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Sammanfattning 

Vi har i denna studie haft för avsikt att studera pappors upplevelse av pappaledigheten. I syf-
tet ingick även att studera pappornas ändrade levnadssätt i och med föräldraskapet. De teore-
tiska utgångspunkterna i denna studie var Giddens teorier om självets reflexivitet, livsstil och 
avtraditionaliseringen samt Connells teorier om genus och maskulinitet. Studien har genom-
förts med hjälp av åtta kvalitativa intervjuer, med respondenter som varit pappalediga och 
återgått i arbete. Studien har visat en positiv upplevelse av pappaledigheten och att respon-
denterna gärna skulle vara hemma minst lika länge igen, som de var under den aktuella pap-
paledigheten, om det blev aktuellt med en ny pappaledighet. Studien har även visat att re-
spondenterna fått ett positivt bemötande inför pappaledigheten från familj, vänner, arbetskam-
rater samt chef. Även från arbetsplatsen har det varit positivt bemötande, till motsats av vad 
en del av tidigare forskning visat. Att levnadssättet, framför allt fritiden, ändrats var något 
som respondenterna påpekade men att det inte var något de klagade på. 
 
 
Nyckelord: föräldraskap, föräldraledighet, pappaledighet, maskulinitet  

 



Innehållsförteckning 

1. Inledning .........................................................................................................................2 

1.1 Syfte och frågeställningar...........................................................................................3 

1.2 Disposition ................................................................................................................3 

2. Bakgrund ........................................................................................................................4 

2.1 Föräldra- och faderskapet under 1900-talet ................................................................4 

2.2 Föräldrapenningen ....................................................................................................5 

2.3 Pappaledighet i Sverige ur ett internationellt perspektiv ............................................6 

3. Teoretiska utgångspunkter ............................................................................................8 

3.1 Självets reflexivitet och livsstil...................................................................................8 

3.2 Avtraditionaliseringen................................................................................................9 

3.3 Genus och maskulinitet ............................................................................................11 

4. Tidigare forskning ........................................................................................................12 

4.1 Olika typer av maskuliniteter ..................................................................................12 

4.2 Användningen av föräldraledigheten .......................................................................14 

4.3 Arbetets och generationernas betydelse för pappaledigheten ...................................16 

4.4 Uppdelningen av hushållsarbetet .............................................................................19 

5. Data och metod .............................................................................................................20 

5.1 Ansats .....................................................................................................................21 

5.2 Förförståelse ...........................................................................................................21 

5.3 Urval .......................................................................................................................21 

5.4 Datainsamling .........................................................................................................22 

5.5 Metod för analys .....................................................................................................23 

5.6 Validitet och reliabilitet ...........................................................................................23 

6. Analys och resultat .......................................................................................................23 

6.1 Inför föräldraskapet och föräldraledigheten ..............................................................24 

6.2 Att vara pappa .........................................................................................................25 

6.3 Pappaledigheten ......................................................................................................29 

6.4 Omgivningens reaktioner på pappaledigheten .........................................................32  

6.5 Sammanfattning av analys och resultat ....................................................................34 

7. Diskussion .....................................................................................................................36 

Bilaga 1: Bakgrundsinformation  

Bilaga 2: Intervjuguide 



 

 2 

1. Inledning 

Släpp taget mammor! Var tredje pappa vill vara hemma mer – men får inte för sin kvinna. Sätt ner 

foten, killar. Annars får du inte vara hemma med barnen. Var femte kvinna sätter nämligen stopp 

för mer pappaledighet. Det är inte bara kraven från chefen eller lånen på villan som hindrar 

svenska män från att vara pappalediga. Enligt en av tre män stavas hindret: barnens mamma. 

(Aftonbladet, 2005) 

 

Citatet publicerades i Aftonbladet 2005-12-01 som en uppmaning till alla pappor att vara 

hemma mer med sina barn. Detta är bara ett exempel på hur samhället försöker få männen att 

vara hemma mer, att ta ut den föräldraledighet de har lagstadgad rätt till. Även om det pågår 

en förändring i uppdelningen av föräldraledigheten sker denna väldigt långsamt. TCO, Tjäns-

temännens Centralorganisation, har lämnat ett förslag på hur de menar att motivationen för 

delad föräldraledighet ska ökas. Förslaget innebär att den förälder som inte överlåter dagar 

med föräldrapenning till den andre föräldern ska få ut 90 % av månadsinkomsten. För de da-

gar som däremot överlåts till den andre föräldern blir ersättningen endast 80 %, med det er-

sättningstak som finns idag. TCO skriver att det förslag de kommit med är mer effektivt än 

det förslag som regeringen lagt fram, vilket innebär att om den förälder som tjänar mest tar ut 

föräldraledighet kommer den med lägst inkomst att få en skattereduktion. De skriver att det 

förslag de har skulle medföra att det inte skulle bli lika stor ekonomisk förlust för familjen, 

om den som har högre lön är föräldraledig. Att det inte finns något ersättningstak i de dagar 

som inte överlåts skulle motivera föräldrarna bättre att vardera ta ut den föräldraledighet som 

de tilldelats. I förslaget från TCO har det fokuserats mycket på att arbeta för en ökad jäm-

ställdhet i samhället och en delad föräldraledighet skulle bidra till detta. (TCO, 2007).  

 

Ett exempel på uppdelningen av föräldraledigheten som kan jämföras med Sveriges uppdel-

ning är Islands, där det också syns en radikal skillnad i uttaget av föräldrapenning hos pap-

porna sedan landet införde ändrad föräldraförsäkring. Sedan Island införde sin nya föräldra-

penningsfördelning har föräldralediga pappor ökat från att i stort sett ingen tog föräldraledigt, 

till att det idag är 87 procent som tar ut sina dagar. Den nya föräldraförsäkringen innebär att 

den är tredelad, en tredjedel är öronmärkt till mamman, en tredjedel är öronmärkt till pappan 

medan den sista tredjedelen är gemensam. (Islands ambassad, 2006). 

 

 I svensk forskning om familjer har till exempel Bekkengen (2002), Hagström (1999) och 

Plantin (2001 och 2004) alla på sitt sätt berört ämnet föräldraledighet med inriktning på pap-



 

 3 

paledigheten. Det som är gemensamt för dessa tre forskare är att de har ett jämställdhetsper-

spektiv i sina studier och lyfter fram att föräldraledigheten anpassas efter patriarkala värde-

ringar. För att fördjupa forskningen av pappaledigheten har vi för avsikt att främst studera 

pappornas upplevelse av pappaledigheten.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera pappors upplevelse av att vara pappalediga. I syftet 

ingår även att analysera pappornas förändrade levnadssätt i och med föräldraskapet samt om 

deras delaktighet i hushållsarbetet förändrats. Frågorna vi ställer oss till detta syfte är; Hur 

upplever papporna det att vara förälder? Hur upplever papporna pappaledigheten? Hur och 

varför delades föräldraledigheten upp som den gjorde? Upplever papporna att fördelningen av 

arbetsuppgifterna i hemmet har förändrats före, under och efter pappaledigheten, på vilket sätt 

i sådana fall? Upplever papporna att bemötandet från familj, vänner, arbetskamrater och che-

fer har förändrats i samband med pappaledigheten, på vilket sätt i sådana fall?  

 

För att få svar på frågeställningarna och därmed uppfylla studiens syfte, har vi för avsikt att 

studera heterosexuella män i Sverige. Dessa män ska leva i ett samboförhållande och kan även 

vara gifta. Männen ska ha varit pappalediga minst en period som omfattar tre månader, men 

kan även ha varit pappalediga i flera perioder. 

 

1.2 Disposition 

För att få en bild av ämnet ges till en början en bakgrundsbeskrivning där vi tar upp hur för-

äldraskapet och faderskapet förändrats under 1900-talet. Till detta ger vi sedan en beskrivning 

av hur föräldrapenningen utvecklats under de år den funnits. Slutligen i detta avsnitt ger vi en 

bild på pappaledigheten ur ett internationellt perspektiv, framför allt ur ett europeiskt och väs-

terländskt. När bakgrunden presenterats ger vi en beskrivning av de teoretiska utgångs-

punkterna som vi använt oss av i denna studie. Dessa teoretiska utgångspunkter innehåller en 

beskrivning av Giddens teorier om självets reflexivitet, livsstil och avtraditionalisering samt 

Connells teorier om genus och maskulinitet. När de teoretiska utgångspunkterna är klargjorda 

presenterar vi sedan ett urval av tidigare forskning inom området föräldraskap och pappale-

dighet. Efter detta kommer en presentation på hur vi gått tillväga i denna studie, inklusive 

datainsamlingsmetod och urvalsbeskrivning. När denna beskrivning är slutförd kommer vi 

presentera vår analys samt de resultat som informationen från respondenterna visat. Slutligen 
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kommer en diskussion där det kommer att redogöras huruvida vi uppfyller studiens syfte och 

besvarar de frågeställningar denna studie har. 

 

2. Bakgrund 

I Sverige idag får den som blir förälder vissa rättigheter när barnet föds och däribland är de 

familjepolitiska stöden, där den ekonomiska ersättningen utbetalas av Försäkringskassan. Den 

ekonomiska familjepolitiken delas in i generella bidrag, som allmänt barnbidrag inklusive 

flerbarnstillägg och adoptionskostnadsbidrag. Det finns även försäkringar som föräldrapen-

ning, barnpension, havandeskapspenning och pensionsrätt för barnaår. Slutligen finns även de 

behovsprövade bidragen underhållsstöd, bostadsbidrag och vårdbidrag. (Riksförsäkringsver-

ket, 2003). Innan vi behandlar det ekonomiska bidraget ytterligare, med föräldrapenningens 

historiska utveckling, vill vi först ge en beskrivning av hur föräldraskapet och faderskapet har 

förändrats sedan början av 1900-talet. Slutligen efter den historiska beskrivningen kommer vi 

att klargöra kort hur den svenska pappaledigheten ställs i ett europeiskt och västerländskt per-

spektiv. 

 

2.1 Föräldra- och faderskapet under 1900-talet 

Förväntningarna på pappor och deras föräldraskap har förändrats mycket under det senaste 

århundradet. Till skillnad från papporna i sekelskiftets bondekultur, som främst fostrade sina 

söner till arbetsduglighet och lydnad, förväntas dagens pappor vara omsorgsgivande och ak-

tiva i vardagen och inte undviker vare sig att byta blöjor eller hushållsarbete. Plantin (2001) 

skriver att det finns tre samhällsomvälvande tidsepoker som starkt har påverkat faderskapet. 

Den första är tiden runt sekelskiftet när industrin gjorde sitt stora intåg. Männen och kvinnor-

nas världar delades genom att männen gick till arbetet långa timmar och kvinnan stannade 

hemma med hem och barn. Männen blev på så sätt familjeförsörjaren och kvinnorna blev dem 

som förknippades med det primära och omsorgsgivande föräldraskapet, detta är vad som kal-

las enförsörjarfamiljen som modell. (Plantin, 2001, s. 40). År 1901 fick kvinnor rätt till ledig-

het i fyra veckor utan lön när de var nyförlösta och 30 år senare kom moderskapsförsäkringen 

som innebar mödrahjälp till de behövande och moderskapspenning för alla. (SCB, 2002) 

 

Under den senare delen av 1930-talet gjordes stora socialpolitiska satsningar för att skapa 

bättre förutsättningar för barnfamiljerna. Satsningarna innebar att mammor och familjer med 

många barn gavs möjlighet till olika former av ekonomiskt stöd, det byggdes fler bostäder och 
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folkbildningskampanjer runt renlighet, hygien och barnavård påbörjades. Avgifterna för vissa 

delar av barnhälsovården togs bort, då syftet var att minska spädbarnsdödligheten och på det 

sättet trygga välfärden. Barnet fick en mer framskjuten position än tidigare. Mamman blev 

den primära i föräldraskapet och pappan sågs som familjeförsörjaren. Den tidigare befolk-

ningspolitiken ersattes med en renodlad moderskapspolitik. (Plantin, 2001, s. 40). År 1955 

kom rätten till lagstadgad betald ledighet för yrkesarbetande kvinnor när de var nyförlösta, 

omfattning på ledigheten var tre månader. (SCB, 2002)  

 

Den andra stora förändringen kom under 1960-talet när kvinnorna kom ut i arbetslivet i och 

med att industrin, offentliga sektorn och service behövde mer arbetskraft. (Plantin, 2001, s. 

15- 16).  När föräldraförsäkringen infördes år 1974 debatterades denna hårt. Den rådande en-

försörjarfamiljen kritiserades och sattes i kontrast till en mer jämlik tvåförsörjarmodell, där 

både mannen och kvinnan i en familj skulle bidra till hushållets ekonomiska försörjning. (By-

gren & Duvander, 2004, s. 167). Enförsörjarfamiljen ersattes med tvåförsörjarfamiljen och 

ansvarsfördelningen inom familjen gav krav på jämställdhet, där papporna förväntades delta 

på alla områden i familjelivets vardag. (Plantin, 2001, s. 15- 16).   

 

Trots att de svenska mammorna har arbetat i allt större utsträckning under de senaste trettio 

åren, 1970-2000, är det fortfarande papporna som arbetar mest. Idag lönearbetar nio av tio 

pappor med barn under åtta år och de flesta arbetar heltid. Motsvarande för mammorna är att 

tre fjärdedelar arbetar och drygt hälften av dessa arbetar deltid. I och med att ett par får barn 

blir konsekvensen oftast att mamman går ned i tid och pappan fortsätter arbeta precis som 

förut. (Plantin, 2001, s. 45- 46). Det är först när barnen är tonåringar som kurvan planar ut och 

mammorna arbetar 70 procent till heltid. (SCB, 2002). Papporna ägnar alltså mer tid till sitt 

betalda arbete medan mammorna gör det obetalda hemarbetet. Faderskapet är fortfarande 

starkt påverkat av patriarkala och könsspecifika strukturer, i och med att männen har den stör-

re delen av den försörjande funktionen under småbarnsperioden. Många män upplever förvis-

so arbetet som en viktig del i faderskapet men uttrycker också ett ökat behov av andra dimen-

sioner. För dagens män utgör både arbetet och familjen viktiga livsarenor. (Plantin, 2001, s. 

