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Abstract 

The thesis explores representations of fatherhood in the Swedish blog ´Hemliga 

pappan’ (‘Secret/Anonymous Daddy’). The purpose is to identify three themes in 

the blog material; The Father, The Son and The Partner. 

I have performed this study using discourse analysis as methodological tool 

and Critical Studies on Masculinities and Fatherhood as theoretic approach. The 

theories are Social Constructionist and consist of sociologists and socio-

psychologists as Connell, Hearn and Johansson. Important theoretic concepts are 

the presence and absence of the father as well as hegemonic masculinity. 

The material indicates that Hemliga pappan has socio-economical advantages 

in that he can afford and has access to parental leave and thereby be a present 

father. He represents a person aware of socially constructed gender roles in 

society as well as the consequences with a ‘daddy blog’. He represents himself as 

a present Father, Son and Partner in the blog.        

The thesis concludes that representations drawn from the blog could possibly 

form a new hegemonic father ideal, The Nurturing and Present father. However, 

there is a discrepancy between the reality and the new popular father ideal. 

Research on father presence at home and in the family indicates that the ideal is 

far from basic standard yet. The vast public attention the blog received indicates 

that the Nurturing and Present father ideal is desirable but in practice still rather 

uncommon.        

 

Key words: fatherhood, Hemliga pappan, blog, masculinities, discourse analysis, 

hegemonic masculinity 



 

 

Abstract 

Uppsatsen undersöker representationer av faderskap i den svenska bloggen 

“Hemliga pappan”. Detta utförs genom att identifiera och analysera tre teman i 

bloggmaterialet: Fadern, Sonen och Partnern.   

Studien utförs med diskursanalys som metodologiskt verktyg och genuskritisk 

forskning i maskuliniteter och faderskap som teoretisk utgångspunkt. Teorierna 

har sin grund i socialkonstruktivism och härrör ur sociologiskt och 

socialpsykologiskt håll såsom Connell, Hearn och Johansson. Viktiga teoretiska 

begrepp har varit faderns närvaro och frånvaro samt hegemonisk maskulinitet. 

Materialet indikerar att Hemliga pappan har socioekonomiska fördelar 

eftersom han har råd och tillgång till föräldraledighet och kan därmed vara en 

närvarande far. Han representerar en person som är medveten om 

genusmekanismer i samhället liksom de konsekvenser en pappablogg utgör. Han 

framställer sig som en närvarande Fader, Son och Partner i bloggen.  

Slutsatserna visar att bloggens representationer utgörs av ett nytt möjligen 

hegemoniskt fadersideal; den omvårdande och närvarande fadern. Det finns dock 

en diskrepans mellan verkligheten och det nya populära fadersidealet. Forskning 

om fäders närvaro i hem och familj tyder på att idealet inte är gängse norm än. 

Den stora offentliga uppmärksamhet som bloggen erhållit indikerar att idealet om 

den närvarande och omvårdande fadern är eftersträvansvärt men ännu 

förhållandevis sällsynt i verkligheten.  

 

Nyckelord: faderskap, Hemliga pappan, blogg, maskuliniteter, diskursanalys, 

hegemonisk maskulinitet  
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1 Inledning 

Saker man kan göra med dreglande bäbis på axeln en onsdagsmorgon som denna: 

plocka ur diskmaskinen, hälla upp yoghurt och flingor, bre leverpastej samt bli 

kaskadkissad på. Heja. Jag är ett päron till hemlig farsa (HP 24 augusti 2005). 

 

Allvarligt talat, kamrater i läsekretsen, finns det någon bland er som är biolog? 

Kemist? Jag måste veta vad det är för djävulskt preparat som någon har hällt på min 

bäbis för att jag ska förvandlas till en lallande fåne som går och sniffar som en 

snuvig kokainist i Los Angeles. Hon. Luktar. Så. Sinnessjukt. Gott (HP 27 september 

2005). 

 

Bilden av den omvårdande mannen, av fadern som har en förmåga till omsorg, 

stämmer inte med de dominerande förväntningarna i kulturen. I denna 

föreställningsvärld är det kvinnorna som står för omvårdnad. Möjligtvis 

överensstämmer bilden av den närvarande fadern med förväntningarna på den 

mytomspunne nye mannen, men denne man är fortfarande till stor del en utopisk 

skapelse (Johansson 2004:171). 

 

Citaten ovan är hämtade från bloggen Hemliga pappan respektive Thomas 

Johanssons bok Faderskapets omvandlingar. Frånvarons socialpsykologi. De 

visar på något olika föreställningsvärldar om hur faderskapet representeras i 

Sverige idag. Det är också vad uppsatsen kommer att behandla, representationer 

av ett faderskap. De representationer som avses är nätpublicerade i Hemliga 

pappans blogg, i vilken en nybliven pappa skriver personliga texter om sitt barn 

och sin familj samt tar upp funderingar kring papparollen. Hur (re)presenterar en 

pappa sig själv utifrån ”en helt vanlig treenighet” i text? Treenigheten utgörs av 

hans relation till barnen, till sin partner och sin egen barndom, dvs Fadern, Sonen 

och Partnern. När denna till synes helt vanliga pappa börjar blogga anonymt om 

och till sin nyfödda dotter blir uppmärksamheten från offentligheten stor.   

För att kunna undersöka bloggens framställning av faderskap och mansrollen 

tar jag hjälp av maskulinitetsforskning. Kritisk forskning om män och faderskap 

utvecklades som en del av den feministiska teorin, men blev först på allvar en 

egen disciplin i början av 1980-talet (Johansson 2004:31). I många länder står 
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fäder fortfarande för en traditionell försörjaridentitet, vilken ofta är kopplad till 

arbete och offentlighet. På samma gång har dock bilden av den närvarande pappan 

fått ett allt större inflytande idag. I allmänhet är det dock fortfarande mammorna 

som tar det största ansvaret för hem och barn (ibid 2004:11). Kan det nya idealet 

om den närvarande och omvårdande fadern utgöra ett allt mer vanligt undantag 

eller är det en utopisk föreställning? Kan undantag bli gängse norm?  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Människor konstruerar sig själva som manliga eller kvinnliga - det är ett 

grundantagande som återfinns inom feminismen med utgångspunkt i ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt. Vi intar en position i genusordningen, 

vilket också blir synligt i vårt beteende i samhället (Connell 2002:15). Uppsatsen 

utgår från ett socialkonstruktivistiskt genusperspektiv och mer specifikt från 

genuskritisk maskulinitetsforskning. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka representationer av faderskap med 

empiriskt fokus i bloggen och boken Hemliga pappan. Detta gör jag genom att 

identifiera några olika teman i materialet. Mina frågeställningar tar således 

avstamp i tre teman; Fadern, Sonen och Partnern och blir: 

 

• Vilka representationer framställs om faderskapet av Hemliga 

pappan?  

• Vilka representationer framställs i sin egenskap som son av Hemliga 

pappan? 

• Vilka representationer av partnerskapet framställs av Hemliga 

pappan?  

 

Med dessa frågeställningar i ryggen vill jag undersöka hur faderskapets 

representationer tar sig uttryck i text och hur denna ”helt vanliga treenighet” 

framställs. I analysen kommer jag dessutom att utgå från dessa tre teman och låta 

dem utmynna i ett antal ämnesområden relaterade till Hemliga pappans blogg. 
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Dessa är föräldraledighet, jämställdhet, varför bloggen fått så mycket 

uppmärksamhet samt frågan om en ny hegemonisk maskulinitet. 

1.2 Disposition 

Efter inledningen presenteras det empiriska materialet i kapitel två; hur bloggen 

och boken Hemliga pappan uppstod, vem som är författare och annan nödvändig 

bakgrund. I kapitel tre utförs en teoretisk översikt av relevanta studier inom 

faderskap och maskulinitet ihop med de perspektiv jag valt att förhålla mig till. I 

kapitel fyra följer analysen där jag har valt att varva citat med diskussion. Till slut 

knyts säcken ihop i en avslutande diskussion i kapitel fem. I detta kapitel läggs 

även förslag på vidare forskning i ämnet fram.      

1.3 Material 

Den teoretiska litteratur jag använt mig av har huvudsakligen utgångspunkt i en 

socialkonstruktivistisk grund, eftersom det är där jag med min uppsats också 

positionerar mig. Nyckellitteratur för de teoretiska perspektiven är Maskuliniteter 

av R.W. Connell, Faderskapets omvandlingar. Frånvarons socialpsykologi av 

Thomas Johansson samt utvalda artiklar av Jeff Hearn. Därtill återfinns 

vetenskapliga studier med ämnesrelevans för mitt forskningsområde. 

I mitten av 90-talet uppstod webloggen eller bloggen, en nätpublicerad text 

som oftast antingen är en dagbok alternativt en ämnesblogg. Det var inte förrän 

några år tillbaka som den slog igenom hos en bred allmänhet. Det är i princip 

kostnadsfritt att blogga, allt som krävs är en dator och internetuppkoppling. I 

Sverige finns det runt 35 000 bloggar (Arvidsson 2006). Det empiriska materialet 

utgörs av en av dessa, bloggen Hemliga pappan samt av boken med samma namn.  

Bloggen startade i augusti 2005 och är fortfarande aktiv. Den består av runt 

tjugo till trettio inlägg varje månad med tillhörande kommentarer från läsare. 

Boken Hemliga pappan gavs ut i augusti 2006 och utgörs av omarbetade och 

utökade blogginlägg från augusti 2005 till ungefär ett år framåt samt en del helt 

nya texter.  



 

 4 

Angående trovärdighet och källkritik av dessa texter är det inte det relevanta 

eftersom jag är intresserad av vad HP förmedlar för bild av sitt eget faderskap. 

Vidare bakgrund och diskussion kring det empiriska materialet som utgörs av 

blogg och bok finns i kapitel två.  

