med sitt barn. De visar även förståelse för att det inte alltid är lätt att vara hemma så 

mycket som papporna önskar, men att det räcker med att göra sitt bästa för sin situation. Den 

barnorienterade maskuliniteten spelar med andra ord en stor roll i skapandet och 

framställandet av papparollen. Även om denna slutsats kan svara för både de amerikanska och 

de svenska böckerna framkom vissa skillnader.  

På sätt och vis är diskurserna i böckerna från respektive land mycket olika varandra. Om 

citatet om reaktionen på idén att pappan skulle avstå jobb och vara hemma med barnet från 

den amerikanska boken The Expectant Father (Brott och Ash, 2010) hade hittats i någon av 

de svenska böckerna hade den nog mött stor kritik och anklagats för att vara omodern. Men å 

andra sidan är det kanske lika konservativt att papporna i de svenska böckerna måste 

uppmanas att utnyttja så stor del som möjligt av sin betalda föräldraledighet, och inte låta 

mamman ta den största delen. Där handlar det inte till lika stor del som i den amerikanska 
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kontexten om en stor ekonomisk omställning och dessutom måste alla 480 dagar utnyttjas så 

varför tas det inte förgivet att föräldrarna delar dem rakt av? Eller varför förs inte en 

diskussion om att det är pappan som borde ta den största delen? Så efter analysen av dessa 

rådgivningsböcker handlar det egentligen om samma diskurs i de svenska och de amerikanska 

böckerna, men den tas i uttryck på lite olika sätt. Detta är alltså svaret på den andra 

frågeställningen som handlade om vilka eventuella skillnader och likheter som kunde 

identifieras mellan de två svenska och de två amerikanska rådgivningsböckerna. Mer textnära 

och innehållsmässiga skillnader och likheter har redovisats i förregående kapitel medan detta 

svar håller sig på en något högre abstraktionsnivå. Ja, det finns skillnader i hur papparollen 

framställs mellan de svenska och amerikanska böckerna, men samtidigt kan de analyseras 

utifrån samma förutsättningar och visar sig i slutändan handla om samma diskurs.   

Det är alltså möjligt att vara en sådan pappa som böckerna framställer, utan att kliva utanför 

maskulinitetshierarkin. Ju fler som ansluter sig till åskådningen av föräldraskapet som den 

barnorienterade maskuliniteten representerar, ju mer allmängiltig blir den, och ju färre 

valmöjligheter finns för pappor att frångå den. Det är så det fungerar med diskursen, eftersom 

den är ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther Jörgenssen och Phillips, 2000, 

s.7). Men med tanke på att författarnas framställning av papparollen inte kan återfinnas i 

statistiken över hemmavarande pappor, både kortvarigt och långvarigt, kanske det än så länge 

bara är just ett ”sätt att tala om och förstå världen”, och inte praktisera den. Den diskrepans 

som flyktigt omnämnts i uppsatsen blir lite mer konkret här. Det verkar handla om en 

diskrepans mellan den kvantitativa forskningsdiskursen kring ämnet som bland annat 

redovisades i form av statistik i uppsatsens inledning och denna kvalitativa forskningsdiskurs. 

För att knyta an till syftet kan sägas att i denna studies diskurs framställs papparollen som 

barnorienterad, med variationer beroende på kontext, något som inte är förenligt med vad en 

annan diskurs visar: siffror på pappors föräldraledighet.  
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