45- 46).  

 

2.2 Föräldrapenningen  

Vi ska vidare berätta om försäkringskassans regler för föräldrapenning, vilken är en typ av 

tidigare nämnda försäkringar inom den ekonomiska familjepolitiken. Föräldrapenningen ger 
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föräldrar möjlighet att avstå från arbetet för omvårdnad av barn med ersättning i sammanlagt 

480 dagar, vid tvillingfödsel tillförs 180 dagar, fram till det att barnet fyller åtta år eller har 

avslutat första klass i skolan. Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de rätt till hälften av 

dagarna var utav det totala antalet dagar. En förälder kan överlåta sin rätt till föräldrapenning 

till den andra föräldern med undantag för 60 dagar. Föräldrapenningen kan tas ut för en åtton-

dels dag till en hel dag och de kan bara ta ut föräldrapenning för den tid då de vårdar barnet, 

alltså inte samtidigt som de arbetar eller studerar. (Försäkringskassan, 2007). 

 

Enligt SCB, Statistiska Centralbyrån, (2002) har rätten till att vara hemma med barn utveck-

lats från fyra veckor utan lön år 1901 till dagens 240 dagar för vardera föräldern med föräld-

rapenning. Utvecklingen av föräldrapenningen förklaras nedan utifrån de år då någon föränd-

ring i utvecklingen har skett. År 1974 infördes föräldraförsäkringen som gav föräldrar rätt att 

dela ledigheten vid barns födelse. År 1995 reserverades en månad av föräldrapenningen för 

mamman respektive pappan och denna kan inte överlåtas. År 2002 utökades antalet föräldra-

dagar till 480 dagar, 60 av dessa dagar reserverades för vardera föräldern. (SCB, 2002). Trots 

att män tar ut en liten del av det totala antalet dagar de har till förfogande ökar uttaget. Av alla 

föräldrapenninganvändare år 2002 var nära 50 procent pappor. Av alla pappor som fick barn 

1996 använde 77 procent någon dag med föräldrapenning, inklusive tillfällig föräldrapenning, 

under barnets fyra första år. (Bygren & Duvander, 2004, s. 167). 

 

2.3 Pappaledighet i Sverige ur ett internationellt perspektiv 

Bygren & Duvander (2004) skriver att Sverige, i ett internationellt perspektiv, har kommit 

långt i utvecklingen med föräldraförsäkringen. Generellt sett har länder med generös föräldra-

ersättning också hög frekvens av yrkesarbetande kvinnor. Pappors ökade uttag av föräldraför-

säkringen har länge varit ett politiskt mål för jämställdhet, både i hemmen och på arbetsmark-

naden. Ett högre uttag av pappaledighet leder till att papporna är mer engagerade i åtminstone 

en del av hemarbetet och i omvårdnaden av sina barn. (Bygren & Duvander, 2004, s. 169). 

 

Även Chronholm (2004) beskriver, i sin studie, den svenska föräldraförsäkringen ur ett inter-

nationellt perspektiv. Han betonar att den politiska enigheten om barns välbefinnande kan 

kombineras med kvinnors jämställdhetsmål, vilket är unikt för Sverige och att det i många 

andra länder inte är någon självklarhet. (Chronholm, 2004, s. 33- 34). Idag får de män som tar 

ut sin föräldraledighet en sämre löneutveckling än de som inte tar pappaledigt medan kvin-

norna som grupp har en sämre löneutveckling överlag. Arbetsmarknaden skulle bli mer jämlik 
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om det blev en mer jämlik fördelning av föräldraledigheten. (Bygren & Duvander, 2004, s. 

169). Andra länders utformning av föräldraledighet kan relateras till flera faktorer. Det finns 

olika former av social- och familjepolitik och dessa i samverkan med arbetsmarknadens ut-

veckling, gör att det blir olika förutsättningar för att vara föräldraledig. Utformningen påver-

kas även av uppfattningar om genus, föräldraskap och barns utveckling. (Chronholm, 2004, s. 

33). Ur ett internationellt perspektiv har Sverige höga inkomstrelaterade ersättningsnivåer. 

Först under senare år har möjligheten att vara föräldraledig för pappor uppmärksammats som 

något eftersträvansvärt i andra europeiska länder. Enligt EU-direktiv från 1996 ska medlems-

länderna garantera att medlemmarna får tre månader var i samband med ett barns ankomst. 

Detta är en del i det jämställdhets program som EU har utarbetat där det dels ingår mål om att 

öka pappors uttag av föräldraledighet samt mål om att etablera kvinnor på arbetsmarknaden. 

Chronholm (2004) skriver om hur de ekonomiska stöden till småbarnsföräldrar i Europa sakta 

har blivit bättre och bättre. I de flesta fall har det dock varit kvinnan som fått mest stöd medan 

mannen är inkluderad endast i de nordiska länderna. (Chronholm, 2004, s. 33-34). 

 

Den svenska föräldraförsäkringen verkar även ha påverkat mansdominerade arbetsplatser. 

Detta förklaras med att Sverige var först med föräldraförsäkringen där båda föräldrarna är 

involverade, jämfört med de andra nordiska länderna där denna uppdelning kom senare. Det 

framkommer att det inom både den danska och den norska industrin kunde uppkomma bråk 

på grund av att den yngre generationen arbetare ville vara föräldralediga. Det fanns inte den 

förståelse från den äldre generationen som finns i Sverige idag. Detta kan enligt Chronholm 

tolkas som att föräldraförsäkringens effekter är långsiktiga och att det kan ta flera generatio-

ner innan attityderna ändras. (Chronholm, 2004, s. 35). 

 

En studie som publicerats i Socialvetenskaplig tidskrift (2000), jämför Sveriges och Englands 

syn på hur pappor utformar sitt föräldraskap, i samspel med omgivande strukturer och relatio-

ner. Det råder en skillnad i hur uppfattningen om det moderna faderskapet är etablerat. Denna 

uppfattning är mer etablerad i Sverige än i England och visar på en tydlig skillnad mellan 

klasserna. Männens ansvar för barn och hushåll har successivt ökat men ekonomin har en stor 

betydelse. Även om det svenska socialförsäkringssystemet är ett av de mest generösa syste-

men i världen, syns en inverkan av hur föräldraledighet traditionellt delats upp. Även om det 

finns goda strukturella förutsättningar för ökat deltagande hos papporna i Sverige, innebär det 

inte att det är en självklarhet att det är så. Även om inte de goda strukturella förutsättningarna 

finns kan man se att de engelska papporna hittat egna vägar för ett mer delaktigt faderskap. 
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Dock underlättar goda strukturella förutsättningar möjligheten för papporna att vara mer del-

aktiga men det är även andra faktorer som styr. (Socialvetenskaplig tidskrift, 2000).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Vid studier av uppdelning av föräldraledigheten är det möjligt att utgå från ett antal olika teo-

rier. Då vi i denna studie har för avsikt att studera pappornas upplevelse av pappaledigheten 

anser vi det vara lämpligare att utgå ifrån Giddens teorier om självets reflexivitet, livsstil och 

avtraditionalisering. Då det är män som studeras anser vi det vara av vikt att även utgå ifrån 

Connells teorier om genus och maskulinitet.  

 

3.1 Självets reflexivitet och livsstil 

Giddens (2005) menar att tvivel, osäkerhet och val är något som präglar den nutida enskilda 

människan. Till detta finns det en enorm uppsättning expertis som är menade att göra det enk-

lare för den enskilda människans val. Problemet är dock att dessa experter ofta är motsägelse-

fulla varvid det medför ytterligare svårigheter i valet hos den enskilda människan. Att ställas 

inför dessa val med motsägelsefulla råd från experter är något som är talande för det Giddens 

kallar självets reflexivitet. (Giddens, 2005, s. 10-11). 

 

Giddens menar vidare att självidentiteten är som ett reflexivt projekt, vilket innebär att självet 

har till uppgift att upprätthålla sammanhängande biografiska berättelser. Dessa förändras och 

påverkas hela tiden av de många valmöjligheterna som står till buds. I och med detta får livs-

stilen en allt större betydelse enligt Giddens. ”Ju mer traditionen mister sitt grepp, och ju mer 

vardagslivet rekonstitueras mot bakgrund av det dialektiska samspelet mellan det lokala och 

det globala, desto mer tvingas individerna att komma fram till en livsstil bland många olika 

alternativ.” (Giddens, 2005, s. 13). I det samspelet, med alla dess valmöjligheter, gäller det för 

individen att hitta den livsstil som passar dem själva, då det inte finns någon möjlighet att inte 

välja någon livsstil eftersom vi har ett tvång på oss att välja. (Giddens, 2003, s. 57; Giddens, 

2005, s. 13, 101).  

 

Giddens definierar en livsstil som ”en mer eller mindre integrerad uppsättning praktiker som 

en individ följer, inte bara därför att sådana praktiker tillfredsställer nyttobehov, utan därför 

att de ger en materiell inramning till en speciell berättelse om självidentiteten.” (Giddens, 

2005, s. 101). Han menar att detta fenomen är problematiskt att tillskriva traditionella kultu-
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rer, då det innebär att man gör de nödvändiga valen och genom det formar sitt liv och leverne. 

Medan man i traditionella kulturer ärver det beteende som styr det sätt man ska leva på. De 

val som människan måste göra för formandet av livsstilen är val på alla nivåer och i större 

som mindre omfattning, alltifrån vardagliga val om matvanor till större val om exempelvis 

styrandet av landet. Dock ska man ha klart för sig att alla valmöjligheter inte är tillgängliga 

för alla men de beslut man tar, som styr den livsstilen man väljer, är utifrån de valmöjligheter 

som just den personen har. Ytterligare en aspekt som ska finnas i åtanke är att de beslut som 

tas påverkas av yttre faktorer också, som exempelvis socioekonomiska förhållanden och syn-

liga förebilder samt experters uttalanden om vad som är det bästa alternativet enligt dem. 

(Giddens, 2005, s. 101-105). 

 

3.2 Avtraditionaliseringen 

Giddens (2003) menar att traditionerna håller på att förändras, som till exempel den traditio-

nella familjebildningen, men även andra traditioner genomgår förändringar något som bland 

annat beror på globaliseringen. I förändringen av familjen kan man se att kvinnorna vill vara 

mer självständiga och vara delaktiga på arbetsmarknaden, varvid de traditionella livsmönstren 

inte längre utgör normen för familjebildningen. Att traditionerna håller på att förändras har 

delvis sin grund i vetenskaplig kunskap och teknologi enligt Giddens. Den kunskap som ve-

tenskapen kom med var från början tänkt att bidra till att övervinna traditionerna men istället 

har denna kunskap blivit nästan som en egen tradition. Dock måste man vara uppmärksam på 

att ju mer vetenskapen kommer in i våra liv desto mer uppmärksamma måste vi vara på hur vi 

tar till oss denna. Inte på något plan kan vi förlita oss helt till de utlåtanden som experter 

kommer med då de kan vara motsägelsefulla, utan vi måste hela tiden vara kritiska och själva 

välja vad vi kan ta till oss utifrån de bedömningar vi kan göra, bland annat med tanke på vilka 

risker ett val medför. (Giddens, 2003, s. 21, 27-28, 43-45). 

 

Enligt Giddens är det utmärkande för traditioner att de innehåller en sanning för den som ut-

övar den, vilken medför att det för traditionsutövaren inte finns några alternativ. Vidare inne-

bär en tradition att det är något som upprepas på ett liknande sätt varje gång och utförs av 

grupper. Traditioner har vissa personer som beskyddar dessa, det kan exempelvis vara präster, 

dock har beskyddarna inte samma betydelse som experter. Det som utmärker beskyddarna är 

enligt Giddens, att det endast är de som kan tolka den enda sanningen i traditionerna. I de tra-

ditionella familjebildningarna var familjernas uppbyggnad till stor del styrda utifrån den eko-

nomiska aspekten. Ur detta uppkom en ojämlikhet mellan män och kvinnor där kvinnorna i 
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Europa var männens egendom, både sina fäders och sina mäns. Att kvinnorna var egendom 

fanns till och med nedskrivet i lagen. När paren skaffade barn gjorde de inte det för eget nöje 

utan det handlade mer om barnens bidragande till familjens ekonomi. Dock understryker Gid-

dens att det inte berodde på att de inte var älskade av sina föräldrar utan att de mer sågs som 

en inkomstkälla. (Giddens, 2003, s. 53, 61, 63-64). 

 

Det ska understrykas att Giddens inte menar att traditionerna har försvunnit, utan han menar 

istället att de hela tiden förändras. De traditioner som finns kvar utövas med symboler och 

riter, varvid man på så sätt försvarar dessa. I det nutida, senmoderna, samhället lever vi inte 

efter traditionerna utan istället har dessa fått stå tillbaka. Idag präglas livet av ett mer reflekte-

rande och öppet sätt, med otaliga valmöjligheter och beslut som följd. För den egna självbil-

den får detta till följd att den hela tiden måste skapas och återskapas, utifrån de val och beslut 

som finns. I de mer traditionella samhällena fanns en annan trygghet då den sociala positionen 

var given på ett helt annat sätt. (Giddens, 2003, s. 54-57). 

 

I den senmoderna tidens familjebildningar har paret med dess kärlek till varandra fått en mer 

framträdande roll, istället för att det som förr var den ekonomiska rollen som var den centrala. 