1.4 Metod 

Uppsatsen är upplagd som en teoretisk fallstudie. Inom konstruktionismen finns 

övertygelsen att det inte existerar en oberoende verklighet eftersom all kunskap är 

just socialt konstruerad. Som forskare kan vi endast se genom diskursiva glasögon 

och studera olika sätt att förstå, uppfatta och förklara. Det finns en möjlighet att i 

skilda sammanhang undersöka vad olika former av representationer förmedlar och 

vilka konsekvenser de kan ha. I den stund då språk används har verklighet 

konstruerats och mening skapats (Börjesson & Palmblad 2007:9ff). Det motiverar 

valet av diskursanalys som metod som till skillnad från vanlig textanalys både 

fokuserar på texten och dess sociala sammanhang. 

Jag har, som tidigare nämnts, identifierat tre teman i det material jag använder 

mig av. Dessa tre teman är Fadern, Sonen och Partnern. De har valts ut eftersom 

de utgör skildringar av HP i bloggen och är de mest frekvent förekommande i 

materialet. Fadern kan ses som ett övergripande tema i bloggen och det är 

rimligen just som en pappa som HP representerar sig huvudsakligen i den här 

bloggen. Det får också något större utrymme i analysen än de andra två. Sonen, 

eftersom det finns värde i att se hur HP förhåller sig till sina föräldrar och hur 

detta påverkar hans bild som far. Partnern eftersom bloggen också är en berättelse 

om en familj, en heterosexuell familj, där förhållandet till sambon har betydelse 

för vilka representationer av faderskap som utmejslas i bloggen. 

Ur detta material har jag valt att fånga några representativa exempel ur den 

rikliga mängd text som finns. Exempel och citat från bloggen har valts med en 

ambition att ha en tidsmässig spridning från bloggens tillkomst i augusti 2005 till 

och med dags dato, maj 2008. Urvalet har dessutom gjorts med avsikt att få en 

bredd och variation i innehåll och representation inom mina tre teman. Boken har 
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inte använts i samma utsträckning utan ska främst ses som ett kompletterande 

material till blogginläggen och urval har också gjorts efter den principen.   

Diskursanalysen är lämplig att använda eftersom det är ett textmaterial jag 

jobbar med och därför att den innehåller ett kritiskt maktperspektiv. Vidare är 

diskursanalysen användbar för att försöka förstå sammanhanget texterna är 

skrivna i. Inom diskursanalysen är dock typen av material inte särskilt 

betydelsefull. Man ser inte till distinktionen i den förmodade sanningshalten 

mellan offentliga utredningar och blogginlägg utan det väsentliga är att båda 

texterna gör anspråk på att säga något om verkligheten. På detta sätt kan båda vara 

konstruerade och konstruerande på samma gång (Börjesson & Palmblad 2007:17).  

Enligt Foucault handlar det inte enbart om de språkliga aspekterna utan en 

diskurs kan även beskrivas som en samling regler vilka legitimerar endast några 

kunskaper och därtill avgör vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. Denna 

samling regler är dock i högsta grad föränderliga och beroende av sin kontext 

(Bergström & Boréus 2000:225). En diskursanalys syftar kort och gott till att 

undersöka de språkliga ritualerna samt hur begrepp kan reproducera åsikter och 

maktrelationer. Samhällets dominerande diskurser etableras genom konstruktioner 

av det normala eller om man så vill; sanningen (Foucault 1971/1993).  

Som forskare bör man alltid komponera en design som direkt är relaterad till 

frågeställningen för sin studie (ibid 2007:18). Därför ställer jag med inspiration av 

Thörn upp ett antal relevanta frågor som syftar till att hjälpa mig att utföra en 

diskursanalys (Thörn i Börjesson & Palmblad 2007:57): 

 

• Vad sägs i blogginlägget/texten?  

• Vilken bild ges av Fadern/Sonen/Partnern?  

• På vilket sätt framställs dessa och i vilket sammanhang? 

• Vad sägs indirekt om faderskap/att vara son/partnerskap?  

 

Jag har läst alla bloggens inlägg i kronologisk ordning från början i augusti 2005 

till dags dato och funnit många belysande citat att använda. Texterna har jag 

studerat utifrån ambitionen att identifiera valda teman samt genom att fokusera på 

ovan formulerade frågor till diskursanalysen. Därtill har teorier kring 
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maskuliniteter och hegemoni varit till stor hjälp för att förstå texterna i ett större 

sammanhang.    

Diskursanalys har som metod stundtals blivit anklagad för att inte ha det sting 

som en kritisk ansats bör ha eftersom den anses sakna möjlighet att göra 

sanningsanspråk (Eriksson et al 2005:22). I det sammanhanget kan man dock 

fråga sig huruvida det är lämpligt att ha samma typ av reliabilitetskrav för en 

analys med socialkonstruktivistisk utgångspunkt som för de resultat som uppnås 

vid en statistisk undersökning. Snarare än ett ”sanningsbetonat” resultat får man 

en möjlighet att granska texter ur ett maktperspektiv och komma med ny 

förståelse. Tolkningen av materialet kommer naturligtvis att bära drag av 

subjektivitet då forskarens förförståelse och tolkning av de teoretiska verktygen 

alltid spelar en viss roll. Numera hävdar man mer sällan att forskning kan vara 

helt objektiv och värdefri.  

1.5 Avgränsningar och ämnets relevans 

Uppsatsens fokus ligger på att undersöka offentliga representationer av 

faderskapet. Då det empiriska materialet utgörs av en blogg, hade det varit en 

möjlighet att undersöka detta förhållandevis nya medium och interaktionen som 

uppstår i samband med läsarnas kommentarer. Detta är dock inte mitt 

huvudsakliga syfte med uppsatsen och motiverar ej heller fokus på den teoretiska 

litteraturen inom området. För vidare läsning om bloggmediet se till exempel 

”Into the blogosphere”, en webtjänst där forskare publicerar artiklar med 

inriktning på bland annat mediets diskursiva och kommunikativa karaktär samt 

konsekvenser (Gurak 2008). Ett annat tips är boken Blogging, Citizenship and the 

Future of Media som är en samling essäer vilka undersöker hur bloggmediet 

omskapar kultur, media och politik (Tremayne 2007). 

Skribenten av det material som jag valt för min analys utgör ena halvan av ett 

heterosexuellt par, vilket också innebär att analysen huvudsakligen kretsar kring 

den heterosexuella diskursen, trots att det kan vara en möjlighet att inkludera ett 

queerperspektiv. Det finns dock möjlighet till kritik av heteronormativitet i 

analysen. Ett intersektionalitetsperspektiv med samverkande 

diskrimineringsformer tillförs i viss mån genom att Connell och Johansson 
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inkluderar variabler som sexualitet och klass i sina teorier. Jag kommer dock 

huvudsakligen använda mig av klasspositioner i materialet. 

Ämnet känns relevant såtillvida att pappabloggar inte varit föremål för analys 

tidigare. Hemliga pappan har diskuterats i blogginlägg, krönikor och intervjuer, 

men aldrig – mig veterligen – i en maskulinitetsteoretisk kontext. Dessutom känns 

temat angeläget eftersom det förefaller finnas en diskrepans mellan 

uppmärksamheten kring fäder i media liksom offentligheten och hur det 

egentligen står till med jämställdheten överlag.  
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2 Bakgrund till Hemliga pappan 

I det här avsnittet presenteras det empiriska materialet närmare. Hur uppstod 

bloggen? Vad handlar blogg och bok om? Vem är författare till dessa texter? I 

vilket sammanhang kan vi se texterna? Avsikten med kapitlet är att läsaren ska få 

en känsla för texterna som senare blir föremål för analys, oavsett om man tidigare 

är bekant med dem eller ej.    

2.1 En blogg föds…och blir en bok 

Bloggen som kallas ”Hemliga pappan” startade i augusti 2005 och är fortfarande 

aktiv med många läsare. Anledningen till att den då okände författaren Hemliga 

pappan (HP) började skriva var med avsikten att skriva direkt till sin nyfödda 

dotter Karin samt att ge henne möjligheten att läsa texterna som äldre (Ekström 

2006:7). Han skriver anonymt av respekt för sin dotter som inte ”bett om att få bli 

internetbebis […] Men jag kanske ändrar mig” (Holmström 2006). 

Texterna är skrivna av, enligt bokens bakside-text, en ”vanlig” pappa och 

präglas av en poetisk ton med mycket kärleksförklaringar och humoristiska 

berättelser om hans lilla familj. De är även uppblandade med såväl frågor om 

barnskötsel-råd till läsarna samt underhållande erfarenheter av mödravården eller 

om HP:s släktförhållanden. Han reser till Trondheim själv med sitt första barn 

innan hon fyller ett år, frågar läsarna om snippa är ett vedertaget ord för flickors 

könsorgan och uppfinner blöjbytar-låtar baserat på kända melodier. Vidare 

besöker HP Öppna förskolan med dottern Karin inför dagisstarten i januari 2007 

och sörjer i samband med detta besök de sista veckorna av sin pappaledighet.  

Bloggen blir omåttligt populär och får runt tusen besökare varje dag. HP har 

uttalat sig om detta och är själv märkbart förvånad. Han misstänker att det är 

eftersom han var ”ganska ensam om att blogga som pappa. Jag tror att det finns en 

läslust och en önskan om att läsa om nyblivna pappor. Sen har de som kom dit 

tyckt om vad de har läst” (Hellström 2006). 
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Hemliga pappan gick ut med sin identitet inför en bokutgivning av omarbetade 

bloggtexter den 23 augusti 2006. Boken Hemliga pappan ska enligt författaren 

Andreas Ekström (HP) ses som fristående från blogginläggen, enligt en intervju 

gjord av en annan bloggare (Sofia 18 mars 2008).  Texter som finns att läsa i 

boken går inte att läsa i exakt samma utförande på bloggen. Det faktum att inte 

kommentarer från bloggen inkluderas i boken blir då mer förståligt. Men det är 

ändå en fråga man kan ställa sig – kan bloggen som producerad text vara 

fristående från kommentarerna?  

Det är tydligt att många avsnitt i boken återfinns i snarlik form i bloggen. 