Även barnen har fått en helt annan roll i västvärlden i den senmoderna tiden, idag värdesätter 

man dem högt och ser dem inte som en ekonomisk tillgång. Giddens menar istället att barnen 

är mer en ekonomisk börda idag men att de nu har en stor känslomässig betydelse. Det finns 

en helt annan grad av omtanke om hur barnen ska ha det och hur de ska tas om hand nu. Detta 

är grunden till vad Giddens menar med att förhållandet mellan barn och vuxna, samt även 

vuxna emellan, nu styrs av rent emotionella behov genom en emotionell kommunikation. Det-

ta förhållande bygger på ett slags demokratiskt förhållningssätt där man respekterar den and-

res åsikter och det hela bygger på ärlighet samt respekt i kärleken. Förhållandena som Gid-

dens syftar på är dels det förhållandet mellan föräldrarna sinsemellan men även förhållandet 

mellan förälder och barn. Även om barnen inte alltid kan få sin vilja igenom har de rätt, och 

möjlighet, att hävda sina åsikter och få dem respekterade. Även om denna typ av förhållande, 

som Giddens kallar det rena förhållandet, inte existerar överallt utan det finns undantag är 

detta ändå något som ska eftersträvas. (Giddens, 2003, s. 67-70). 

 

Slutligen menar Giddens att den stora frågan är hur och när familjebildningens traditioner 

kommer att ändras, inte om de kommer att göra det. Denna förändring kommer att ske om det 

ska kunna bli jämställdhet mellan könen och kvinnorna ska kunna frigöra sig. Dock vill han 
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inte säga att detta enbart sker på positiva grunder utan medför även negativa aspekter i viss 

mening. Även om förändringen inte kommer att medföra att allt blir smärtfritt menar Giddens 

ändå att det är bättre än den traditionella familjebildningen. (Giddens, 2003, s. 71-72). 

 

3.3 Genus och maskulinitet 

Enligt Connell (2002) handlar genus om ”de kroppsliga strukturerna och processerna i männi-

skans fortplantning” utan att för den delen vara någon bas för det biologiska, utan istället vara 

”en naturlig mekanism som får sociala effekter.” (Connell, 2002, s. 69). Han menar vidare att 

strukturerna och processerna är som en arena på vilken det sker ett socialt utspel. För att förstå 

genus måste detta med andra ord ses till hur det sociala utspelet skett med tiden och hur detta 

utspel förändras med tidens gång. Det är genusrelationerna som skapar dessa förändringar i 

tiden. Connell (2003) menar att då världen är så föränderlig och genusrelationerna ständigt är 

i förändring är dessa förändringar något som både män och kvinnor får kämpa med i prakti-

ken.  Han menar vidare att män inte på något sätt är mer styrda av genusrelationer som ärvts 

än vad kvinnor är, utan män har samma möjlighet att påverka att genusrelationerna förändras. 

Förändringen kan ske genom att män gör politiska val som öppnar möjligheten för föränd-

ringarna, dock uppstår dessa situationer alltid i sociala situationer i verkligheten. (Connell, 

2002, s. 69; Connell, 2003, s. 106, 110-111). 

 

Enligt Connell (2002) finns genus överallt i vardagslivet, då vi direkt kan se på en person om 

vederbörande är man eller kvinna genom att vi exempelvis klär oss och klipper oss olika. Att 

genusskillnaderna finns där är helt naturligt och det är istället när någon bryter mot mönstret 

som det blir onaturligt. Connell menar vidare att en man inte föds maskulin utan att maskuli-

niteten utvecklas av mannen själv, med påverkan från omgivningen, och därigenom intar sin 

plats i genusordningen. Denna plats är inte statisk utan kan förändras genom det beteende 

mannen har i det vardagliga livet. Med andra ord är det inte naturligt att en människa som 

föds med ett manligt kön blir maskulin utan det formas under livet, delvis med påverkan från 

sociala normer. Detta innebär att det finns både maskulina och feminina män där maskulinite-

ten respektive femininiteten är olika omfattande. (Connell, 2002, s. 14-15). 

  

Inom maskuliniteten görs det en gradering mellan olika maskuliniteter, där den hegemoniska 

maskuliniteten är den högst rankade. Enligt Connell (2003) är den hegemoniska maskulinite-

ten inte något statiskt utan den är i ständig förändring och kan hela tiden ifrågasättas, både av 

män och av kvinnor. Vem som ingår i denna hegemoniska maskulinitet kan variera alltifrån 
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att vara en fantasifigur i form av en filmroll, till att vara en man med stor makt genom att han 

innehar antingen mycket pengar eller en institutionell makt. Vilket det än är som ligger till 

grund för hur den hegemoniska maskuliniteten är, utses denna genom ett kollektivt accepte-

rande. Dock skall understrykas att även om den hegemoniska maskuliniteten är den härskande 

maskuliniteten, är det oftast få män som verkligen lever upp till den och har den överordnade 

ställningen. Däremot menar Connell att många män får fördel av den hegemoniska maskulini-

tetens överordning utan att för den delen helt ingå i denna. Han menar att dessa män därige-

nom har en delaktighet i vad han kallar ”det hegemoniska projektet” (Connell, 2003, s. 103). 

Exempelvis ser han att äktenskap och faderskap många gånger tillhör denna form av maskuli-

nitet, då männen får en viss fördel av den dominans den hegemoniska maskuliniteten har, men 

utan att för den delen utöva dominans mot sina kvinnor. Dessa män bidrar till familjens eko-

nomi genom sin lön, de sköter de uppgifter i hemmet som de har ansvar för och utövar inget 

fysiskt eller psykiskt våld mot sina kvinnor. (Connell, 2003, s. 100-104).  

 

När vi jämför Giddens (2003) och Connells (2003) teorier om den hegemoniska maskulinite-

ten och avtraditionaliseringen, gör vi en koppling till hur det var i de traditionella familjebild-

ningarna med den hegemoniska maskuliniteten, där kvinnorna var männens egendom och 

männen därmed hade en överordnad ställning. Det som idag utgör de vanligaste familjebild-

ningarna i Europa och övriga västvärlden bygger på en jämlikhet mellan könen, där kvinnorna 

inte längre ses som männens egendom. Kopplingen kan då göras till att männen i de nya fa-

miljebildningarna ingår i den delaktiga maskuliniteten. (Connell, 2003, s. 100-104; Giddens, 

2003, s. 63-64). 

 

4. Tidigare forskning 

Det finns en mängd tidigare forskning som berör familj och föräldraledighet. De teman vi valt 

att presentera är; Olika typer av maskuliniteter, Användningen av föräldraledigheten, Arbetets 

och generationernas betydelse för pappaledigheten samt Uppdelningen av hushållsarbetet. 

Utifrån vardera tema presenterar vi olika forskares studier och deras resultat. 

 

4.1 Olika typer av maskuliniteter  

Bekkengen (2002) använder uttrycket barnorienterad maskulinitet som en följd av att det tidi-

gare har skrivits i termer av familjeorienterade män. Hon anser att en familjeorientering även 

borde inkludera en orientering mot kvinnor, men att så inte är fallet. ”Möjligen kan det vara 
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ett svar på frågan hur könsrelationen kan bli oförändrad, trots mäns ökade orientering mot 

familj och trots långtgående reformer.” (Bekkengen, 2002, s. 95). Mot bakgrund av detta väl-

jer Bekkengen benämningen barnorienterad maskulinitet framför familjeorientering. Hon be-

traktar även ”den nya mannen” som en uppfattning vilken ligger i tiden och kommer till ut-

tryck bland annat i media. Bekkengen väljer därför att diskutera ordet maskulinitet istället för 

män, därav begreppet barnorienterad maskulinitet. (Bekkengen, 2002, s.  96). Medan Bek-

kengen skriver om barnorienterad maskulinitet, skriver Hagström (1999) i sin studie om vad 

män som blir pappor idag ser som viktigt i konstituerandet av sig själva som pappor och vad 

som är viktigt i omgivningens ögon. Hon gör en kvalitativ studie med 18 respondenter, vilka 

är både nyblivna fäder men även med fyra kvinnor som är verksamma inom mödravården. 

Efter det jämför hon denna studie med en studie från år 1992, som hon själv har utfört med 

pappor från tidigare generationer. (Hagström, 1999, s. 13). 

 

Den barnorienterade maskuliniteten Bekkengen (2002) skriver om, innebär att det är en mas-

kulinitet där barn och föräldraledighet har ett stort utrymme. För att ha en barnorienterad 

maskulinitet är det inte ett krav att mannen själv är pappa, utan det som krävs är att mannen 

har ett stort intresse för barn, dess villkor och relationer med barn. En man som tillhör denna 

grupp av barnorienterad maskulinitet ser relationen med barn som en viktig del för sin egen 

utveckling och för att uppnå ett gott liv. (Bekkengen, 2002, s. 95). Hagström (1999) menar 

istället att den maskulinitet som idag utgör normen är den normativa maskuliniteten och det är 

den maskulinitet som uttrycks i till exempel utredningar som rör köns- och familjefrågor. 

Denna maskulinitet tillhör en man som värnar om familjen och har ett positivt förhållningssätt 

för jämställdhet mellan könen. Denna norm påverkas inte bara av officiella uttalanden av ex-

empelvis skådespelare utan skapas efter hur människor beter sig i det vardagliga livet. Bete-

endet styrs enligt Hagström av vad som just nu anses vara det riktiga beteendet genom män-

nens egna reflexivitet. (Hagström, 1999, s. 137). Likt Hagström anges det i artikeln från Soci-

alvetenskaplig tidskrift (2000) att det finns en allmän uppfattning i Sverige vilken innebär att 

pappor är mer aktiva i föräldraskapet. Med det menas att denna uppfattning utgör grunden i 

den nya hegemoniska maskuliniteten, då det inte accepteras att människor uttalar sig mot 

denna uppfattning offentligt. (Socialvetenskaplig tidskrift, 2000). 

 

Brannen och Nielsen (2006) har i sin studie, som motsats till Bekkengen (2002) och Hagström 

(1999), kommit fram till att det är variationer över tid, i hur män ser på sig själva i relation till 

maskulinitet som avgör hur dessa beter sig som pappor. I tidigare generationer var det en 
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skarpare gräns mellan det privata och det offentliga, mellan arbete och familj, olika åsikter 

och meningar var associerade med de olika områdena. Den manliga sfären i anställningen, 

mäns starka engagemang i sitt arbete och en hegemonisk ideologi av maskulinitet kombinera-

des för att förstärka erfarenheterna från de äldre generationerna, vilket visar på att de miss-

lyckas med att kombinera sin fadersroll med omvårdnad. (Brannen och Nilsen, 2006, s. 349).  

 

Om normen är en barnorienterad maskulinitet är det accepterat att män gör sådant som kvin-

nor tidigare har utfört och sådant som traditionellt har sammankoppling med det feminina 

beteendet, även om detta inte innebär att mäns och kvinnors föräldraskap är detsamma. Dock 

poängteras att bara för att en man har en barnorienterad maskulinitet, är han inte automatiskt 

en jämställd man. Om en man har tänkt ta ut föräldraledighet och på så sätt omsätta den barn-

orienterade maskuliniteten i praktiken, har han oftast tagit det beslutet innan ett barn ens är 

fött, det ses som en naturlig del för honom i livet och i föräldraskapet. (Bekkengen, 2002, s. 

100, 123 -124). Hagström (1999) skriver till skillnad från Bekkengen (2002) om att en föränd-

ring har skett och denna ska ses i relation till hur synen på manligt och kvinnligt har föränd-

rats, på vad som anses vara feminint respektive maskulint. När en man blir pappa idag ses det 

som en självklarhet att han är en viktig del i barnets uppväxt och har en viktig del i föräldra-

skapet. Att en normförändring har skett beror delvis på att officiella personer nu är mer öppna 

om livet som pappor, att de delar med sig och visar att barnet är en viktig del av deras tillvaro. 

(Hagström, 1999, s. 246 -247).  

 

Värt att notera är den skillnad Hagström (1999) och Bekkengen (2002) har i sin syn om de 

olika maskuliniteterna, där Hagström skriver om att mannen även har ett positivt förhållnings-

sätt för jämställdhet mellan könen, medan det för Bekkengen inte är en självklarhet. För Bek-

kengen är det barnet och dess betydelse som ligger i fokus och inte jämställdheten, då hon 

menar att en man kan ha en barnorienterad maskulinitet utan att för den delen vara jämställd. 

(Bekkengen, 2002, s. 100).  

 

4.2 Användningen av föräldraledigheten 

Bekkengen (2002) har gjort en kartläggning av vilka män som använder föräldraförsäkringen 

och i vilken grad. Hennes syfte med studien är att ”identifiera strukturer och mekanismer 

inom arbetsliv respektive familjeliv som påverkar mäns och kvinnors relation till arbete och 

familj och uttaget av föräldraledighet” (Bekkengen, 2002, s.13). I sin studie använder hon sig 

av kvalitativa intervjuer där åtta par medverkar, under föräldraledigheterna samt efter att de 
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kommit tillbaka i arbete. Hon har i sin studie uppmärksammat att det främst är barnets bästa, 

ekonomi, utbildning samt hur en föräldraledighet påverkar mannen positivt som ligger i fokus 

när det diskuteras mannens föräldraledighet. (Bekkengen, 2002, s. 185).  

 

Det som också diskuteras är vilken omfattning mannens handlingsutrymme är. Om mannen 

har ett stort handlingsutrymme, har han i större utsträckning möjlighet att välja i hur stor om-

fattning han ska vara hemma med barnet. Det är därmed fortfarande kvinnan som blir den 

som har huvudansvaret för barnet, liknande de traditionella familjebildningarna. (Bekkengen, 

2002, s. 187- 188). Elvin-Nowak (2005) har i sin kvalitativa studie där hon intervjuat 20 män, 

vardera tre gånger, sett ett mönster som skiljer sig från det Bekkengen (2002) sett i sin studie. 

Till skillnad från Bekkengen har Elvin-Nowak (2005) sett bland sina respondenter att det är 

vad mamman vill och kämpar för, gällande delande av föräldraledigheten, som avgör i hur 

stor mängd pappan tar ut föräldraledighet. Elvin-Nowak menar utifrån sina respondenters 

uttalanden, att om inte mamman uttryckligen vill att pappan ska vara föräldraledig, får hon 

nästan hela föräldraledigheten ”av bara farten”. (Elvin-Nowak, 2005, s. 107). Hon tillägger att 

hur uppdelningen av föräldraledigheten görs är något som de blivande föräldrarna oftast är 

överens om innan de ens ställs inför beslutet. Detta grundar hon på att om ett par väljer att 

skaffa barn tillsammans, har de oftast liknande värderingar redan innan vad gäller ansvarför-

delning och barn. (Elvin-Nowak, 2005, s. 107).  