Texterna är dock mer utförliga, längre och något omarbetade i boken. Med 

anledning av det ofta förekommande begreppet ”pappabok” har HP i en intervju 

uttryckt att han i framtiden ”hoppas […] att det varken finns mammaböcker eller 

pappaböcker utan bara föräldraböcker.” Han kommenterar även att han med 

boken ville bidra med något annat än problemskildringar av barn, vilket han var 

mycket trött på (Lännerberg 2006).  

Ett intressant faktum i sammanhanget och diskrepansen i att vara personlig 

och anonym kontra personlig och offentlig i en blogg formuleras av Ekström. I en 

intervju med Sydsvenska Dagbladet hävdar han att ”Hemliga pappan” och han 

inte är samma person utan att boken mer bör ses som ett litterärt projekt (Agrell 

2006). Detta motsägs dock av HP själv i sin egen blogg, där han tillbakavisar detta 

uttalande: 

 

Konstigt att jag inte riktigt pallade trycket och lyckades hålla mig kall […] vågade 

inte riktigt stå för min identitet som Hemliga pappan. Det var fegt och konstigt gjort. 

Så låt mig säga det: Jag är OERHÖRT lik Hemliga pappan. Vi typ har olika namn. 

Det är väl det hela. Den här bloggen är sann. Jag har inte hittat på något. Jag ljuger 

inte för er. Någon gång har jag förenklat ett skeende kanske, eller flyttat något i 

tiden. Annars är det här jag. Jag kan inte vara en sån fegis att jag inte står för det. 

Hemliga pappan = Andreas (HP 2 februari 2006). 
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2.2 Författaren 

Hemliga pappans alter ego är alltså Andreas Ekström och han är verksam som 

kulturskribent på Sydsvenska Dagbladet, bloggar även i tjänsten för tidningen och 

har nyligen startat ytterligare en egen blogg där han skriver om mer 

medierelaterade händelser. Han är snart aktuell med ”Lunds universum”, en 

fotobok om Lunds universitet i samarbete med fotografen Per Lindström.  

I skrivande stund, maj 2008, har Hemliga pappan och hans sambo, Hemliga 

mamman, två barn, Karin som är nästan tre år och Rakel som är ett halvt år 

gammal. Namnen är enligt uppgift fingerade av Ekström och han kallar det lite 

skämtsamt för ”artistnamn”. Första barnet Karin föds i augusti 2005 och andra 

barnet Rakel i oktober 2007.  

2.3 En blogg stängs…och återuppstår 

I samband med bokutgivningen utökas de vanliga bloggtexterna med tips om 

läskvällar, publicerade recensioner och intervjuer med HP. När pappaledigheten 

med Karin efter nio månader tar slut i januari 2007 bestämmer sig HP för att 

stänga bloggen, för att hinna med både jobb och familj. Kommentarerna låter inte 

vänta på sig, det är uppenbart att många läsare har följt bloggen troget. Efter några 

månaders tystnad bortsett från några enstaka uppdateringar skriver HP ett inlägg i 

maj 2007 där han ställer frågan om han ska börja pappablogga igen. Familjen 

väntar nämligen barn igen med beräknad nedkomst till efter sommaren (HP 27 

maj 2007). 

Hans förfrågan kompletteras med ett villkor: kan läsarna tänka sig att betala en 

krona per dag för att läsa och därmed prenumerera på hans blogg? Han presenterar 

sitt förslag i ödmjuka termer, men poängterar att han till yrket är skribent och här 

därmed tillhandahåller en tjänst gratis. Kommentarerna han får är många, cirka 40 

stycken, exklusive hans egna svar på kommentarer. En stor majoritet är negativ 

till att börja betala för att läsa bloggen. Han kommenterar  

 

[o]kej, en slutsats efter många ord […] jag tror inte att jag kan se att det är mödan 

värt att försöka bygga någon sorts teknisk lösning som gör denna blogg 
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prenumererad. Donation eller annons är de två tänkbara intäktsmodellerna - men inte 

heller de lockar så mycket. […] temat för bloggen är så privat att det känns märkligt 

att professionalisera sammanhanget (HP 27 maj 2007). 

 

I oktober 2007 återuppväcker HP bloggen igen på allvar, utan kostnad, eftersom 

Karins lillasyster föds. Hon får artistnamnet Rakel. Blogginläggen är dock inte 

lika reservationslösa som innan han blev offentlig. Enligt HP så fortsätter troligen 

bloggen inte mycket länge till, med avseende på ”Karins integritet” eftersom så 

pass många numera vet vem hon är i samband med att HP blev Andreas Ekström 

(HP 13 mars 2008). 

2.4 (Inter)aktivitet  

En blogg består av nätpublicerade inlägg som skrivs mer eller mindre ofta. 

Hemliga pappan har skrivit ungefär tjugo till trettio inlägg per månad och hade ett 

uppehåll, bortsett från några enstaka inlägg, i sju månader mellan januari 2007 till 

och med september 2007. I en intervju berättar HP att inläggen ofta skrivs vid ett 

tidigare tillfälle, sparas och publiceras när de är klara (Hellström 2006).  

Utöver inläggen finns alltid en möjlighet att som läsare kommentera 

blogginläggen. Detta kan man göra under vilket namn man väljer. Många som 

skriver kommentarer i Hemliga pappans blogg har sina egna bloggar vars adress 

ofta är länkade till i anslutning till kommentaren.   

HP kommenterar själv bloggmediet med kommentarfunktionen och läsarnas 

hjälp och råd i samband med uppkomsten av boken med 

 
[i]nteraktiviteten […] en central poäng med hela saken, ingen tvekan om det. Och 

man kan nog på goda grunder anta att boken hade sett annorlunda ut utan läsarnas 

synpunkter! (HP 27 maj 2007). 

 

Interaktiviteten uppstår även via de läskvällar som HP deltar i. Där möter han ofta 

människor som vill diskutera föräldraskap. HP är, enligt egen utsago, som nöjdast 

under dessa läskvällar när ”erfarenheter ställdes mot erfarenheter, och mitt läsande 

i stället blev en diskussion” (HP 26 mars 2008). 
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Jag kommer inte att uppehålla mig mycket längre vid detta område eftersom det 

inte är uppsatsens fokus att undersöka just bloggmediets eventuella konsekvenser 

för text och innehåll. Det kan ändå vara värt att nämna för vidare förståelse av den 

kontext materialet befinner sig i.  

2.5 Kontext 

Blogginläggen är ursprungligen riktade till skribentens dotter, men även till 

intresserade läsare som HP kan utbyta råd med. Mot bakgrund av den tillgängliga 

informationskanal en blogg utgör har i stort sett vem som helst möjlighet att läsa, 

och ta del i texterna genom att skriva kommentarer. Bloggen har haft runt tusen 

besökare per dag.  

Efter flera stickprov som jag gör bland kommentarerna till blogginläggen 

skrivs en majoritet av kvinnor alternativt av personer med kvinnliga 

användarnamn. Övrig identifiering av den typiske läsaren är svår eftersom man 

kan läsa utan att skriva inlägg eller skriva under kommentarer med vilket namn 

man än väljer. HP berättar dock själv i en intervju att det är främst mammor som 

läser hans blogg (Solfors 2007). 

Bloggen kan betraktas som personlig eftersom den skildrar anekdoter och 

upplevelser av faderskapet. Blogginläggen ändrar viss karaktär i samband med 

just bokutgivningen och då HP ”blir” Andreas Ekström och därmed en offentlig 

person. Anekdoterna och rådfrågningarna varvas då med tips om var HP signerar 

böcker eller när han är med i en intervju på radio eller i någon tidning. Han blir 

dessutom som nämnts mer restriktiv med vad han lägger ut för personlig 

information.  

Jag kommer att behandla materialet som en offentlig text i analysen, eftersom 

den är publicerad.  Den diskurs som bloggen är skriven i är naturligtvis påverkad 

av skribentens sociala bakgrund, utbildning, ålder och språk. Andreas Ekström är i 

30-årsåldern, högskoleutbildad med medelklassbakgrund och språkbegåvning. 

Hans arbete som journalist och numera författare kategoriserar in honom som en 

förhållandevis offentlig person i media.        
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3 Faderskap och maskuliniteter  

Detta avsnitt syftar till att undersöka forskningsfronten och presenterar även de 

maskulinitetsteoretiska perspektiv jag valt att förhålla mig till. Forskningen hör 

hemma inom området genuskritiska perspektiv på maskulinitet och faderskap. 

Utöver en genomgång av ämnesrelaterade studier i faderskap, återfinns ett 

teoretiskt ramverk skapat av en av de mer kända maskulinitetsforskarna, 

sociologen R.W Connell, liksom kritik av densamme. För att vidareutveckla 

Connells resonemang använder jag mig även av socialpsykologen Thomas 

Johansson som kompletterat detta ramverk.   

3.1 Välfärdsstaten och manliga förebilder 

Barbara Hobson är professor i sociologi med inriktning mot genusforskning och 

redaktör för antologin Making Men into Fathers. Men Masculinities and The 

Social politics of Fatherhood vilken lägger fokus på män och fäder i västerländska 

samhällen. Jeff Hearn, professor, bygger sin forskning på vad han benämner som 

”kritiska studier av män” eller Critical Studies on Men (CSM). Därmed lägger han 

tyngd på hur faderskapet bör ses som en institution som är historiskt skapad som 

en form av mäns makt. I ett av kapitlen diskuterar han det inflytande 

(välfärds)staten har i konstruktionen och förändringen av faderskapet. Han kallar 

det för faderskap-statkomplexet, vilket utgörs av hur den patriarkala statens och 

faderns makt interagerar (Hearn i Hobson 2002:271).  

I samma antologi återfinns ett avsnitt om hur faderskapet kan ses mot 

bakgrund av hur den svenska välfärdsstaten är uppbyggd. Kan den svenska staten 

anses som ”mansvänlig”? Eller snarare ”pappavänlig” frågar sig skribenterna 

(Bergman & Hobson i Hobson 2002:92ff). En mansvänlig stat bör vara samma 

som en kvinnovänlig dito menar Bergman & Hobson: möjligheten att i en familj 

som utgörs av tvåförsörjarmodellen kunna kombinera avlönat arbete och omsorg 

av den privata sfären. Svenska policys och diskurser har byggt grunden för ett 
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deltagande faderskap. Men det är inte alla som ”tar del” i denna hegemoniska 

maskulinitet. Vad som anses som pappa- eller mansvänligt i en kontext kan i en 

annan ses som ”mansovänligt” – till exempel för invandrade män som kommer 

från lagmässigt mer patriarkalt uppbyggda länder. En tvåförsörjarmodell 

förutsätter dessutom att jämställdhet råder från början. (ibid 2002:122ff).   

Avhandlingen ”Brist på manliga förebilder” är skriven av Helena Johansson 

och dekonstruerar - inom socialt ungdomsarbete - den föreställning som titeln just 

anger. De manliga förebilderna anses ge något ”extra”, men varför? Johansson 

förhåller sig bland annat till Connells ramverk kring maskuliniteter och lånar även 

begrepp från Hirdman när hon identifierar kategoriseringar som den mer 

stereotypa och traditionella ”kroppens man” och den feminint och homosexuellt 

kodade ”huvudets man” som idealbilder som förekommer inom föreställningen 

kring manliga förebilder (Johansson 2006). 

3.2 Faderskap som begrepp - poststrukturalism 

Under andra hälften av 1900-talet har policys liksom vetenskaplig forskning ägnat 

mer uppmärksamhet till moderskap såväl som faderskap. En mängd sociala 

förändringar indikerar att ett alltför statiskt begrepp av föräldraskap är föremål för 

omvärdering (Lupton & Barclay 1997:1). Det har forskats avsevärt mindre om 

faderskap än om moderskap utifrån ett sociokulturellt perspektiv - även om det 

finns mer forskning idag än för tio år sedan. Detta är ett faktum som motiverar 

vidare analys i ämnet och gör att det fortfarande känns aktuellt och relevant som 

forskningsområde. Vad utgör egentligen begreppet idag?  

I den poststrukturalistiskt orienterade Constructing Fatherhood. Discourses 

and Experiences av Deborah Lupton & Lesley Barclay diskuteras de antal 

paradoxer och spänningar som idag ses som sammanlänkade med hur män ser sig 

själva som fäder och hur de också utövar sitt faderskap. Att vara en modern man 

och far ses ofta som liktydigt med att vara involverad, medverkande i 

föräldraskapet. Det medför en möjlighet att vara mer delaktig i föräldraskapet än 

vad - i vissa fall - deras egna fäder var (Lupton & Barclay 1997:1ff). Samtidigt är 

faderskapet som koncept ständigt föremål för prövning och omprövning, ett slags 

behov av begränsningar för begreppet återkommer i media liksom 
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samhällsvetenskaplig forskning. Hur ska egentligen en pappa vara? Vilka 

egenskaper och ansvar ingår? (ibid 1997:3). 

Lupton & Barclay tar upp representationen av faderskapet med utgångspunkt i 

ett antal poststrukturalistiska perspektiv och begrepp som subjektivitet, genus och 

diskurs utvecklas närmare. Begreppet ”faderskap” är trots reformer definitivt 

tyngt av könskoder i det västerländska samhället och indikerar ”manlighet”, 

innehav av en penis och därmed förmågan att kunna producera en avkomma. 

Faderskap som koncept är dock betydligt mer komplext än så och olika 

variationer av maskulinitet uttrycks mellan och inom ”fäder” som begrepp och 

social konstruktion (Lupton & Barclay 1997:16).        

3.3 Män som pappor och kvinnor som föräldrar 

Vad är det som gör att fäder som engagerar sig i hem och barn syns och hörs mer? 

Hur kan föräldraskapet ses som könskodat? Det finns studier som undersöker 

föräldraskapet som konstruktion och ansvaret i hemmet i relation till det något 

gäckande begreppet jämställdhet.  

Moderskap som social konstruktion har traditionellt sett förknippats med 

amning, spädbarn, omvårdnad och föräldraskap på ett sätt som faderskap inte 

gjort.  Denna ålderdomliga devis har länge ifrågasatts och att jämställa 

föräldraskapet mellan man och kvinna har varit ett av de tydligaste 

förändringskraven från feminister och jämställdhetsaktivister.  

Eva Magnusson är genusforskare och tillika legitimerad psykolog och har 

utfört en studie där hon gjort intervjuer med kvinnor och män i Danmark, Finland 

och Sverige som lever tillsammans och har barn. Paren hör till den första 

generationen som själva vuxit upp med jämställdhet som ett officiellt politiskt 

mål. Studien ger bland annat en intressant inblick i hur paren ser på sig själv och 

varandra samt vilken syn de har på sig själva som föräldrar. En intressant aspekt 

av studien förmedlas i kapitlet ”Könade föräldraskap?” där fokus låg på huruvida 

paren framställde moderskap och faderskap som parallella eller som väsensskilda.  

Slutsatsen blev att de par som hade den mest ojämna hemarbetsfördelningen 

talade om sina föräldraskap som mest markerat och mest ”naturligt” könade. 

Paren med den mest jämna hemarbetsdelningen såg på föräldraskapen som mer 
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könsneutrala. Magnusson återknyter till den klassiska feministiska grundstommen 

och slår fast att det privata är politiskt. Det är vad vi läser in i könsrollerna som 

påverkar jämställdheten hemma, inte fördelningen av föräldraledigheten 

(Magnusson 2006:157). 

I en artikel av sociologen Lisbeth Bekkengen publicerad i Kvinnovetenskaplig 

tidskrift formuleras problematiken kring fenomenet ”män som pappor och kvinnor 

som föräldrar”. Det innebär mer eller mindre att män har flexibilitet som ”pappor” 

och kan till exempel utnyttja föräldraförsäkringen under stor valfrihet. Valfriheten 

förutsätter dock att någon annan tillfredställer barnets behov av vård och omsorg, 

vilket innebär att kvinnor som ”föräldrar” tar föräldraledigt. Kvinnor är flexibla 

och anpassar sin föräldraledighet efter barnets behov och mäns valfrihet 

(Bekkengen 1999). 

Bekkengen frågar sig varför inte män i större utsträckning använder sig av den 

föräldraledighet de har möjlighet att få och härleder orsakerna till ojämlika 

maktförhållanden i familjen. En delad föräldraledighet kan ses som ett 

betydelsefullt steg på vägen, men fler föräldralediga män, menar Bekkengen, leder 

inte per automatik till jämställdhet eftersom föräldraledigheten behöver utföras på 

liknande villkor (1999:33). 

3.4 De nya fäderna 

I en studie av socialpsykologen Thomas Johansson och historikern Roger Klinth 

utfördes intervjuer i fokusgrupper med fyra olika grupper av svenska män från 

skilda sociala, etniska, professionella och religiösa grupperingar. Syftet var att 

undersöka hur de förhåller sig till jämställdhet och pappaledighet.  

Något som kommer fram i diskussionen med män i en förening för trygghet 

och social rättvisa är hur nära sammanlänkad frågan om jämställdhet och delat 

föräldraskap är med såväl ekonomiska som klassmässiga förhållanden. Till 

exempel påpekar en av deltagarna att frågan om att dela eller inte dela på 

föräldraledigheten inte är aktuell för flertalet av familjer som bor i förorten. 

Anledningen är att många av föräldrarna går hemma och är arbetslösa alternativt 

inte berättigade till ersättning på grund av de tröskelregler som råder. Om man 

inte har ett jobb har man heller inte rätt till pappaledighet. Skillnaden här är att det 
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inte blir en fråga om vem som tjänar mest och huruvida familjen kommer att 

förlora inkomster om exempelvis mannen stannar hemma mer än de två 

pappamånaderna. Det blir istället en fråga om vad som sker i fattiga familjer som 

ställs utanför vårt samhälle (Johansson & Klinth 2007:157). 

Skillnaden blir märkbar i hur diskussionen förs i en annan grupp med män i en 

kristen frikyrka. Här prioriterar man familjelivet och balansen däri, medan 

förvärvsarbetet får en tydligare andraprioritering. Männen som tillhör denna grupp 

har till skillnad från föregående grupp också mer eller mindre trygga och 

välbetalda arbeten (ibid 2007:159). 

Resultatet blir att de flesta av männen i studien har en positiv syn på ett aktivt 

och närvarande faderskap, en aspekt som även bekräftar mycket av den forskning 

som utförts de senaste 30 åren (Johansson & Klinth 2007:164). Undersökningen 

bidrar till de slutsatser som dragits i tidigare forskning om fäders engagemang och 

ansvar för barn och hem som en ”accepterad och näst intill dominerande figur” 

(ibid 2007:161). Trots detta varierar många gånger den innebörd dessa fäder 

lägger in i det aktiva faderskapet, den egna bakgrund de relaterar till liksom det 

språk de använder. Det är dock få av männen som tydligt drar kopplingen mellan 

ett aktivt faderskap och en förändringsvilja av maktrelationer mellan män och 

kvinnor. Det närvarande faderskapet är snarare något som männen anses göra för 

sin egen skull alternativt för familjens eller barnens skull. Detta innebär enligt 

Johansson & Klinth att diskussionen trots allt särskiljs från 

jämställdhetsapparaten.  

En paradox i materialet är att de hinder för ett aktivt faderskap som uttalas av 

männen sätts i relation till yrkesarbete på två skilda sätt. Både bristen på arbete 

liksom tillgången till arbete ges som förklaring till svårigheter att förverkliga idén 

om ett aktivt och närvarande faderskap. Att förvärvsarbetet sätts i så tydlig 

kontext till faderskapet indikerar att det trots allt finns belägg i mäns traditionella 

identitet som familjeförsörjare och förvärvsarbetare (Johansson & Klinth 

2007:163).  Slutsatserna i materialet är att det finns en diskrepans i hur männen 

från olika grupper uppfattar och förhåller sig till idealbilden av den nye fadern. De 

är präglade av sitt innebördes sammanhang, vilket har inflytande över det språk 

som används, de teoretiska referensramar man använder sig av, religion och den 

historiska bakgrunden et cetera. Johansson och Klinth menar därför att det inte är 
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ett nytt faderskap så mycket som ett flertal, detta är vad som menas med de nya 

fäderna (ibid 2007:164).  