 

Chronholm (2004) har utfört en studie om mäns erfarenhet av delad föräldraledighet, där han 

har använt sig av en kvalitativ metod med intervjuer och enkäter. Som motsats till Elvin- No-

wak (2005) och Bekkengen (2002), menar Chronholm (2004) att trots möjligheten för män att 

vara föräldralediga funnits i över 30 år, saknar många pappor fortfarande erfarenhet av att 

vara hemma med barn en längre tid. En delad föräldraledighet innebär att båda föräldrarna har 

möjlighet att skapa en nära relation till sitt barn. En delad föräldraledighet framstår som en 

jämställdhetsfråga, då papporna har rätt till tid med sina barn samt mammorna har möjlighet 

att arbeta. (Chronholm, 2004, s. 17). I vilken omfattning männen är föräldralediga är enligt 

Bekkengen (2002) beroende av i huvudsak om mannen tillhör en barnorienterad maskulinitet, 

som han omsätter i praktiken. Trots allt får mannen hälften av föräldraledigheten när barnet 

föds och det är sedan upp till honom om han väljer att överlåta dagar till kvinnan. (Bekkeng-

en, 2002, s. 194). Bekkengens forskningsresultat visar att samtidigt som kopplingen mellan 

jämställdhet och mäns uttag av föräldraledighet är starkt från politiskt håll, förefaller det vara 

mindre självklart bland gemene man. Utifrån hennes intervjuer kan hon konstatera att det är 
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sällan man förknippar mäns jämställdhet med föräldraledighet. Det är istället barnets bästa 

man ser och de positiva konsekvenserna som de leder till för männen. Detta ligger i linje med 

den politiska retorik som föreligger idag. (Bekkengen, 2002, s. 185). Chronholm (2004) skri-

ver att en alltför stark betoning på den genomsnittliga pappans uttag av föräldraledighet, inte 

kan bidra till att visa på skillnaderna som finns mellan olika pappor. Många tar inte ut någon 

föräldraledighet alls eller endast ett par veckor, medan andra tar ut sex månader eller mer. 

(Chronholm, 2004, s. 17).  

 

Chronholm kommer i sin studie fram till hur förändrade fadersideal kan leda till en förändrad 

manlighet. Att en man är en pappa kan betraktas som en integrerad del av en mer omfattande 

könsidentitet, där en del andra aspekter av denna identitet påverkar hur man är som pappa. En 

mans faderskap är beroende av hans relation till sin partner, hans fritidsintressen och arbetsliv 

och kan därigenom tolkas mot bakgrund av ekonomiska och institutionella strukturer. 

(Chronholm, 2004, s. 54).  

 

4.3Arbetets och generationernas betydelse för pappaledigheten  

Bekkengen (2002) har i sin studie konstaterat att det på en arbetsplats kan uppstå bekymmer 

när en anställd ska vara föräldraledig, då detta leder till arbetskraftsbrist. I hennes studie 

framkom missnöje bland både chefer och kollegor vid föräldraledighet. Är föräldern en kvin-

na måste problemet lösas men är det en man har han möjligheten att välja att arbeta istället. 

Om det är en man som trots missnöje från arbetsplatsen har beslutat sig för att vara föräldra-

ledig och håller fast vid det, handlar det om en man som representerar barnorienterad masku-

linitet och som omsätter den i praktiken. Men det riktas inga krav på att den ska omsättas i 

praktiken och detta ger männen ett stort handlingsutrymme. (Bekkengen, 2002, s. 186). Huru-

vida en man möter motstånd från arbetsplatsen när han vill vara pappaledig kan, enligt Bek-

kengen (2002), bero på i vilken utsträckning det är en barnorienterad maskulinitet som är 

normen. Dock poängterar hon att det kan bero på andra orsaker också, exempel på detta kan 

vara vilken relation som finns mellan ledning och arbetare. Om en organisation ställer sig 

positiv till pappors föräldraledighet, ses det ibland som att det är en personalförmån för män-

nen medan det är mer en självklarhet att kvinnorna ska ha rätt till föräldraledighet. (Bekkeng-

en, 2002, s. 97 -100).  

 

Hagström (1999) skriver istället om hur mäns fokus i dagens generation har flyttats från att 

handla om arbete och karriär till att mer inriktas på familj och familjeliv. Fokus har flyttats 
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från familjeförsörjaren som främst ser till karriären, till att männen sätter familjen i första 

hand. Att man trivs med sitt arbete och vet att man klarar sig på sin lön är betydelsefullt men 

går inte före allt annat. Relationen till barnen, ens sambo eller fru och vännerna är minst lika 

viktiga. En man integrerar numera både familj och barn i hela sitt liv och familjen är inte en 

separat del vid sidan av arbetet. Att arbetet har tappat lite av sin betydelse i mäns liv i dagens 

samhälle, menar Hagström, kan förstås som ett resultat av de stora förändringar som präglar 

vår tid. Arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag än vad den gjorde förr, nya yrken har till-

kommit och gamla försvunnit och kraven på utbildning ökar. Det är upp till individen själv att 

välja och ta ansvar för sitt liv, att vara flexibel och kunna anpassa sig. ”Inget varar för evigt 

och den som inte har förmåga att se tillfällena och alternativen riskerar att slås ut av dem som 

har kraft och kunnande” (Hagström, 1999, s. 249). Att ha en egen relation till barnen blir allt 

viktigare, även om relationen med ens partner upphör. (Hagström, 1999, s. 248-249).  

 

Shawn-Matta och Knudson-Martin (2006) har utfört en studie i USA om faderns ansvar. I 

studien har de intervjuat 40 föräldrar med barn som inte fyllt sex år och har sedan analyserat 

dessa med kvalitativt grundad teori. Deras resultat visar att ansvar som en central process gör 

papporna medvetna om de behov som deras fruar och barn har. Till följd av medvetenheten 

försöker papporna aktivt möta dessa behov. Enligt forskarna har det de senaste decennierna 

lyfts fram en ny bild av pappor som är mer involverade i sina barn, men även det mest jämlika 

paret har en tendens att gå tillbaka till stereotypa ideal när de får barn. Detta innebär att 

mamman är den som tar hand om hem och barn medan pappan är familjeförsörjaren som ar-

betar. Dock menar författarna att tydliga skiftningar i sociala förväntningar har gjort att fa-

derskapet har definierats från familjeförsörjaren och uppfostraren, till att vara involverad i 

sina barns vardag i alla åldrar. (Shawn-Matta och Knudson-Martin, 2006, s. 19-20, 22). Bran-

nen och Nilsen (2006) har skrivit en artikel vilken handlar om överföring och förändring 

bland brittiska pappor i fyra generationers familjer. Forskarna skriver att det var papporna 

som var familjeförsörjare i de föregående generationerna, främst i medelklassen. Dock har 

mammorna i de lägre klasserna sedan långt tillbaka också bidragit till familjens ekonomi. Det 

som däremot har varit en stor skillnad mellan papporna och mammorna är tiden de spenderat 

med barnen. Mammorna har över tiden förändrat sin arbetstid till deltid medan pappornas 

arbetstid inte har förändrats utan de arbetar fortfarande heltid. Vidare menar författarna att 

papporna gör samma saker med sina söner som deras pappor gjorde med dem, till exempel 

leker de med sönerna. Detta innebär att papporna inte aktivt tar del i omvårdnaden av sina 

barn utan överlämnar den biten till sina fruar. (Brannen och Nilsen, 2006, s. 336).  
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Hagström (1999) ser som resultat av sina intervjuer att det finns en skillnad mellan olika ge-

nerationer. Hon skriver att för att bli en bra pappa krävs kontinuerligt arbete och återkom-

mande insatser som mannen lyckas förmedla till sitt barn. Mannen vill visa att han både är 

pappa och vill vara pappa till barnet. Detta dels genom daglig kontakt med barnet men även 

genom att vara närvarande, aktiv och engagerad. Detta ska inte tolkas som att män i andra 

generationer inte var engagerade i sina barn, men gränserna för vad som var mammans del 

och pappans del var tydliga. (Hagström, 1999, s. 238). Även Hwang (2005) skriver om hur 

papporna är mot sina barn i sin studie där han utfört kvalitativa intervjuer. Han skriver att de 

könsroller som föräldrarnas föräldrar har haft då de växt upp påverkar hur föräldrarna beter 

sig mot barnet. I studien kom han fram till att männen fortfarande tillbringar mycket mindre 

tid med sina barn, även om skillnaderna i Sverige är mindre än i många andra länder. (Hwang, 

2005, s. 25 -26). 

 

Hagström (1999) skriver att det inte är konsten att vara pappa som är den stora förändringen 

jämfört med tidigare generationer, utan att det är ett samhälleligt mål att bägge föräldrarna ska 

dela på ansvaret och omsorgen av barnen. Hon skriver att det är otänkbart för hennes respon-

denter att inte engagera sig i barnets alla aktiviteter och lämna över ansvaret på mamman. 

Utan hennes respondenter uttrycker att de vill finnas där i vardagen och vara delaktiga i för-

äldraskapet. (Hagström, 1999, s. 239). Brannen och Nilsen (2006) har främst koncentrerat sig 

på en familj där förändringar ses. Den äldsta generationen presenterad visade att den tidens 

män gifte sig, fick barn och köpte hus under ett par år tidigt i deras liv. För dagens generation 

skedde dessa förändringar under en betydligt längre tid. Författarna pekar på många orsaker 

till dessa skillnader. Historiska villkor som förändrar utbildning, anställningar och fertilitet i 

varje generation. (Brannen och Nilsen, 2006, s. 336).  

 

Att pappor ur olika generationer har olika förhållningssätt till föräldraskapet och inte har 

samma synsätt på vad det innebär att vara en pappa, framgår tydligt i Hagströms (1999) stu-

die. De män som idag uttalar sig i media om vad det innebär att vara pappa resonerar på sam-

ma sätt som hennes respondenter. Detta innebär inte att föräldrarna delar på allt eller tar lika 

stort ansvar. Det finns en stor skillnad i vad man bör göra och vad man gör som framkommer 

i intervjuerna. Det yttersta ansvaret för hem och barn ligger fortfarande på kvinnan. Utifrån 

detta drar hon följande slutsatser. Det ena är att förändringarna av såväl de normer som omger 

föräldraskapet, som hur det sker i praktiken är olika beroende på i vilket perspektiv man ser 
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det. Den största skillnaden mellan den förra generationens pappor och dagens ligger i små-

barnperioden. Under graviditet, förlossning och den första tiden efter barnets födelse är pap-

por idag mer engagerade och delaktiga. Vid slutet av första året blir dock skillnaderna mindre. 

(Hagström, 1999, s. 240). 

 

4.4 Uppdelningen av hushållsarbetet 

På 1950-talet var det en tydlig arbetsdelning mellan det obetalda och det betalda arbetet i ett 

hushåll där mannen, som tidigare nämnts, var familjeförsörjare genom det betalda arbetet. Det 

obetalda arbetet stod kvinnan till största delen för då hon var ansvarig för hem och barn. Un-

der 1960-talet bidrog männen med en timme i veckan till det obetalda arbetet i hemmet. Dock 

bör noteras att det i genomsnitt ägnas betydligt mindre tid till hushållsarbete idag än det gjor-

des under mitten av 1900-talet. Detta har sin förklaring bland annat i kvinnans etablering på 

arbetsmarknaden, utvecklingen av hushållsmaskiner samt att det numera köps mer tjänster 

som fönsterputsning och städning. (Bygren, Gähler & Nermo, 2004, s. 39, 42-43). 

 

Generellt sett visar statistiken att de svenska papporna endast utför en liten andel av hushålls-

arbetet. Trots att siffrorna har fördubblats sedan mitten av 1970-talet utför papporna knappt en 

femtedel av allt hushållsarbete. I den mån de tar del av hushållssysslorna gäller det främst 

inköp av mat, städning och diskning samt det materiella underhållsarbetet.  När ett par får 

barn ökas kvinnans ansvar i hemmet medan pappans ansvar inte berörs alls. Detta fördel-

ningssätt syns även i internationella studier och är inget unikt för Sverige. Det är alltså fortfa-

rande mammorna som bär huvudansvaret för hushållsarbetet medan papporna hjälper till sna-

rare än delar ansvarsbördan. (Plantin, 2001, s. 47-48, 52; Plantin, 2004, s.205). Bekkengen 

(2002) tar i sin studie upp att ett par som delar hushåll och tillsammans skaffar barn måste 

dela upp hushållsarbetet mellan sig. Hon menar vidare, liksom Plantin (2004), att det är kvin-

norna som får ta det större ansvaret för sysslorna i hemmet och att det dessutom är de som är 

mest missnöjda med hur fördelningen ser ut. (Bekkengen, 2002, s. 163).  

 

Likt forskarna ovan tar även Nermo och Evertsson (2004) upp att det är kvinnorna som utför 

mer av hushållsarbetet. De menar att trots att det har skett en förändring sedan början på 

1990-talet är denna endast marginell. Orsaken till att förändringen ändå sker, menar de är att 

kvinnorna har fått en annan social position genom utbildning och arbete. De menar att hur 

mycket tid mannen ägnar åt hushållsarbetet, är beroende av i hur stor utsträckning kvinnan 
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bidrar till familjens ekonomi. (Nermo och Evertsson, 2004, s. 221). I grova drag ägnar pap-

porna bara hälften så mycket tid med sina barn i hemmet som mammorna gör, däremot tycks 

de mer aktiva med barnen utanför hemmet i barnens olika fritidsaktiviteter. (Plantin, 2004, s. 

205). 

 

5. Data och metod 

Till denna studie har kvalitativa intervjuer i personliga möten med respondenterna använts. 