3.5 Maskuliniteter – teoretiskt ramverk 

Varken maskulinitet eller femininitet kan ses som något statiskt, avgränsat eller 

universellt. Avsnittsrubriken indikerar dessutom att det inte finns en maskulinitet 

utan flera, men alla dessa verkar parallellt och även i relation till en dominerande, 

hegemonisk maskulinitet (Hagström 1999:36).  

Sociologen R.W. Connell tillhör liksom Hagström den socialkonstruktivistiska 

skolan. I sin bok Maskuliniteter ser Connell genus som en relationell kategori, där 

varken maskulinitet eller femininitet uppstår utan ett system av genusrelationer. 

Maskulinitet ska därför inte definieras som ett objekt utan fokus bör ligga på den 

relationella process genom vilken kvinnor liksom män skapar sin könsidentitet. 

Connell har formulerat ett ramverk inom vilket genusrelationer verkar, något han 

benämner som maskulinitetens sociala organisation. Inom detta ramverk 

definieras några relationer och praktiker som hegemoni, underordnande, 

delaktighet samt marginalisering/auktorisering (Connell 1995:95ff).  

I varje samhälle vid en given tid, menar han, finns en form av maskulinitet 

som är hegemonisk på så sätt att den dominerar andra former av maskulinitet. 

Hegemonisk maskulinitet definieras som den ”konfiguration av genuspraktik som 

innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet” (ibid 1995:101). På detta sätt antas man kunna garantera mäns 

dominanta ställning och kvinnors underordning. Nya grupper kan dock utmana 

och konstruera en ny hegemoni, vilket innebär att det är en historiskt föränderlig 

relation. Hegemoni kan relateras till kulturell dominans i samhället och inom 

denna kategorisering finns genusrelationer som är byggda på dominans och 

underordning mellan olika grupper av män. Huvudsakligen identifieras dessa 

relationer som heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns 

underordning. Femininitet utgör grunden i symboliska spydigheter och förutom 

”bög” kopplas nedvärderande koncept som ”mes”, ”klant” och ”nolla” till den 

underordnade maskuliniteten (ibid 1995:102). En större grupp män som inte 

tillhör den hegemoniska maskuliniteten, men ändå är delaktiga i den tillhör en 
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annan relation i Connells ramverk. Dessa maskuliniteter fungerar så att de erhåller 

den patriarkaliska utdelningen, men slipper de risker det innebär att befinna sig i 

”patriarkatets frontlinje” (ibid 1995:103). Hegemoni, underordning och 

delaktighet är alla inre relationer inom genusordningen. Interaktionen mellan 

genus tillsammans med klass och ras skapar än fler länkar mellan skilda 

maskuliniteter.  

Marginalisering kan identifieras som relationer mellan maskuliniteter i 

dominanta och underordnade klasser eller etniska grupper. Begreppet kopplas till 

auktoriseringen av den dominerande gruppens hegemoniska maskulinitet. 

Relationen mellan marginalisering och auktorisering förekommer även inom 

underordnade maskuliniteter. Slutligen poängterar Connell att ramverket bör ses 

inom en föränderlig kontext och att de olika maskuliniteterna inte är statiska (ibid 

1995:105).  

Kritiken mot Connell återfinns på ett antal håll och hans resonemang står inte 

oemotsagda. Seidler menar i artikeln ”Des/orienterade maskuliniteter. Kroppar, 

känslor och rädsla” att den forskning Connell utför har fastnat i en ”genus- och 

maktcentrerad tolkningsram som utgår från att män fortfarande kan ta privilegier 

och möjligheter för givna som förnekats kvinnor” (Seidler 2004:13). Därmed 

reproduceras indirekt en form av radikalfeministisk idé om män som de som har 

makt. Dessutom, anser Seidler, accentuerar den en stigmatisk uppfattning i våra 

föreställningar om män och kvinnor, där kvinnoförtrycket ses som strukturellt 

medan mäns svårigheter främst ses som personliga. Detta medför att relationen 

mellan män och maskulinitet riskerar att bli reduktionistisk. (ibid 2004:13).  

Hearn uttrycker också viss kritik mot Connells resonemang. Han menar att 

begreppen maskulinitet och maskuliniteter används i en mängd olika sammanhang 

där de ges skiftande innebörd. Detta innebär att begreppen tappar i värde och blir 

alltför diffusa samtidigt som man riskerar att stirra sig blind på begreppen och 

bortse från mäns faktiska handlingar. Han föreslår istället att man bör resonera 

kring ”mäns praktiska handlingar” (men’s practices) eller ”vad män gör, tänker 

eller känner” (Hearn 1996:214).  

Både Hearn och Connell pekar dock sammantaget på vikten av att inte 

generalisera kring det ”maskulina” eftersom det finns en avsevärd bredd i mäns 

olika sätt att vara just ”män”. Dessutom är det viktigt att poängtera att 

föreställningar om hur män ska bete sig och vara förändras över tid och rum. 
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Därtill har faktorer som social klass, etnicitet eller sexualitet en rudimentär 

betydelse för hur idén om ”det manliga” skapas (Plantin 2001:78). 

3.6 Johanssons kompletterande kategorier 

Idag existerar det inte en bild eller föreställning om faderskap. Uppsatsen tar sin 

utgångspunkt i en till synes närvarande fadersfigur. Thomas Johansson menar att 

om vi vill förstå det senmoderna föräldraskapet så är det i det komplexa 

förhållandet mellan närvaro och frånvaro vi ska börja söka (Johansson 2004:14). 

För att utveckla Connells begrepp delaktighet har Johansson lagt till 

förhandling. Med detta begrepp vill han påvisa en komplexitet, då många fäder 

försöker förändra sina positioner och utveckla ett modernt faderskap. Han har 

dessutom kompletterat Connells ramverk med ytterligare två kategorier: 

oppositionell och nostalgisk position. Oppositionell betyder att det riktas en kritik 

mot den dominerande manligheten. Här kan mycket av det arbete som utförts 

inom manliga nätverk och andra kritiska organisationer placeras. Nostalgisk 

innebär istället att man snarare försvarar traditionella manliga ideal. Det handlar 

många gånger om en längtan tillbaka till en tid då manligheten inte var utsatt för 

diverse hotbilder. Johansson poängterar att stor del av den anglosaxiska 

diskussionen om goda fäder inte sällan hamnar i just denna position. Där handlar 

det inte om att sträva mot ett jämställt faderskap utan snarare om att värna om 

traditionella och kulturella ideal, där män och kvinnor utför olika sysslor och har 

olika ansvarsområden (Johansson 2004:35).  

Den dominerande (hegemoniska) maskuliniteten är ofta knuten till 

samhälleliga institutioner och i viktiga maktsfärer, som näringsliv och stat. Dessa 

ideal bör dock inte ses som statiska. Idag ifrågasätts den traditionella försörjar- 

och karriärs-maskuliniteten, där männen försakar hem, hushåll och barn. Dagens 

krav ligger på en annan nivå än den hegemoniska, vilket innebär att den då 

behöver omförhandlas. Trots att idealet om en närvarande och omvårdande fader 

har vunnit mark är maskulinitet ofta förknippat med karriär och makt, vilket gör 

att nya ideal ofta mycket sakta förankras i verkligheten (ibid 2004:35ff).  
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3.7 Frågan om hegemonin och maskuliniteten 

Hearn förhåller sig till Connells begreppsapparat i en artikel skriven till en rapport 

som utgavs i samband med en workshop om hegemoni och mansforskning i 

Karlstad. Hegemonisk maskulinitet utgörs av kulturella föreställningar om vilka 

egenskaper en ”riktig man” bör ha. I verkligheten är de sällsynta, dessa idealtyper 

förekommer oftare i fiktiv variant - i massmedia och på film. Desto flesta inordnar 

sig i det hegemoniska projektet utan att utgöra hegemoniska proto- eller idealtyper 

i praktiken. Han påpekar vidare betydelsen av att se den sociala kategorin som 

mer än för givet tagen. Det finns olika sätt att vara män i förhållande till kvinnor, 

barn och andra män snarare än en direkt identifiering av någon form av 

hegemonisk maskulinitet eller hegemoniska mäns praktiker (Hearn i Folkesson et 

al 2000:12ff). Detta perspektiv förmedlar en diskursiv syn av relationell karaktär. 

Connell är också inne på relationella och föränderliga idealtyper, men Hearn 

framför ett viktigt perspektiv på att inte tolka begreppet hegemonisk maskulinitet 

alltför statiskt eller kategoriskt. 

De senare perspektiven på maskuliniteter och faderskap som skildrats i avsnitt 

3.5-3.7  utgör en god grund för fortsatt förståelse av uppsatsen. Det teoretiska 

ramverket som utarbetats av Connell och sedan vidareutvecklats av Johansson bör 

ses som hjälpverktyg och praktiker för att förstå materialet snarare än arketypiska 

kategorier som obönhörligt ska passa in på materialets tre teman. Närvaro och 

frånvaro kommer också att ses som relevanta analysbegrepp. Därtill kommer 

Johanssons och Klinths studie om ”De nya fäderna” att motivera ett visst 

klassperspektiv på materialet. Utöver detta använder jag mig av Hearns diskussion 

om hegemoni och maskulinitet i relation till Connell för att förstå de 

representationer som skildras i bloggen.    
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4 Representationer av ett faderskap 

Detta kapitel utgör en analys av blogg och i viss mån bok, skrivna av Hemliga 

pappan. Analysen varvas med citat och är tematiskt indelad i tre huvudområden: 

Fadern, Sonen och Partnern. Som nämnts i metodavsnittet får temat Fadern ett 

större utrymme i analysen än de andra två. Kapitlet avslutas med en utvecklande 

diskussion kring de teman som avhandlats liksom av några relaterade 

ämnesområden som föräldraledighet och jämställdhet. 

4.1   Fadern 

Detta tema kommer att inkludera analys av texter där HP skriver om sin relation 

till dottern, hur han ser på sig själv som pappa, samt reflektioner kring faderskapet 

i allmänhet. 