De kvalitativa intervjuerna har varit semistrukturerade, då vi ville att respondenterna skulle ha 

möjlighet att själva berätta och utveckla sin historia. För att studiens syfte skulle uppnås styr-

des konversationen något genom den intervjuguide som vi använt. Enligt Kvale (1997) bör en 

kvalitativ forskningsintervju vara en intervju vars syfte är, att få beskrivningar av den inter-

vjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomens mening. Han menar vidare att forska-

ren ska sträva efter att se världen som intervjupersonerna själva upplever den. (Kvale, 1997, s. 

13). Då denna studie vill fånga pappornas upplevelse av föräldraledigheten och föräldraskapet 

är vår uppfattning att kvalitativa intervjuer är att rekommendera. Detta grundar sig i att vi vill 

fånga pappornas upplevelse av föräldraskapet och föräldraledigheten samt hur dessa har på-

verkat deras livsvärld. 

 

De etiska övervägandena som gjorts inför denna studie är att vi har informerat respondenterna 

om att det är en vetenskaplig undersökning som de medverkar i. De har enligt informations-

kravet informerats om studiens syfte. Informationen som lämnas kommer endast att användas 

i denna studie och därmed har nyttjandekravet uppfyllts. Information har även getts om att 

studien kommer att finnas tillgänglig i pappersform på Mälardalens högskola i Eskilstuna, 

samt att den kommer att finnas tillgänglig elektroniskt på Internet. Respondenterna har även 

informerats om att de när som helst kan meddela att de inte vill delta i denna studie och att 

detta i sådana fall kommer att respekteras, enligt informations- och samtyckeskravet. Om de 

däremot väljer att fullfölja sin medverkan kommer ingen information lämnas i studien som 

kan avslöja dem som respondenter, därmed har konfidentialitetskravet tillgodosetts. Vi har 

även informerat respondenterna om att inspelningarna samt anteckningarna kommer att för-

störas efter studiens genomförande, vilket även det har ingått i konfidentialitetskravet. I sam-

band med intervjuerna har de forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet uppvisats. 

(Vetenskapsrådet, 1990). 
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5.1 Ansats 

Då vi i denna studie hade för avsikt att fånga pappors upplevelse av föräldraledigheten och 

föräldraskapet valdes en hermeneutisk ansats. Detta val grundades i att hermeneutiken är ett 

hjälpmedel för forskaren att tolka och förstå människors egna upplevelser av livet och dess 

villkor. Enligt hermeneutiken uppnår forskaren förståelse genom att tolka vad den enskilda 

människan säger, då allt kanske inte sägs ordagrant som det menas, utan forskaren får tolka 

innebörden i det som sagts istället. Inom hermeneutiken sker det inte något sökande efter en 

absolut sanning, då det är tolkningen som är central. Inom hermeneutiken har även förförstå-

elsen en tydlig roll, då denna kunskapsteori menar att när en forskare ska närma sig ett under-

sökningsobjekt, sker detta utifrån forskarens förförståelse. Denna förförståelse är dock en för-

utsättning då forskaren annars inte vet hur undersökningsobjektet ska närmas, förförståelsen 

ger forskaren riktningen i sökandet. Dock använder sig hermeneutiska forskare av den herme-

neutiska cirkeln/spiralen för att inte förförståelsen ska leda forskaren i fel riktning. Den her-

meneutiska cirkeln/spiralen innebär att i sökandet efter förståelsen, sker det en variation mel-

lan att se till enskilda delar och till helheten. (Ödman, 2007).  

 

Utifrån detta sökte vi efter något som var generellt för samtliga respondenter, utifrån deras 

egna unika berättelser. I det respondenterna hade gemensamt sökte vi efter mönster men sam-

tidigt uppmärksammade vi om det fanns avvikelser. Därmed fanns medvetenheten om förförs-

tåelsens betydelse och samtidigt gjordes försök att vara öppen för alternativa förklaringar. 

Utifrån denna hermeneutiska ansats var vi delaktiga i det vi försökte förstå. (Ödman, 2007). 

 

5.2 Förförståelse 

Att vi lever i samboförhållanden båda två gör att vi har en förförståelse om vad det innebär att 

leva tillsammans med någon och vilka uppdelningar av ansvaret i hemmet samt meningsskilj-

aktigheter det kan innebära. Vi har båda släkt och vänner som har barn och utifrån detta har vi 

en viss förförståelse för den upplevelse ett liv med barn och en föräldraledighet kan innebära. 

Bland våra vänner och bekanta har vi mestadels fått berättelser från kvinnor om upplevelsen 

av föräldraskapet, därav intresset för männens upplevelser. 

 

5.3 Urval 

De fem urvalskriterier vi använt oss av till denna undersökning är, att pappan för det första 

ska ha varit föräldraledig i minst en sammanhängande period omfattande tre månader och 
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efter denna återgått till sysselsättning. För det andra ska mamman ha varit i minst deltidssys-

selsättning under pappans föräldraledighet. Därmed ska pappan ha haft ensamansvar för bar-

net. Detta betyder att mamman under denna period ej ska ha varit hemma och haft semester 

eller varit arbetslös. För det tredje ska barnet inte vara äldre än sex år vid studiens genomfö-

rande. För det fjärde ska pappan ha en ålder på högst 40 år och slutligen ska pappan leva i ett 

samboförhållande eller vara gift. 

 

Urvalet till denna studie består av åtta respondenter, vilka är pappor till ett eller flera barn. 

Åldern på respondenterna har en spridning mellan 27-40 år och åldern på barnen det handlar 

om är mellan två till sex år. Respondenterna har en spridning geografiskt omfattande: Karl-

stad, Köping, Piteå och Stockholm. Samtliga respondenter är samboende och tre av dem är 

även gifta. Utbildningsgraden som respondenterna har är övervägande gymnasium men några 

har även högskoleutbildning. Respondenternas yrken i direkt anslutning till föräldraledigheten 

har varit byggnadsarbetare, maskinoperatör, ekonomiadministratör, underskötare, kock, kvali-

tetschef, IT-ansvarig samt maskinleverantör.  

 

Vid val av respondenter till intervjuer rekommenderar Esaiasson, Gilliam, Oscarsson och 

Wängnerud (2006) att forskaren bör välja främlingar, ett litet antal och sådana som inte är 

subjektiva experter. Forskaren bör välja främlingar då det är svårt att upprätthålla en veten-

skaplig distans till människor som ingår i bekantskapskretsen. Det kan även vara lättare för 

främlingar att öppna sig för någon de inte känner. (Esaiasson et al., 2006, s. 286). Utifrån des-

sa rekommendationer har vi till denna studie använt oss av ett strategiskt urval, vilket innebär 

att urvalet är utifrån våra urvalskriterier. Då strategiskt urval är omfattande har vi specificerat 

oss genom att använda snöbollsurval. Detta innebär att vi har kontaktat flera personer som i 

sin tur har gett förslag på ytterligare personer som kan vara aktuella. Respondenterna har ut-

gjorts av bekantas bekanta som uppfyllt de urvalskriterier vi ställt. (Denscombe, 2000, s. 24). 

 

5.4 Datainsamling 

Som tidigare nämnts har intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Dessa utförde vi en-

skilt. För att spara in tid fick respondenterna själva fylla i ett formulär med bakgrundsinforma-

tion, se bilaga 1. Intervjutillfällena fick respondenterna bestämma, både vad gäller tiden och 

platsen. Omfattningen på intervjuerna varierade mellan 60-180 minuter. Då vi ville minimera 

risken att viktig information från intervjuerna skulle förloras, använde vi oss av både anteck-
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ningar och ljudupptagningar vid sex intervjuer. Enligt Denscombe (2000) använder sig de 

flesta forskare som genomför intervjuer av att kombinera ljudupptagning med anteckningar. 

Detta görs för att minska risken för att viktig information ska gå förlorad. (Denscombe, 2000, 

s. 144-146). Då det var två av respondenterna som inte gav sitt medgivande till ljudupptag-

ning fördes endast anteckningar under dessa intervjuer.  

 

5.5 Metod för analys 

Från ljudupptagningarna transkriberades intervjuerna ordagrant och de anteckningar som vi 

gjort skrevs rent. I transkriberingarna ändrades namnen på respondenterna och fingerade 

namn användes sedan. Materialet läste vi sedan igenom var för sig för att få en övergripande 

bild av vad respondenterna sagt. Då vi båda inte medverkat på samtliga intervjuer utan delat 

upp dessa mellan oss, gav det oss båda en möjlighet att få en bild av vad som framkommit i 

den andres intervjuer. Ur transkriberingarna gjorde vi var för sig sammanfattande meningar ur 

samtliga intervjuer utifrån vad vi sett för mönster, vilket innebar att vi gjorde meningskoncen-

treringar. Därmed har empirin med andra ord genererat mönstret. (Kvale, 1997, s. 174-178). 

Dessa meningskoncentreringar jämfördes och bearbetades sedan för att slutligen presentera de 

resultat som framkommer i analysen. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

För att öka det som Esaiasson et al. (2006) kallar den interna validiteten har vi i denna studie 

använt oss av två provintervjuer. Intern validitet innebär i vilken omfattning man har under-

sökt det som var avsikten, samt hur teoretisk definition och operationell indikation överens-

stämmer med varandra. Vid provintervjuerna upptäckte vi att vissa justeringar behövdes för 

att vi skulle få fram den information vi behövde för studiens syfte. För att stärka reliabiliteten 

har var och en läst igenom den andres transkriberingar från intervjuerna, detta för att minska 

risken för slumpmässiga och systematiska fel. Begreppet extern validitet handlar om i vilken 

utsträckning de erhållna resultaten kan generaliseras till den totala populationen av analysen-

heter. Detta har dock inte varit aktuellt i vår studie. (Esaiasson et al., 2006, s. 61-62, 67).  

 

6. Analys och resultat 

Utifrån intervjuerna som genomförts har det framkommit teman som vi upplevt tydligare än 

andra. De teman som framkommit är; Inför föräldraskapet och föräldraledigheten, Att vara 

pappa, Pappaledigheten samt Omgivningens reaktioner på pappaledigheten. Det är utifrån 
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dessa teman vi har valt att utgå i denna analys och resultatbeskrivning. 

 

6.1 Inför föräldraskapet och föräldraledigheten 

För sex stycken av våra respondenter har det alltid varit en självklarhet att någon gång bli 

pappa. Patrik uttryckte: ”När jag har vuxit upp har jag alltid tänkt att jag ska bli pappa, men 

sen har det tagit ett tag.” Dessa respondenter har redan varit inställda på att få en livsstil där 

barn är en naturlig del, vilket kan kopplas till den barnorienterade maskuliniteten som Bek-

kengen (2002) skriver om i sin studie. Däremot har det att bli pappa inte alltid setts som en 

självklarhet för två av respondenterna. En av respondenterna uttryckte attitydförändringen 

med glimten i ögat.  

 

Jag har varit emot det i alla år men så får jag ju sådana där snilleblixtar ibland, är väldigt impul-

siv. Frun var medveten om det från början, att jag var emot det. Ja, men så frågade hon om vi inte 

skulle ta och skaffa barn och så blev det. Sen blev det väldigt roligt.  

 

För dessa respondenter har omställningen i levnadssättet varit stor då de fått omvärdera vad 

som är viktigast för dem i livet. Detta grundar sig i Giddens (2005) teori om livsstilen och 

reflexiviteten, där individerna utifrån val i livet formar den livsstil som passar deras förutsätt-

ningar. Reflexiviteten handlar om att tvingas välja mellan de otaliga möjligheter som ges, 

även om inte alla får samma utbud att välja ifrån. I respondentens uttalande ovan ser vi hur 

han tidigt hade gjort valet att inte bli pappa, men att han sedan ändrade sitt beslut när han fick 

ny möjlighet att välja. När han sedan tänker på hur det blev är han nöjd med att han tog det 

beslut han gjorde.  

 

Utifrån det respondenterna har sagt ser vi inte att det finns någon tydlig bild av att papporna 

har varit den styrande faktorn när de ska vara pappalediga. Hur uppdelningen har skett har 

istället haft sin grund i flera olika orsaker, bland annat arbetet, både det egna och mammans. 

Ytterligare en orsak till hur uppdelningen har skett är hur familjens ekonomi ser ut, så att det 

inte blir en ohållbar ekonomisk situation för att en av föräldrarna är hemma.  

 

Utifrån respondenternas uttalanden om hur det gick till när föräldraledigheten delades upp, ser 

vi att det har varit i varierande omfattning som männen har fått välja när de ska vara pappale-

diga. Vi har sett respondenter som styrt sin pappaledighet efter sin arbetssituation, något som 

understryker det Bekkengen (2002) kommit fram till i sin studie. Vi har även sett responden-
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ter som på något sätt blivit tvingade att vara pappalediga på grund av mammans arbetssitua-

tion, då mamman ville gå tillbaka till arbetet men även att mamman inte hade möjlighet att 

vara hemma längre i arbetsgivarens ögon. Detta kan relateras till Elvin-Nowak (2005) där hon 

skriver om att det inte bara är mannens val, utan att det också är beroende av kvinnans direkta 

uttryck om hur föräldraledigheten ska fördelas. Hon menar att om inte mamman uttrycker 

direkt att pappan ska ta ut större del av föräldraledigheten får mamman den automatiskt. Re-

spondenternas uttalanden visar här att mammorna uttryckligen har begärt att pappan ska ta ut 

pappaledighet, på grund av mammans arbetssituation och att de därmed har gjort det. Vid de 

situationer som respondenterna kände sig tvingade var det istället pappans arbetssituation som 

var tvungen att lösas. Detta är något som inte finner stöd i det Bekkengen (2002) skriver om, 

att det är kvinnornas arbetssituation som måste lösas och männen får ta föräldraledigt när det 

passar arbetsplatsen. Dock påpekar en av respondenterna att han lagt sin pappaledighet på 

sommaren medvetet. Tom berättade: 

 

 Sen har jag lite medvetet lagt ledigheten under sommaren också. För dels tycker jag det är roli-

gare att hitta på saker med barnen då men sen också för att det är lite lugnare på jobbet under 

sommaren. Hade man varit ledig på hösten eller våren hade det kanske legat massor med arbete 

på hög och det är ju inte så roligt. 

 

Detta uttalande relaterar vi till Bekkengens (2002) studie där hon skriver om mannens möjlig-

het till val av förläggningen av föräldraledigheten. Uttalandet kan även kopplas till Giddens 

(2005) teori om reflexiviteten, där respondenten gjorde ett val utifrån de möjligheter som 

fanns för honom. Att sommaren var en skön period att vara pappaledig har även fler respon-

denter påpekat, men att det inte var något som var direkt styrande för förläggningen av pappa-

ledigheten.  

 

6.2 Att vara pappa 

Utifrån respondenternas uttalanden uppfattar de att en traditionell pappa är en familjeförsörja-

re med ytterst lite ansvar för hem och barn. Respondenternas definition kan sammankopplas 

med den beskrivning som Giddens (2003) gett på männen i de traditionella familjebildningar-

na, där dessa var styrande i familjen och hade det ekonomiska ansvaret medan kvinnorna var 

underordnade och i huvudsak hade ansvaret för hemmet och barnen. Tom sa: ”Av ekonomiska 

skäl, en som är hemma mindre med barnen än mamman.” Utifrån denna beskrivning av be-

greppet traditionell pappa ser vi att samtliga respondenter inte ser sig som renodlade traditio-
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nella pappor. Patrik uttryckte däremot något som vi relaterar till att han anser sig vara en tra-

ditionell pappa, vad gäller arbete och uppfostran:   

 

Just nu jobbar jag, mamman är hemma med barnen. Jag kommer hem två timmar, gör roliga sa-

ker som de tycker är jättekul. Har inte träffat dem på hela dagen, kanske gör mer grabbinspirera-

de saker som pappa. Traditionell om jag tänker uppfostran, jag tror jag ryter åt mer än mamman 

åt vissa saker. Men det är svårt med en traditionell pappa, jag tror inte att det finns längre. 

 

Att det idag inte längre finns renodlade traditionella pappor är något som samtliga responden-

ter påpekar. Detta grundar sig i att pappor är hemma mer nu genom pappaledigheten och även 

att de är mer delaktiga med barnen och i hushållsarbetet. Med hushållsarbete menar respon-

denterna det obetalda arbete som utförs i hemmet, till exempel städning och tvättning. Re-

spondenternas uttalanden om att det inte finns några traditionella pappor längre kan kopplas 

till Giddens (2003) teori om avtraditionaliseringen. Detta kan även relateras till tidigare forsk-

ning av Plantin (2001), Shawn-Matta och Knudson-Martin (2006) samt Hagström (1999) om 

hur de traditionella papporna försvinner, men även att de nutida papporna håller på att bilda 

en ny traditionell pappa utifrån de förutsättningar som finns idag. 

 

Upplevelsen respondenterna har av att vara pappa är övervägande positiv, även om de påpe-

kar att det är jobbigt ibland. Johnny uttryckte: ”Det är det bästa som finns och det jobbigas-

te.” Även om respondenterna upplever att det är jobbigt ibland understryker de att det är värt 

det utifrån den känslomässiga aspekten, något som Tobias uttryckte: ”Det blir kärlek på ett 

annat sätt, villkorslöst från båda håll.” Denna känsla är något som inte kan förklaras med ord 

enligt en av respondenterna. Patrik berättade:  

 

Jag tycker alltid att det är lika kul att komma hem när sonen skriker pappa, det är så himla skönt. 

Det är en sån himla skön känsla, det går aldrig att berätta för någon som inte har barn. Det är 

något helt annorlunda, det går inte att förklara med ord. Man har sina söner hemma, som ser ut 

som mig, som har sin trygghet i mig och mamman. Som jag, det är jag som beskyddar dem, det är 

mina grabbar. 

 

Ur den känslomässiga aspekten uttrycker en av respondenterna att han upplever att han får 

mer utbyte av barnen när de blir äldre då de är knutna till mamman under den första tiden. 

Tom sa:  
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Men känslomässigt känner man ju som pappa att man får mer kontakt med barnen när de kommer 

upp i två års ålder. Det är då jag känner att jag har haft mer utbyte av umgänget med barnen, det 

är mer positivt då tycker jag. Första året är de ju mer präglade till mamman. 

 

Respondenten ifråga utgår från vad han själv har fått ut av att vara hemma med barnen snarare 

än vad barnen har fått ut av det. Detta kopplar vi till Bekkengen (2002) som skriver om man-

nens handlingsutrymme och hur han beroende av detta kan välja hur lång tid han vill vara 

hemma med barnen och under vilken period. Vi relaterar även till Elvin-Nowak (2005) som 

menar att förläggningen av pappaledigheten till stor del beror på vad mamman uttrycker. Re-

spondentens vilja att vara hemma har ökat under åren, men han har även varit hemma under 

den första tiden för att mamman har önskat det. Detta har respondenten fått acceptera trots att 

han känt att han fått mer utbyte av att vänta med pappaledigheten. Att respondenterna har 

uppfattningen om att de skapat starkare känslomässiga relationer till barnet än om de inte 

hade varit hemma är något som även Brannen och Nilsen (2006) tar upp i sin studie när de 

talar om den barnorienterade pappan med sin kombination av fadersroll och omvårdnad. 

 

En av respondenterna uttrycker en förändring som blev i samband med barnets hemkomst. 

Fredrik sa: ”Just när man kommer hem från BB måste man vara lite mer social och trevlig, 

det är en stor omställning. Det var inte som förut, man måste anpassa sig efter barnet.” Hag-

ström (1999) talar om att dagens pappor förväntas vara engagerade och delaktiga redan från 

början, vilket vi kopplar till Fredriks uttalande. Sett utifrån den praktiska förändringen som 

det innebär att bli pappa, är en tydlig bild från alla respondenter att de inte längre har möjlig-

het att prioritera sig själv och sina fritidsintressen i samma utsträckning sedan de fick barn. 

Tom berättade: ”Jag har gett upp det mesta av min frihet och mina fritidsintressen, all tid går 

åt här hemma.” Tom fortsatte senare i intervjun: ”Jag har inget behov av att springa ute på 

pubar och krogar utan det har jag lämnat bakom mig, nu är det barnen som gäller.” Utifrån 

Toms inställning om barnen i centrum ser vi samma mönster som det Bekkengen (2002) skri-

ver om i sin studie, om den barnorienterade maskuliniteten. Detta nämns även i artikeln från 

Socialvetenskaplig tidskrift (2000) och även det Hagström (1999) skriver om i sin studie, om 

den normativa maskuliniteten. Ytterligare en förändring i det praktiska uttryckte Fredrik: 

 

 Förut trodde man inte att det skulle ta så mycket av ens tid att ha barn men nu har man insett att 

man får strunta i att göra vissa saker för att det inte finns tid. Saker som man tidigare varit rädd 

om går inte att vara så rädd om längre, som hus och bil får ta sina törnar. 
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En annan genomgående uppfattning är att det med barnet krävs mer planering och att man är 

mer begränsad i vad man kan göra. Begränsningen ligger även i att föräldrarna inte längre har 

samma tid för varandra eller för umgänget med vännerna. Markus uttryckte förändringen: 

 

 Det är klart att livet förändras ju när du har blivit pappa eller förälder, man har helt plötsligt 

någon annan som man måste ta hänsyn till och man kan inte längre göra precis vad som helst 

utan man måste ju tänka på familjen. Eller måste och måste, men ska det fungera så bör man väl 

göra det. 

 

Detta ger en tydlig bild av den förändring föräldraskapet ger i levnadssättet hos mannen. Det 

nya levnadssättet introducerades då mannen tog beslutet att bilda familj. Förändringen började 

med andra ord redan då mannen beslöt sig för att dela livet med en annan människa. Med det 

nya levnadssättet och förändringsprocessen som sker kan koppling göras till Giddens (2005) 

teorier om livsstilen och självets reflexivitet som projekt. I förändringsprocessen har vi sett att 

respondenterna upplevt viss osäkerhet emellanåt, framför allt vad gäller direkt då barnet föd-

des men även senare under barnets uppväxt. De situationer som respondenterna själva har 

tagit upp att de känner eller känt osäkerhet i är då barnet föddes. En annan osäkerhet som 

framkommit under intervjuerna är om uppfostran av barnet, där respondenterna har använt sig 

av olika sätt för att få tips och råd som till exempel från sin sambo eller mamma. Det visade 

sig även att en av respondenterna tagit fasta på ett råd från ett TV-program som respondenten 

förklarar: ”När han gör allt mot ens vilja, så brukar han få sitta på mattan – mattricket – han 

får sitta på mattan tills man säger till, kollade på ett nannyprogram och snappade upp det 

där.”. 

 

Att respondenterna vänt sig till olika källor för att få tips och råd, relaterar vi till det Giddens 

(2005) skriver om när han menar att agerandet hela tiden påverkas av det otaliga antal råd 

som kommer från olika experter, som här uttalar sig om hur barn är och ska behandlas. I fal-

len som beskrivits ovan har experterna utgjorts av äldre generationers mammor samt experter 

i massmedia, där råden har varit både utifrån de egna upplevelserna av att vara förälder men 

även utifrån vad vetenskapen har visat. Utifrån experternas råd har sedan respondenterna hit-

tat sin lösning på den fråga de hade. Har råden dessutom varit motsägelsefulla har de utifrån 

sin reflexivitet fått komma fram till en lösning som passar dem och som innebär minst risk för 

just dem.  
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Ytterligare en sorts osäkerhet som vissa av respondenterna uttryckt är hur man ska bete sig 

mot barn, både det egna barnet och andras barn, ute bland andra människor. Funderingar som 

framkommit från respondenterna är hur man ska agera mot barn i offentliga sammanhang 

utifrån vad som är allmänt accepterat. Patrik uttryckte denna osäkerhet:  

 

Hur ska man agera och reagera på vissa saker? Som till exempel om man är ute, hur ska man 

säga till andra barn eller sonen? Hur ska man bete sig när man ryter till runt andra och vad säger 

de då? Det kan vara osäkerhet, hur man ska bete sig på stan. 

 

Att ställas inför otaliga val och beslut är något som Giddens (2005) menar är typiskt för det 

senmoderna samhället. De frågor respondenterna har och måste ta ställning till är bara exem-

pel på alla de valmöjligheter som de tvingas välja mellan i det dagliga livet, något som påver-

kas av den process som deras självreflexivitet hela tiden ställs inför.  

 

6.3 Pappaledigheten 

Bland respondenterna var den övergripande upplevelsen av pappaledigheten positiv, då de 

under denna fick mer tid tillsammans med barnet. Detta fick till följd att respondenterna upp-

levde att de i större utsträckning var delaktiga i barnets framsteg och hade möjlighet att göra 

mer saker tillsammans, samt skapa egna rutiner med barnet. En annan upplevelse var att re-

spondenterna fick möjlighet att knyta an till barnet på ett annat djupare känslomässigt sätt. 

Tobias berättade: ”Jag tyckte det var bra att vara pappaledig, det positiva är att man snabbt 

kan knyta an till barnet på alla sätt, att man snabbt binder känslomässiga band till barnet, lär 

känna barnet.” Något som framkom som en negativ upplevelse var att respondenterna kom 

ifrån arbetet och kollegorna. Fredrik berättade: ”Negativt att man kommer ifrån arbetskamra-

terna och inte hänger med i arbetet på samma sätt.” 

 

Bland respondenterna fanns en relativt dominerande upplevelse av att de kände ensamhet un-

der pappaledigheten, då de flesta inte hade så många i umgängeskretsen som var pappalediga 

samtidigt som dem. När papporna är hemma, beror på hur det passar med den livssituation de 

befinner sig i. En skillnad vi kunde se bland respondenterna är att de flesta av dem inte gick 

på några återkommande aktiviteter, som exempelvis kyrkans barntimmar eller öppna försko-

lan, något som de dock påpekade att mammorna gjorde. Tom berättade:  

 

Det blir lite isolerat ibland, speciellt när man är hemma med små barn. När man är hemma med 
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två små barn är det väldigt bökigt att företa sig något, att åka någonstans när de är så små så det 

blir att man är hemma istället. Mammorna brukar få sitt kontaktnät, de är ju hemma och är mam-

malediga samtidigt, medan vi pappor kanske inte känner någon som är pappaledig samtidigt. Det 

kan ju vara lite långtråkigt ibland, kan bli isolerad. I och för sig är det ju delvis självförvållat, 

man skulle ju kunna gå till kyrkans barntimmar som mamman gjorde. Det har jag faktiskt gjort 

några gånger, men jag var ensam man där och då kände man att man inte fick så mycket utbyte av 

det utan det var för barnens skull, de älskade den där fröken, de lade pärlplattor och så. Jag me-

nar, man kan inte bara klaga på att man blir isolerad, då hade man kanske gjort något åt det. Nu 

visste man att det var den där perioden och då härdade man ut. 

 

Dock försökte en av respondenterna gå till öppna förskolan varje dag, där han upplevde att 

både han och barnet fick ett stort utbyte. Respondenten uttryckte inte heller upplevelsen av 

ensamhet i samma utsträckning som de andra respondenterna gjorde. Johnny berättade:  

 

Försökte gå till öppna förskolan varje dag, eller åtminstone varannan dag, cirka två till fyra tim-

mar per gång. Det var väldigt nyttigt att få umgås med andra där, få sitta ner och prata lite, det 

blev lite annat. För till en början kände man sig lite instängd i sig själv. Ja, det lättade på trycket 

väldigt mycket att gå på öppna förskolan, lättare att gå in i föräldrarollen och umgås med andra 

föräldrar. 