4.1.1   Prinsessa vs. tuffing och en fars frustrationer 

I ett tidigt inlägg från Karins första månad i livet föreställer sig HP sin dotter i 

framtiden: 

 
Skedmatning i dag för första gången. Dessvärre inte med något godare än Minifom, 

en sorts droppar som minskar barnets gaser i magen. Karin har alldeles uppenbart 

kämpat med magen det senaste dygnet – men medicinen verkar vara rena 

dunderkuren. Nu mår hon som den prinsessa hon är. Tror jag. För samtidigt är hon 

mer krävande, mer irriterad, mer konsekvent i sitt fäktande och sina små sparkar. Jag 

drömmer mig en personlighet åt henne. Snäll men stark, vänlig men tuff, omtänksam 

men med integritet (HP 18 augusti 2005). 

 

Visst är det vanligt förekommande att föräldrar kallar sina flickor för ”prinsessor” 

i ren kärleksförklaring, men begreppet prinsessa är ofta liktydigt med mer 

kvinnliga egenskaper som att vara vän, vacker och vänta på sin prins uppe i det 
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höga tornet. Å andra sidan bygger resten av inlägget på önskan om en ganska 

nyanserad bild av hur Karin ska bli.  

 

Någon gång i vintras gick jag förbi en klädaffär för barnpersedlar. Jag såg en liten 

sparkdräkt med texten ”Sugarpie” och skrattade till och var på väg att där och då 

köpa Karins första plagg, för jag visste ju redan då att vi skulle få en flicka. Så 

hejdade jag mig. Hade jag kunnat tänka mig att köpa en likadan till en eventuell son? 

Nix. Könsroll pådyvlad fyra månader före sin födsel – jag höll på att sätta ett bisarrt 

rekord (HP 19 augusti 2005). 

 

Citatet ovan visar på en medveten förälder som trots ett infall hejdar sig när han 

försöker köpa en typiskt flickaktig sparkdräkt. Anekdoten visar att Ekström tänker 

i genuskonstruktioner när han ska uppfostra sitt första barn. Denna praktik kan 

kategoriseras in i Johanssons begreppsapparat den oppositionelle som vill verka 

mot den patriarkala manligheten och för jämställdhet. Vi ser i det tidigare citatet 

att HP även bär drag av Johannsonsk nostalgi när han ger sin dotter smeknamn 

som ”prinsessa”. Enligt Hearn är det dock problematiskt att generalisera genom 

att slaviskt använda dessa kategorier eftersom det finns så många sätt ”män kan 

vara män” på, vilket också dessa exempel visar. Jag kommer därför i 

fortsättningen inte att använda begreppen mer än nödvändigt. 

Eftersom många av läsarna kommenterar att allt verkar så bra hela tiden 

förmedlar HP sina frustrationer som nybliven pappa i ett inlägg. Han är rätt 

sömnkänslig, har svårt att hantera bristande rationalitet ibland, nödvändigheten att 

avstå från mycket av sitt forna liv, alltför intellektualiserande diskussioner med 

Hemliga mamman, han grips av ogrundad oro samt ”sörjer att Karin en dag ska 

flytta ifrån oss” (HP 15 september 2005). Dessa erkännanden ger en känsla av att 

HP inte vill framställa sig själv som en superpappa som fixar allt och njuter av 

samtliga upplevelser som nybliven far, utan en vanlig pappa som uppenbarligen 

ibland har sina mindre goda stunder och upplevelser ungefär som vem som helst.   

4.1.2  Vad utgör en fadersfigur? 

Ekström nämner i boken att ”mitt barn har bara en pappa” och påvisar en 

inställning som många tillsammans med honom ofta förmedlar om sitt 

föräldraskap (Ekström 2006:47). Det indikerar att det finns något särskilt i att vara 
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pappa, att ett barn behöver en far, en fadersfigur. Samtidigt är han en 

genusmedveten person och uttrycket kan vänligt översättas med ”mitt barn har 

bara en av just mig”. 

HP diskuterar vidare hur Karin ska uppfostras och han tänker sig ”en fast 

uppfostran. Konsekvens ska vara nyckelordet. […] Har vi sagt läggdags klockan 

åtta så betyder inte det tjugo över”. Blogginlägget får rubriken ”Reaktionära 

pappan?” med ett tvekande men något talande frågetecken på slutet (HP 23 

september 2005a). Tvekande eftersom han undrar om konsekvens i 

barnuppfostran medför att han är reaktionär, talande eftersom ”konsekvens” och 

”fast uppfostran” inte är odelat positiva termer inom barnuppfostran på 2000-talet.  

I ett inlägg diskuterar HP hur han en kommande helg kommer att vara mycket 

upptagen och därmed ”en mycket oflitig bloggare och en väldigt onärvarande 

pappa. Ingen av de sakerna gillar jag. Men det blir bättre om ett par dagar!” (HP 

23 september 2005). Här formuleras just den strävan som finns i att vara en 

närvarande fader hos HP. Han känner sig dock välkommen som pappa på 

babysimmet där det finns ”lika bra möjligheter till blöjbyte […] i männens 

omklädningsrum” (HP 21 oktober 2005).  

Med anledning av den uppmärksamhet som HP får som närvarande pappa 

skriver han ett inlägg i november 2005 att 

  

[j]ag får en massa gullegullberöm från tanter för att jag klarar av att ha Karin 

hängande i en bärsele samtidigt som jag går gatan fram, typ. Det borde inte vara på 

det sättet. Vid sidan av amningen är vi lika behövda, lika viktiga, lika självklara 

föräldrar (HP 28 november 2005).  

 

Citatet ovan tyder på att HP har en önskan om att likställa faderskapet med 

föräldraskapet. Reaktionerna han får pekar dock på att omvärlden fortfarande 

hyllar fäder lite extra. 

En oro för att inte vara en tillräckligt bra förälder mäts absurt nog i hur bra 

puré man kan göra till sina barn. Hemliga mamman kan hon, men HP har istället 

köpt barnmatsburkar tillverkade av ”dokumenterat ondskefulla matkonglomerat. 

[…] Det är så mycket man vill göra rätt.” (HP 16 februari 2006). 

Då Expressen frågar om HP vill skriva ett debattinlägg om familjepolitik 

tvekar HP. Han vill gärna, av anledningen att kunna nå fler läsare, men vill heller 
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inte bli en ”debattpappa som sitter i tv och diskuterar föräldraförsäkringen”.  Han 

säger sig inte ”vara någon expert på att vara pappa, bara på att vara pappa till 

Karin” (HP 28 juni 2006). Det här tyder på att HP inte vill utgöra en talesperson 

eller representant i ”pappafrågor”, han vill bara vara en vanlig (offentlig) pappa. 

Trots detta återkommer temat om föräldraförsäkringen vid ett flertal tillfällen i 

bloggen.  

I ett annat inlägg poängterar han glatt den fördel man som föräldraledig får 

gentemot sin partner med ”när de här konkreta kunskaperna flyttar från mamman 

till pappan, när det är jag som ligger före, som jag verkligen fattar vad pappor som 

inte är hemma en betydande tid med sina barn missar” (HP 20 december 2006). 

Här syns konnotationen mamma/förälder som påvisades i Bekkengens studie om 

män som pappor och kvinnor som föräldrar. Det tyder också på att föräldraskapet 

inte är biologiskt knutet till kvinnan, utan socialt konstruerat och möjligt att lära 

sig oavsett kön.  

4.1.3  Funderingar kring kön 

HP oroar sig för om han uppfostrar sin dotter till att bli flicka och sedan kvinna. 

Han märker hur hon har lagt sig till med att skratta och sedan vicka undan 

huvudet utan att släppa en med blicken på ett något kokett sätt. ”Hon är ett 

charmtroll - och är vid mindre än ett halvårs ålder fullt medveten om det.” (HP 9 

december 2005). 

HP gör flera inlägg om genus i bloggen och hoppas att han lyckas uppfostra 

Karin till människa och menar att kön ju inte är så viktigt, men fortsätter och 

skriver  

 
Givetvis är det självbedrägeri på alla plan. Man kan inte frigöra sig från det där. Jag 

funderar mycket på det. Mitt eviga pussande på Karins huvud när jag bär runt på 

henne, skulle jag pussa en son lika mycket? Eller skulle jag liksom busa mer med en 

pojke? När vi bäbisbadar – är jag liksom mer ”rar” i rörelserna än vad jag skulle ha 

varit med en vattenälskande liten grabb? Jag vet inte. […] jag märker […] att Karin i 

blåa kläder för alla nya bekantskaper, alltid och utan undantag, tas för en pojke (HP 

10 dec 2005). 
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HP är högst medveten om hur man riskerar att ”göra kön” när man skaffar barn 

och uppmärksammar sig själv på det. Han strävar efter ett jämställt faderskap både 

i hur han förhåller sig till uppfostran och till den (faders)närvaro han representerar. 

4.1.4 Saknad 

De sista dagarna av pappaledigheten tillsammans med Karin har de fått rutiner 

ihop och HP låter genuint sorgsen över att tiden är slut; ”Vi kan genvägarna och 

har byggt oss ett helt liv av förmiddagar, middagslurar och eftermiddagar. Vi ser 

saker ihop. Karin vet vad grävmaskinerna gör lika väl som jag” (HP 11 december 

2006).  

 
Bara några veckor till nu. Vad jag kommer att sakna detta! Kontrasten mellan 

planlöshet och rutin. Njutningen i att gå med Karin till torget nästan varje förmiddag 

och köpa bara precis den frukt, de grönsaker och den middagsmat som vi ska 

använda den dagen. För vi kan ju gå dit i morgon om vi vill. Eftermiddagslurarna. De 

bästa, när Karin vaknar lite för tidigt och jag tassar in med en färdig vällingflaska och 

lyfter upp henne och med maximal uträkning och precision matar henne samtidigt 

som jag stänger av mobilen och tar av mig glasögonen och lägger i ordning ett stort 

täcke så att vi kan luta oss tillbaka och somna om ihop just då hon har slurpat upp 

vällingen. Att läsa ”Kaninbad” och ”Bäbis jobbar” ett tvåsiffrigt antal gånger per 

dag. Att ropa ”hiiiiiyaaaa!” varje gång Karin först lägger och sedan rycker bort en 

kudde från mitt ansikte. Att få sjunga nattningssång två gånger om dagen och känna 

hur hon gosar in sig mot nyckelbenet. Min lilla (HP 17 december 2006). 