 

Då samtliga respondenter upplevde pappaledigheten som väldigt positiv, kände de också att 

de gärna skulle vilja vara hemma minst lika länge igen om det skulle bli aktuellt med en pap-

paledighet. Detta ger en bild av respondenternas reflexivitet, att de tagit beslut om att de vill 

vara hemma i minst lika stor omfattning om det skulle bli aktuellt med ytterligare pappaledig-

het. Respondenterna har utifrån de val som de haft till förfogande gett uttryck om att de ser 

detta som ett bra alternativ, utifrån de risker som valen medfört. Dock går det inte med säker-

het säga att respondenterna skulle göra exakt lika om det blev aktuellt med en pappaledighet 

till. Det som är avgörande är hur livssituationen ser ut, vilka risker och konsekvenser en lika 

lång pappaledighet skulle medföra. Detta relaterar vi till Giddens (2005) teori om självets 

reflexivitet där individen tar ett beslut som passar honom utifrån de val som står till förfogan-

de. Även Giddens (2003) teori om avtraditionaliseringen kan relateras till detta, då det är en 

tydlig förändring i förhållande till de traditionella familjebildningarna. Att respondenterna vill 

vara hemma minst lika mycket igen, är något som skiljer sig från de traditionella männen som 

i stort sett inte tog något ansvar för hem och barn.  

 

Att respondenterna uttrycker en önskan om att få ägna mer tid tillsammans med barnet genom 
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pappaledigheten, är något som understryker de tendenser Hagström (1999) sett i sin studie. 

Hon har i den sett att pappor önskar vara närvarande i barnets uppväxt, vilket respondenterna i 

denna studie också uttryckt. Dessa uttalanden uttrycker även att respondenterna har en barn-

orienterad maskulinitet och att de genom pappaledigheten även omsätter denna i praktiken, 

något Bekkengen (2002) tar upp i sin studie. 

 

Det som var talande för alla respondenter var att samtliga gjorde mer i hushållsarbetet under 

pappaledigheten. Markus berättade: ”När jag ändå var hemma så var det ju mer naturligt att 

jag lagade maten och handlade och städade.” Samtliga respondenter har uttryckt samma upp-

fattning. En annan likhet mellan respondenterna var att samtliga återgick till hur det var innan 

med uppdelningen, pappaledigheten påverkade med andra ord inte omfattningen på hur 

mycket de gjorde i hushållsarbetet. Tre respondenter, vilka inte vuxit upp med traditionella 

könsroller har medfört detta till det egna förhållandet och därmed hade de en omfattande del-

aktighet i hushållsarbetet. Med de traditionella könsrollerna menas pappan som familjeförsör-

jare och mamman tar hand om barn och hem. Att föräldrarna inte haft de traditionella könsrol-

lerna under respondenternas uppväxt, har påverkat de könsroller respondenterna har i sina 

förhållanden. Dock går det inte att säga att respondenterna överfört sina föräldrars könsroller 

till sin egen livsstil, utan de könsroller respondenterna har är anpassade till den livsstil de har.  

Detta kopplar vi till att respondenterna ingår i den traditionsförändring som Giddens (2003) 

åsyftar i sin teori om avtraditionaliseringen, men att det är respondenternas föräldrar som har 

påbörjat förändringen och att respondenterna bara utvecklar denna vidare utifrån deras livsstil. 

 

Hos tre respondenter som vuxit upp med de traditionella könsrollerna kan vi inte se att dessa 

återfinns i det egna förhållandet. Dessa respondenter har gjort en brytning med hur könsrol-

lerna såg ut under deras uppväxt och hur de ser ut i deras förhållande. Johnny berättade: ”Här 

hemma försöker vi dela på allt, även om jag ibland har svårt att släppa vissa saker som till 

exempel matlagning.” Senare i intervjun berättade Johnny om den fördelning som är hemma 

hos hans föräldrar, vilken är den könsrollsfördelning han växt upp med. ”Allt hårt, fysiskt ar-

bete gör far. Ja, hålla på med bil och hugga ved, det är mannens uppgift. Ta hand om hemmet 

och barnen gör morsan.” Detta kan kopplas till Giddens (2003) teori om avtraditionalisering-

en då respondenterna inte längre följer de traditionella könsrollerna utan förändrat könsroller-

na så att det passar dem och den tillvaro de lever i. 

 

Hos en av respondenterna, som inte vuxit upp med de traditionella könsrollerna, visade det sig 
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dessutom att det var han som gjorde det mesta av hushållsarbetet, även om han till en början 

uttryckte att hans partner var lika delaktig som han i hushållsarbetet. Respondentens spontana 

uppfattning var att de gjorde lika mycket, men när han sedan började fundera och räkna upp 

vad var och en gjorde framkom det att i stort sett det enda frun hjälpte till med var tvätten.  

 

Oavsett i vilken omfattning respondenterna varit delaktiga i hushållsarbetet har denna fördel-

ning inte förändrats i och med pappaledigheten. Utan delaktigheten har istället sin grund i 

deras livsstil och de könsroller som de har i det egna förhållandet. Plantin (2004) skriver i sin 

studie om att när ett par får barn så ökas kvinnans ansvar i hemmet medan pappans ansvar inte 

berörs alls. Det är fortfarande mammorna som bär huvudansvaret för det traditionella hus-

hållsarbetet medan papporna hjälper till snarare än delar ansvarsbördan. Huruvida detta har 

framkommit bland våra respondenter är blandat, där det som ovan till och med har visat sig att 

det är pappan som tar det största ansvaret i hushållet. Det har inte heller framkommit några 

kommentarer om att papporna är missnöjda med den fördelning de har i hushållet, något även 

Bekkengen (2002) sett i sin studie. 

 

6.4 Omgivningens reaktioner på pappaledigheten  

Genomgående för samtliga respondenter var att de enbart fått positiva reaktioner på att de 

skulle vara pappalediga från samtliga i omgivningen. Respondenterna upplever att det fanns 

en stor förståelse för att de satte familj och barn främst. I reaktionerna ser vi också ett genom-

gående tema att alla upplevde att det var en självklarhet att de skulle vara pappalediga, som en 

naturlig del av föräldraskapet. Dock har ingen av respondenterna upplevt några påtryckningar 

från omgivningen på hur länge de ska vara pappalediga eller när de ska vara det. Responden-

ternas upplevelse av förståelsen från omgivningen vad gäller att familj och barn kommer 

främst, relaterar vi till Hagströms (1999) studie där hon menar att normen har förändrats. För-

ändringen menar hon ligger i att fokus har flyttats från att mannen sätter sitt arbete främst till 

att relationen till barnen, sambon och vännerna är minst lika viktiga. 

 

Från familjerna upplevde de flesta av respondenterna enbart att reaktionerna blev positiva, 

dock framkom det från enstaka av respondenterna att deras mammor ifrågasatte deras ageran-

de med barnet och tillrättavisade respondenten. Johnny berättade: ”Allt man gjorde när jag 

hälsade på mina föräldrar, allt jag gjorde var fel, jag kunde ingenting utan farmor visste hela 

tiden bäst och vad som var barnets bästa.” Att respondenternas mammor tillrättavisat dem 

kopplar vi till Giddens (2005) uttalanden om det senmoderna samhällets expertpåtryckningar, 
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där det i det här fallet är mammorna som var experterna och talade om för respondenterna hur 

de skulle bete sig med barnet. 

 

Från arbetsplatsen ser vi ett mönster av positiva reaktioner till respondenternas pappaledighet. 

Från arbetskamraterna var det några av respondenterna som upplevde en viss avundsjuka, 

framför allt när pappaledigheten var under sommaren. Johnny berättade: 

 

Jag kan säga såhär i alla fall, det var en väldigt stor avundsjuka när de berättade om sina dagar 

och jag berättade om mina, att man hade som en lång skön semester. Det var säkert många som 

ville byta min plats där. 

 

Respondenterna uttryckte att det även bara var positiva reaktioner från deras respektive chef.  

Patrik berättade:  

 

Inget motstånd var det från min arbetsgivare. Chefen sa att eftersom ditt pågående uppdrag håller 

på att slutföras, passar det perfekt, vi fasar in en ny kille tre veckor innan så det är inga problem. 

Han uttryckte vidare att det var klart att jag skulle vara hemma med min grabb. Fick inga som 

helst negativa reaktioner utan han sa återigen, klart du ska vara hemma med grabben, det är inga 

problem alls.  

 

Senare i intervjun återkom Patrik till detta och fortsatte då: 

 

 Det är något du ska göra bara sa både min chef och mina kollegor. It happens once in a lifetime, 

det är så kort tid för oss arbetsgivare men det är värt så mycket för er anställda att vara hemma 

med era barn. Bemötandet var extremt positivt, inga problem alls. 

 

Att chefer och medarbetare ställer sig positiva till en medarbetares pappaledighet finner inte 

stöd i Bekkengens (2002) studie, där hennes respondenter enbart fick negativ kritik för sitt val 

att vara pappalediga. Om det är en man som trots protester håller fast vid att han ska vara 

pappaledig har han en barnorienterad maskulinitet, detta tycker vi även att vi kan se hos våra 

respondenter som alla ville och tog ut sin pappaledighet även om de skulle ha fått protester. 

Bekkengen menar vidare att om det är en barnorienterad maskulinitet som är normen på en 

arbetsplats, medför det att det inte uppstår motstånd om en pappa vill ta ut pappaledighet, vil-

ket vi såg mönster av utifrån respondenternas uttalanden.  
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Vad gäller förutsättningarna i arbetet upplevde de flesta att dessa inte hade förändrats, hos en 

av respondenterna var dessutom upplevelsen att förutsättningarna förbättrades då han kom 

tillbaka. Anders berättade: ”Jag kom tillbaka till samma arbetsuppgifter, men jag blev kung. 

*skrattar*. Jag fick lära upp nyanställda och hjälpa dem, det gjorde att det blev en viss av-

undsjuka från vissa.” 

 

Däremot var det en av respondenterna som med osäkerhet uttryckte att det dock var en förut-

sättning som eventuellt blev förändrad i och med pappaledigheten. Markus berättade: 

 

Det skulle möjligtvis vara lön, att man släpar efter, man är inte lika prioriterad när man är hem-

ma. Jag kommer inte ihåg om det blev någon större skillnad men jag tror inte det, det är det enda 

jag kan tänka mig för arbetsuppgifter och så var desamma.  

 

Bygren & Duvander (2004) tar i sin studie upp att de män som tar ut sin föräldraledighet får 

en sämre löneutveckling än de som inte tar pappaledigt. Detta är något som respondentens 

uttalande kan tyda på, även om respondenten inte såg någon tydlig bild på detta. 

  

6.5 Sammanfattning av analys och resultat  

I denna sammanfattning av analys och resultat redogörs svaren på frågeställningarna i denna 

studie, i relation till teori och tidigare forskning. På den första frågan om pappornas upplevel-

se av föräldraskapet, svarade samtliga respondenter att upplevelsen är enormt positiv, de har 

uttryckt att det är en känsla som inte kan beskrivas. En tydlig bild bland respondenterna är att 

dessa vill vara delaktiga i föräldraskapet och inte bara vara en familjeförsörjare som är borta 

mycket från hemmet. Detta är något som kan relateras till Giddens (2003) teori om avtraditio-

naliseringen, där pappans delaktighet med barnen har förändrats mycket över tid. Delaktighe-

ten i föräldraskapet kopplar vi även till tidigare forskning från Hagström (1999) som skriver 

om att det förväntas av pappor idag att de ska vara delaktiga i föräldraskapet redan från gravi-

diteten. 

 

På frågan om hur och varför föräldraledigheten delades upp som den gjorde, ser vi att många 

faktorer har varit styrande. En viktig faktor som flera tog upp var familjens ekonomiska situa-

tion. I familjens ekonomiska situation inräknades även föräldrarnas arbetssituationer. När 

respondenterna talade om arbetssituationerna var det både lön och arbetsuppgifter som togs 

upp. Respondenterna menade att även om de egentligen ville vara hemma mer, var arbetssitu-
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ationen något som hade stor betydelse, då de inte kunde vara hemma om det blev för stor 

ekonomisk förlust. Detta kan relateras till Giddens (2005) teori om självets reflexivitet, utifrån 

de valmöjligheter som respondenterna haft har de fattat det beslut som passar dem och deras 

livssituation bäst. Därmed kommer vi även in på Giddens (2003) teori om livsstilen, där indi-

viden hela tiden är tvungen att anpassas till den rådande situationen som förändras om det 

sker förändringar för individen.  

 

Vår nästa frågeställning var om respondenternas upplevelse av pappaledigheten. Denna upp-

levelse var genomgående mycket positiv. Samtliga respondenter skulle gärna vara hemma 

minst lika länge igen, om det skulle bli aktuellt med ytterligare pappaledighet. Respondenter-

na grundade sin positiva upplevelse på att de under pappaledigheten fick mer tid tillsammans 

med barnet än om de hade jobbat under den tiden. Då de ägnade mycket tid tillsammans upp-

levde respondenterna att de bildade en djupare relation med barnet med tiden. Dock var upp-

levelsen något blandad då flera uttryckte att de kände ensamhet när de var pappalediga, men 

kom sedan på sig själva att det var delvis självförvållat. Vi relaterar detta till Giddens (2005) 

teori om självets reflexivitet, då respondenterna själva bestämde hur de skulle tillbringa da-

garna ihop med barnet utifrån de möjligheter de hade. Detta kan även relateras till Giddens 

(2003) teori om livsstilen, då respondenterna under pappaledigheten ändrade sitt levnadssätt 

men inte hann förändra det helt. Vi ser att respondenterna delvis fortfarande var inne i de va-

nor de vanligtvis hade, men att förändringen fortgick hela tiden under pappaledigheten. För att 

levnadssättet skulle anpassas helt efter barnet ser vi en bild av att de flesta respondenterna 

varit hemma för kort tid. 

 

Vad gäller frågan om ifall fördelningen av arbetet i hemmet har förändrats före, under och 

efter pappaledigheten, har vi sett en tydlig bild från respondenterna att dessa utförde mer av 

hushållsarbetet under pappaledigheten. Däremot har det framkommit att fördelningen av hus-

hållsarbetet återgick till hur det var innan pappaledigheten, när papporna återgick till arbetet. 