 

Karin börjar så småningom på dagis ”och pekade härom dagen på mig och sa stolt 

’min mamma’. Härligt. Tror jag.” (HP 8 mars 2007). En humoristisk anekdot som 

något spekulativt tyder på hur lätt barn lär sig knyta an till ”mamma” både som 

begrepp och förälder trots att HP och hans partner delat föräldraledigheten rakt av. 

När HP är på dagis får han helt enkelt vara en mamma, för enkelhetens och 

semantikens skull. 

4.1.5 Längtan och ofrivillig frånvaro 

Efter en tids uppehåll i bloggen i början av år 2007 börjar HP blogga igen och nu 

har han fått ett till barn, Rakel. Det tar ett par dagar innan han knyter han till sitt 
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nya barn eftersom det bland annat inträffar dödsfall i familjen i samband med 

födseln. Dessutom vill HP medvetet lägga så mycket energi som möjligt på Karin 

när det kommer ett tillskott i familjen. ”Det blev det första konkreta beviset på att 

allt, nästan allt, blir annorlunda den här gången.” (HP 1 november 2007). 

Trots att Rakel ligger i famnen uttrycker HP i ett inlägg en slags längtan efter 

henne: ”Jag längtar efter att hon ska kunna börja kommunicera med oss, och visa 

oss vem hon är och vem hon vill bli. Hennes ord, associationer, tankevägar, 

temperament, smak och viljestyrka. Allt det som Karin gradvis hittar åt sig, och 

delar med oss. ” (HP 15 november 2007). Svårigheten att knyta an till den nya 

dottern fortsätter dock.  

 

[…] kanske så länge som Rakel ammas, att vara svårt för mig att få ordentligt med 

tid med henne. Jag ägnar mig mest åt Karin, eftersom Hemliga mamman av naturen 

måste vara mycket med Rakel. Det finns positiva sidoeffekter. Som att jag och Karin 

står så nära varandra, att relationen känns så lojal och självklar oss emellan. Vi 

umgås alltid, ler och långhalm, och jag blundar och tittar inte framåt mot förälderns 

separation från det vuxna barnet… och så drar jag i mig den här kärleken i så djupa 

andetag jag bara kan (HP 17 december 2007). 

 

HP kommer snart närmare sin nya dotter, han ”led av det i början – eftersom 

Rakel behövde vara med sin mor så mycket […] efter två månader med Rakel 

visste [jag] mycket mindre om henne än vad jag gjorde efter två månader med 

Karin. […]Och – sure enough – ett första dåligt samvete för en bristande 

jämlikhet i behandlingen av de två.” (HP 5 februari 2008). Här gör sig frånvaron 

gentemot Rakel gällande i kombination med en närvaro tillsammans med HP:s 

äldsta barn Karin. Han lider uppenbarligen av detta scenario, men poängterar 

också att det ju är naturligt att Rakel måste vara med sin mamma i början. Detta 

kan tyda på vissa nostalgiska praktiker i HP:s representation av sig själv som 

fadern som förklarar hans frånvaro. Dock är den nostalgiska positionen inte så 

långdragen att HP värnar om traditionell uppdelning mellan könens sysslor, 

snarare tvärtom. Han strävar istället efter att kunna vara närvarande för båda 

barnen. 
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4.1.6  Pappaledig igen 

I början av våren 2008 börjar HP sin pappaledighet med Rakel på heltid, en 

samvaro som varar till hösten. Hemliga mamman och Rakel tog de fyra första 

månaderna och får även de sista månaderna efter HP. Om upplevelsen att vara 

hemma med ett spädbarn och den nyfunna närvaron skriver HP med påtaglig 

förtjusning 

 

[…] vilken enormt annorlunda upplevelse detta blir jämfört med tiden då jag var 

hemma med Karin. Jag sköter ju verkligen om ett litet, litet spädbarn! Det är flaskor 

och små, små grötportioner, det är sömn två eller tre gånger om dagen, det är en 

konsekvent vakenhet vid fyratiden varje natt… Avsikten med den här indelningen, 

att vi skulle få uppleva mer av ”varandras” föräldraledigheter, verkar så långt uppnås. 

Det är spännande. Vi uppfinner, Rakel och jag (HP 1 mars 2008). 

 

HP upptäcker att det är ”lättare att vara hemma med en riktigt liten bäbis – Rakel 

nöjer sig ju med så lite i underhållningsväg” (HP 15 mars 2008). Han lägger 

henne i tvättkorgen ovanpå en hög nytumlad tvätt,  

 

Sedan ligger hon där, medan jag viker och viker, i säkert tjugo minuter. Nöjd och 

glad. Karin å sin sida är den perfekta hjälpen i tvättstugan. Med koncentrerad 

fascination trycker hon på knappar och radar upp klädnypor och sorterar färghögar. 

Jag hade inte förutsett det: att de allra mest vardagliga upplevelserna skulle få så 

annorlunda nyanser (HP 15 mars 2008). 

4.1.7  En pappa… eller en bajskorv? 

Detta avsnittstema om Fadern avslutas med en anekdot som får stå helt för sig 

själv utan vidare analys eller förklaring: 

 
Ett ögonblick av ömsesidig kärlek: Karin och jag har ett otroligt roligt busögonblick. 

Hon skojar med mig, jag kittlar henne, och hon avbryter och lyfter upp sina fötter i 

mitt ansikte: 

”Massera min fot!” säger hon, för det har blivit en ny favorit. 

”Jag älskar dig, vet du det, du är en så himla go tjej”, säger jag. 

Men hon är kvar i busläge, och knappast upplagd för sentimentaliteter. Svaret 

kommer direkt: 

”Du är en bajskorv! Du är en hund!” (HP 1 maj 2008). 
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4.2 Sonen 

I detta avsnitt, som fått benämningen Sonen ligger fokus på några texter där HP 

beskriver sina föräldrar, relationen till dessa och om sin egen barndom.  

4.2.1  Vilka är Hemliga farföräldrarna? 

Hemliga farfarn är en vänlig ledartyp, paradoxalt nog en smula blyg, arbetsam, 

mångkunnig, levnadsglad och väldigt disträ. Han kommer från en släkt där bönder 

och präster levat på samma plats i fem hundra år eller mer. Han är inte bonde, och 

det strider mot hans natur (HP 29 augusti 2005).  

 

Hemliga farmorn är yrkesintresserad, vankelmodig, vemodig, bildad, analytisk, 

skarpögd och ofta irrationellt orolig. Hon kommer från en släkt av lärare och bönder i 

byar inte långt från Hemliga farfarns (HP 29 augusti 2005). 

 

Båda beskrivningarna av HP:s föräldrar är påfallande nyanserade och 

underhållande. Förhållandet till föräldrarna tyder på en närvaro och samhörighet 

eftersom beskrivningarna är så utförliga.    

4.2.2  En tragedi i barndomen 

Den 31 augusti när HP var 12 år dog hans bästa vän i en bilolycka. Eftersom han 

inte hade lekt med särskilt många andra barn, blev sorgen alldeles särskilt 

påtaglig. HP stannade i växten;    

 

[j]ag blev sjuk av att försöka forma mig ett tolvåringsliv utan honom, av att behöva 

bli vuxen på en enda dag i augusti och samtidigt bli sju igen för att lära om hur det 

var att vara barn. Jag visste ju inte vad barn lekte med eller gjorde. Jag hade inte 

umgåtts med dem. Jag hade bara umgåtts med honom (HP 31 augusti 2005) 

 
Det skulle ta många år innan det gavs plats för det som nu är Hemliga farmorn och 

Hemliga farfarns egen sorg. I min familj koncentrerades allt på mig. Man glömde att 

de på något vis också hade förlorat en son. Och i dag är det arton år sedan det hände. 

Himlen ser likadan ut, klar och lite kall (HP 31 augusti 2005). 
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Båda citaten tyder på en insiktsfullhet som ung respektive vuxen. Det första på att 

HP tvingades rekonstruera en stor del av sin barndom som tolvåring. Det andra 

citatet tyder på insikten och därmed närvaron som vuxen att hans föräldrar delade 

HP:s sorg men också sörjde sin egen i princip och under en tid förlorade son. 

4.2.3  Lejonpappan 

 

I en berättelse från barndomen, runt 1987, skildrar HP en semestervistelse i norra 

Spanien. Familjen låg ofta vid poolen, HP var vid tiden nästan tolv och hans 

syster åtta år gammal.  

 

När vi var klara för dagen och skulle gå passerade vi ett gäng tjugoåringar som… ja, 

vad ska man kalla det, de lekte väl. En solsvedd svenne från Västtyskland tog tag i en 

annan likadan och svingande honom som en slägga och släppte iväg honom rakt mot 

poolen. 80 kilo solsvedd svenne – rakt på min syster, som flög ner i poolen som en 

vante. Iskall parerade hon för smällen och dök upp till ytan som en säl. Spottade lite 

vatten i en jämn stråle och simmade rakt in till stegen igen utan att höja ett ögonbryn. 

Otroligt coolt gjort av ett så litet barn, och det är en bild jag aldrig glömmer. Men 

mer ändå kommer jag ihåg min pappas reaktion. Han fräste. Han blev så arg på den 

solsvedde att han inte ens skällde ut honom, utan bara gav ifrån sig ett sorts kokande 

pysljud, med ögonbrynen framfällda som markiser i solnedgång. Den tyske svennen 

bad skräckslagen om ursäkt. Sedan tog han sin handduk och gick (Ekström 

2006:165ff) 

 

I nuläge reflekterar HP över denna historia från barndomen och funderar på hur 

han själv skulle ha hanterat situationen.  