Det som därmed var styrande för uppdelningen var den fördelning paren haft utifrån deras 

könsroller. Om respondenterna vuxit upp med föräldrar som haft traditionella könsroller i 

hemmet, har det varit olika resultat på om de medfört denna fördelning till det egna förhållan-

det. Hos vissa av respondenterna som vuxit upp med de traditionella könsrollerna har vi sett 

att det har skett en förändring till det egna förhållandet, något som tyder på en avtraditionali-

sering i könsrollerna enligt Giddens (2003) teori om avtraditionaliseringen. 
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Ytterligare en frågeställning berör om respondenterna upplever att bemötandet från omgiv-

ningen har förändrats i och med pappaledigheten. Samtliga respondenter uttrycker att bemö-

tandet inte har förändrats. De upplever att den närmaste omgivningen har sett det som natur-

ligt att de ska vara pappalediga, då det är en del av föräldraskapet. Även detta ger en bild av 

den avtraditionalisering som Giddens (2003) menar pågår i familjerna. I dagens samhälle ses 

det som självklart att papporna ska vara hemma med sina barn. Det är mer uppseendeväckan-

de om en pappa inte vill vara hemma, vilket är motsatsen till hur det var i de traditionella 

samhällena. Vi relaterar även detta återigen till Hagströms (1999) uttalande om att det idag 

finns en norm om pappornas delaktighet. Denna norm kan även kopplas till det Plantin (2004) 

menar, med att dagens barnorienterade maskulinitet har blivit den hegemoniska maskulinite-

ten. Detta grundar han i att det inte är accepterat att offentligt uttala sig om något som motsä-

ger denna norm. Dock menar vi att de män som ingått i denna studie inte ingår i den hegemo-

niska maskuliniteten, enligt vår uppfattning med stöd av Connells (2003) teori. Utan respon-

denterna tillhör, utifrån Connells teori, den delaktiga maskuliniteten. Vilken han menar är 

män som är delaktiga i den hegemoniska maskuliniteten och får fördel av densamma, men de 

ingår inte direkt i denna maskulinitet. Även andra forskare, till exempel Bekkengen (2002) 

håller sig till Connells (2003) resonemang och menar att den barnorienterade maskuliniteten 

inte utgör den hegemoniska maskuliniteten. 

 

7. Diskussion 

Syftet med denna studie var att analysera pappors upplevelse av att vara pappalediga. I syftet 

ingick även att analysera pappornas förändrade levnadssätt i och med föräldraskapet samt om 

deras delaktighet i hushållsarbetet förändrats. Frågorna vi ställde oss till detta syfte var; Hur 

upplever papporna det att vara förälder? Hur upplever papporna pappaledigheten? Hur och 

varför delades föräldraledigheten upp som den gjorde? Upplever papporna att fördelningen av 

arbetsuppgifterna i hemmet har förändrats före, under och efter pappaledigheten, på vilket sätt 

i sådana fall? Upplever papporna att bemötandet från familj, vänner, arbetskamrater och chef 

har förändrats i samband med pappaledigheten, på vilket sätt i sådana fall? Nedan följer en 

kort redogörelse för svaren på de olika frågeställningarna, utifrån resultatet i studien. 

 

Vad gäller frågorna om pappornas upplevelser av föräldraskapet och pappaledigheterna fram-

kom det i studien att de hade genomgående positiva upplevelser. På frågan om hur och varför 

föräldraledigheten delades upp som den gjorde, har det i studien visat sig att flera faktorer har 

varit styrande, framför allt den ekonomiska situationen. Gällande fördelningen av arbetsupp-
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gifterna i hemmet, har det i studien framkommit att det endast var under pappaledigheten som 

fördelningen förändrades. Slutligen har resultatet i studien visat att bemötandet från omgiv-

ningen inte har förändrats i och med pappaledigheten. 

 

Utifrån den svenska jämställdhetspolicyn ser vi det som positivt att inte respondenternas ar-

betsplatser försvårat deras pappaledigheter. Detta är en motsats till det Bekkengen (2002) 

kommit fram till i sin studie, där hennes respondenter upplevt missnöje från arbetsplatsen när 

de önskat vara föräldralediga. Resultatet från våra respondenters uttalanden tyder på att ar-

betsplatserna har en barnorienterad maskulinitet, enligt Bekkengens resonemang. Resultatet 

tyder även på att respondenternas arbetsplatser har den barnorienterade maskuliniteten som 

norm, då de ställt sig positiva till pappaledigheterna. Att denna norm framkommer är något 

som till viss del understryker Plantins (2004) resultat, att den nya maskuliniteten som kan 

liknas med den barnorienterade har blivit den nya hegemoniska maskuliniteten. Att respon-

denterna i vår undersökning fått bra bemötanden inför pappaledigheten ser vi som positivt då 

det tyder på att arbetsplatserna blivit mer barnorienterade. Detta ser vi som tecken på att sam-

hället är på väg att förändra attityden till pappornas deltagande i föräldraskapet och därmed 

förbättra kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. Våra resultat tyder på att en långsam 

förändring håller på att ske. Respondenterna uttrycker att de både vill och kan vara hemma 

mer idag än om man jämför med tidigare generationers pappor, då mammorna idag bidrar till 

familjens ekonomi i större omfattning.  

 

Utöver den ekonomiska aspekten ser vi tecken på att dagens pappor är mer engagerade i sina 

barn, utifrån den jämförelse respondenterna har gjort med sina egna pappor. Detta resultat 

tyder på den förändring Giddens (2003) menar håller på att ske inom familjerna och som även 

kommer att fortsätta. Även om vi sett en förändring i delaktigheten i föräldraskapet hos re-

spondenterna, jämfört med tidigare generationer, är detta något som inte påverkat attityden till 

deras pappaledigheter. Det respondenterna har uttryckt kan vara grunden till att de har möj-

lighet att vara mer delaktiga i föräldraskapet, jämfört med tidigare generationer, är framför allt 

den ekonomiska aspekten. 

 

Att den ekonomiska ersättningen fortfarande har en stor del i hur föräldraledigheten delas 

upp, ger oss en tydlig signal på att bestämmelserna för ersättningen bör ändras. Det behövs att 

pappor är mer föräldralediga av flera olika skäl, bland annat som nämnts tidigare för att för-

bättra kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden, men även för att papporna ska ha möjlig-
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het att skapa bra relationer till sina barn. Eftersom alla familjer inte kan klara sig ekonomiskt 

om den högst avlönade föräldern är hemma med barnet, anser vi först och främst att man mås-

te se över föräldrapenningens regler. Dessutom ska det inte stanna vid att reglerna ses över, 

utan vi anser att det måste ske förändringar som möjliggör för båda föräldrarna att vara hem-

ma. Det förslag TCO har gett, se inledningen, är ett förslag som vi anser noga bör utredas om 

det kan vara ett alternativ för förändring av föräldrapenningen. Innan vi tar ställning till om 

förslaget är bra eller dåligt vill vi att det utreds färdigt. Vi menar med andra ord att det bör ske 

en förändring snarast istället för att bara diskuteras och debatteras. 

 

Att vi genomfört intervjuer till denna studie anser vi vara det bästa sättet att uppfylla studiens 

syfte. Då vi inte intervjuat respondenternas partners kan vara en brist för att få en helhetsbild 

på föräldraledigheten. Eftersom syftet har varit att enbart fokusera på papporna ser vi inte 

detta som en brist. Däremot respondenternas omfattande geografiska spridning ser vi som en 

potentiell brist, om avsikten hade varit att generalisera och dra geografiska slutsatser. Då det 

inte var syftet med studien ser vi inte heller detta som någon brist. Vad gäller datainsamling-

ens brister, ser vi att viss information kan ha gått förlorad i intervjuerna med de två respon-

denterna som inte medgav ljudupptagning. Detta kan ha skett trots att vi försökte anteckna så 

mycket som möjligt under dessa intervjuer. Under provintervjuerna upptäckte vi att respon-

denterna slappnade av mer under tiden vi antecknade, då det inte hela tiden var någon som 

iakttog dem. Under de pauser som blev då anteckningarna fördes fick respondenterna tid att 

fundera och fylla ut svaren. Därför använde vi oss av denna teknik, med en kombination av 

ljudinspelning samt anteckningar, under övriga sex intervjuer. 

 

Då vår studie varit inriktad på pappornas upplevelse av pappaledigheten ser vi att det finns en 

mängd olika alternativ på hur detta kan studeras vidare. För att få ytterligare ett perspektiv på 

pappaledigheten och hur den påverkar familjen, ser vi det som ett alternativ att även intervjua 

respondenternas partners. Det vi anser vara intressant är att få partnerns upplevelse av hur 

hushållsarbetet är fördelat, om partnern har samma uppfattning som respondenten. Vi anser 

det även vara av intresse att studera om partnern har annan uppfattning om varför föräldrale-

digheten delades upp som den gjordes. Att det finns mycket att vidare studera inom ämnet 

föräldraledighet anser vi vara tydligt, även om det idag redan finns forskning. 
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Bilaga 1 
 

Bakgrundsinformation 
 
Vilket år är du född?  ...................  

 

Vilken är din högsta utbildning? Exempelvis gymnasium eller högskola.  ..............................  

...............................................................................................................................................  

 

Vad har du för sysselsättning idag och vilken är dess omfattning? Heltid eller deltid i % ......... 

................................................................................................................................................. 

Hade du någon annan sysselsättning i direkt anslutning till pappaledigheten? I sådana fall, 

vilken? ...................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  

 

Hur många barn har du? ......  

Födelseår samt kön på barnet/barnen?.......................................................................................  

 

Hur delade ni upp föräldraledigheten/föräldraledigheterna? Beskriv på en tidsaxel här nedan 

vilket år och vilka månader du respektive mamman var föräldralediga samt i vilken omfatt-

ning var och en var hemma. 

Hur gammalt var barnet/barnen då du började och slutade vara pappaledig? ..........................  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Föräldraskapet 

• Är ni gifta? 
Var ni gifta när ni blev gravida? 
Hur länge var ni tillsammans innan ni blev gravida? 
 

• Har det alltid varit en självklarhet för dig att bli pappa?  
Om inte, vad var det annars som gjorde att du tog det steget?  

 
• Vad är din upplevelse av föräldraskapet, känslomässigt och praktiskt?  

 
• Berätta hur du upplever att en traditionell pappa är. Rent praktiskt, beteende- och 

känslomässigt.  
 Upplever du dig vara en ”traditionell pappa”? Om ja, på vilket sätt? Om nej, vad upp-
lever du att skillnaden är mellan dig och en ”traditionell pappa”? 

 
• Hur upplever du dig själv som pappa, vad är styrkorna och svagheterna?  

Har du någon gång känt osäkerhet i din roll som pappa? Om ja, på vilket sätt? 
 Om du känt osäkerhet var har du då vänt dig för att få råd och information? 

 
• Hur gick det till när du och barnets mamma tog beslutet om hur uppdelningen av för-

äldraledigheten skulle fördelas?  
Skulle du vilja vara hemma längre än du var om det blir aktuellt med en till föräldrale-
dighet?  
 Hur skulle du önska att en eventuellt kommande föräldraledighet ska delas upp? 
  

Pappaledigheten 

• Inför ditt beslut att vara pappaledig, var det någon/några som inspirerade dig speciellt? 
 

• Har du upplevt påtryckningar från omgivningen beträffande att vara pappaledig samt 
hur länge du borde vara pappaledig? Berätta var det kom från och i så fall varifrån du 
upplevde att dessa var som störst.  

 
• Hur upplevde du din pappaledighet? Berätta vad du upplever var positivt och negativt.  

 
• Förändrades ansvaret för hemarbetet då du var pappaledig? Om ja, på vilket sätt? Om 

nej, beskriv i så fall den uppdelningen ni har/hade. 
 

• Hur många timmar om dagen var du ensam med ditt barn under din pappaledighet? 
 

• Hur såg din och barnets dag ut? Hade ni några speciella rutiner?  
Gick du med barnet på någon/några speciella aktiviteter under veckorna som var åter-
kommande? Berätta. 
Umgicks du med andra föräldralediga pappor och mammor under din pappaledighet?  
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Bemötande från arbetsplatsen före, under och efter pappaledigheten 

• Berätta om vilket bemötande du fick från arbetsplatsen när du meddelade ditt beslut 
om att vara pappaledig.  
Skiljde sig bemötandet från arbetskamraterna samt chefen? På vilket sätt i så fall? 
 

• Upplevde du något motstånd eller stöd från någon speciell, både när du meddelade be-
slutet att vara pappaledig samt under frånvaron?  
 

• Har någon på din arbetsplats varit pappaledig innan du var det?  
 

• Hur upplevde du bemötandet du fick då du kom tillbaka till arbetet efter pappaledighe-
ten.  
Upplevde du att dina förutsättningar hade förändrats då du kom tillbaka vad gäller ex-
empelvis arbetsuppgifter, lön och karriärutveckling. 

 
Bemötande från vänner före, under och efter pappaledigheten 

• Berätta om vilket bemötande du fick av dina vänner när du talade om att du skulle 
vara pappaledig.  
 

• Berätta om vilket bemötande du fick av dina vänner under tiden du var pappaledig.  
 

• Ändrades bemötandet efter din pappaledighet? 
 
Bemötande från familjen före, under och efter pappaledigheten 

• Berätta om det bemötande du fick från din familj då du talade om att du skulle vara 
pappaledig.  
 

• Berätta om det bemötande du fick från din familj under pappaledigheten. 
 

• Efter pappaledigheten, upplever du då att du fått några speciella reaktioner från famil-
jen på att du varit pappaledig?  

 
Mansrollen 

• Upplever du att du har förändrats som person sedan du blev pappa? Utveckla.  
 

• Vad anser du vara manligt?  
Upplever du dig själv som manlig? På vilket sätt i så fall? 
 

• Vad anses manligt i din familj? Exempel, vad har männen i din familj för ansvarsom-
råden/ någon uppdelning alls? 

 
 
 