 

I en amerikansk bok om föräldraskap i allmänhet och pappaskap i synnerhet läser jag 

ett koncist formulerat råd som jag citerar ur minnet: 

”Ibland kommer livet och tillfälligheterna och omgivningen besvära din familj. Det 

kommer inte att hända ofta. Det kan vara en hotellbokning som bokats av, eller bara 

en hovmästare som har en dålig dag. Din familj kommer då att förvänta sig ett 

lejonmorr av dig. Att du försvarar dem, biter ifrån, ryter ifrån. Svik dem inte. Ge dem 

det.” 

Jag kliar mig i huvudet och tänker att det låter stenålder. När är det inte bättre med ett 

vänligt samtal? Så tänker jag på min lillasysters guppande huvud, med det blonda 

korta håret struket tätt mot huvudet där hon simmade in mot poolkanten, funderar på 
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exakt hur arg jag skulle ha blivit i motsvarande läge och fattar plötsligt precis 

Ekström 2006:166ff). 

 
Det nedre av dessa två citat tyder på en oppositionell position hos HP, genom att 

han ifrågasätter det reaktionära i att försvara sin familj ”som en hel karl”. 

Samtidigt bär hans andra reaktion drag av den nostalgiska positionen, där den 

djuriska traditionellt manliga reaktionen får legitimitet i familjekärlekens namn. 

Han förstår sin fars handlande även om han hans moderna ideal står i konflikt med 

detta icke-kommunikativa beteende. Dessa indikationer visar att den nye 

närvarande och omvårdande fadern inte bör ses som en enkel generalisering utan 

representeras av olika maskulina praktiker, som förändras i tid och rum.  

4.2.4  Relationen till föräldrarna 

I ett inlägg diskuterar HP relationen till sina föräldrar. Han är glad att kunna säga 

att de trivs ihop. De är bra på att inte lägga sig i och lämna HP:s integritet intakt. 

Han menar dock att det är viktigt att inte missa det som är värdefullt och 

användbart i det föräldrarna säger.   

 
Även om det kan låta som tjat på ytan, eller som något gammalt eller omodernt. Våra 

föräldrar har ju något som vi ännu inte har: lång erfarenhet av att vara föräldrar. (Och 

det är ju lite lustigt, men ju äldre man blir desto mer respekt får man för 

erfarenhet…) Mitt i tjat finns nästan alltid omsorg. I ett gott råd finns nästan alltid 

någon sorts kunskap. Och är det något som gnager får man väl prata om det, så gott 

det går (HP 22 mars 2006). 

4.3 Partnern 

Detta tredje tema och sista delmoment i den ”helt vanliga treenigheten” fokuserar 

på hur Hemliga pappan skildrar sig som Partner. Här hamnar stort fokus på grund 

av tillgänglighet av citat under hösten 2005 strax efter Karins födsel. Hur 

beskriver HP Hemliga mamman och relationen med henne? I vilket sammanhang 

beskrivs hon oftast och vilka konsekvenser har detta för hur han själv framställs? 
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4.3.1 Små ögonblick 

HP har en ganska romantisk ton i sitt skrivande, i synnerhet när det gäller 

framställningen av Hemliga mamman. Dessa citat framställer HP som en 

närvarande och uppmärksam Partner.   

 
Det har gått ett par veckor sedan Karin kom till världen och jag och Hemliga 

mamman går gatan fram med Karin i vagnen. Jag kommer plötsligt på att man kan 

köra vagnen med en hand, så det gör jag. Sedan håller jag Hemliga mammans hand. 

Det är första gången på en promenad med alla tre som vi gör det, och det är ett 

underbart ögonblick. Det påminner mig om att Hemliga mamman är min nummer ett, 

själva förutsättningen för Karin. Jag ska aldrig glömma det, hur fin den lilla än är 

(HP 10 augusti 2005). 

 

På vardagsrummets tjocka matta dansar Hemliga mamman och Karin till ”Feelin’ the 

same way” med Norah Jones. Båda har en lite drömskt frånvarande blick, ser stilla 

ut, verkar vilande. Jag tittar och berättar för er om dem (Ekström 2006:40). 

4.3.2 Kroppen efter födseln 

HP berättar hur han köpte en klänning till Hemliga mamman med avsikt att det 

skulle bli en sommarpresent, ”en välkommen tillbaka som du var och grattis till 

vad du har gjort för oss genom att föda Karin.” […] ”nu har Hemliga mamman 

fått den – och den sitter som gjuten. Och jag studsar omkring och är oerhört kaxig 

över mitt ögonmått.” (HP 23 maj 2005). Han beskriver vidare hur 

 
[h]emliga mamman har haft stor tur med hur hon är konstituerad rent fysiskt. Två 

veckor efter förlossningen har hon gått ner de elva kilon hon gick upp; ytterligare 

några dagar senare kommer hon i de tajta favoritbyxorna. De små 

förlossningsskadorna läker perfekt. Tur, helt enkelt tur, och hon inser ödmjukt det 

(HP 21 augusti 2005a). 

 

Kanske är det inte helt märkligt att kommentera sin partners kropp när den utsätts 

för en så påtaglig fysisk förändring under graviditeten. Samtidigt är begreppsparet 

kvinna och kropp en i samhället ofta förekommande och högst problemfylld 

relation. HP är mäkta stolt över att hans partner gått ner de extra kilon som 

graviditeten medförde. Hade reaktionen varit annorlunda om partnern inte lyckats 



 

 33 

lika bra? Hade ett sådant scenario över huvudtaget fått textutrymme på en blogg 

som ska balansera ut de många negativa barnskildringar som enligt HP finns?  

4.3.3 Närhet, hjältinnan och avundsjukan 

I närheten finns ömheten men också partnern som kropp. Den fysiska samvaron är 

viktig och det är uppenbart att HP i text vågar vara känslosam, närvarande och 

revoltera mot en traditionell hegemonisk maskulinitet.    

 
När vi ska somna på kvällen är jag som lyckligast. Karin ligger och sover och andas 

så där ryckvis oregelbundet men ändå fridfullt som små barn gör. Hon har ”spök” 

bredvid sig, en gråvit filt med små söta spöken på. Och så kryper jag tätt intill 

Hemliga mamman och lägger nästippen mot hennes och handen kanske på hennes 

osannolikt platta men ännu extra mjuka mage. Det är svalt i sovrummet, och alldeles 

fridfullt, och vi är tre (HP 21 augusti 2005b). 

 

Det är ett betydligt större jobb och ansvar att vara mamma än pappa den första 

tiden menar HP. När han börjat jobba strax efter Karins födelse märks också 

skillnaden än mer. Med visst vemod gör han betraktelsen:  

 

Hemliga mamman älskar att dricka te. Hon har muggar och sorter så det räcker för ett 

helt kostnadsställe. Ibland, och det är inte så sällan, så hittar jag en nästan full 

temugg stående på någon konstig plats i vårt hem. Med kännarmin konstaterar jag: 

Aha, favoritmuggen med tunn kant. Aha, grönt te. Varje gång är det lite sorgligt för 

hennes skull. Jag fattar vad som har hänt: hon kunde helt enkelt inte dricka upp 

eftersom Karin behövde henne just då (HP 19 september 2005). 

 

Angående viss avundsjuka som den icke hemmavarande föräldern alldeles i 

början av Karins födelse kommenterar HP: 

  

Det var klart att det skulle hända. Hemliga mamman är trots allt mamma på heltid.  

Så när jag häromkvällen bråkade med en svårknäppt pyjamas vid det ena blöjbytet 

och såg Hemliga mamman liksom smeka av och på samma pyjamas vid det andra – 

då blev det uppenbart att det är hon som är på heltid medan jag är på halvtid. Hon 

kan mer. Hon vet mer. Det betyder i sin tur att det bara är en tidsfråga innan Karin 

börjar föredra Hemliga mamman (HP 29 oktober 2005). 
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Avundsjukan grundar sig i den skillnad det finns mellan föräldrars status och 

kunskap i relation till deras närvaro hos barnen. Frånvaron är dock tillfällig i HP:s 

fall, han är pappaledig under en senare period.  

4.3.4 Matriarken och patriarken 

Vi tittar på varann ibland, Hemliga mamman och jag, när våra barn liksom krälar 

över oss, uthällda i olika högar. Matriarken och patriarken, vi sitter där och 

begrundar skillnaden i att vara ett par med ett barn och i att vara en familj med två 

barn som trots sin litenhet helt dominerar våra liv. Och sedan, just då man har 

konstaterat hur mycket man har ändrat och gett upp, så ser man det självklara: Det är 

så otroligt värt det (HP 11 december 2007). 

 

Det är en smula underhållande och symptomatiskt att HP använder just begreppen 

matriarken och patriarken i sin skildring av den lilla familjen. Här är 

föräldraskapet i fokus, i citatet begrundas de uppoffringar som gjorts av båda. HP 

framställer sig själv i en utopisk värld som jämlik med sin partner, smeknamnen är 

lika fyllda med maktkonnotationer. Dock har patriarkatet utgjort en 

samhällsordning som verkat i historisk tid såväl som nutid. Matriarkatet har 

möjligen en äldre men mer bortglömd historia. De skildras däremot båda som 

dominerande över familjen.  

4.4 Representationer av Hemliga pappans faderskap 

Analysen har hittills tematiskt kretsat kring en ”helt vanlig treenighet” bestående 

av Fadern, Sonen och Partnern. Detta avsnitt spinner vidare på de representationer 

som framkommit och utvecklar även diskussionen med några ämnesområden som 

dykt upp inom ramen för dessa teman: föräldraledighet, jämställdhet, om den 

uppmärksamhet bloggen fått samt frågan om en ny hegemonisk maskulinitet. 

4.4.1 Faderskap, föräldraledighet och klass 

HP representerar sig själv i texterna som en, i dagens samhälle, god och 

närvarande fadersförebild. En fadersfigur som är i tiden och därmed en medveten, 
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ung och engagerad pappa. HP befinner sig i en vit medelklass med akademisk 

bakgrund. Han har ett yrke som kulturskribent med möjlighet till flexibilitet och 

har dessutom en fast tjänst som ger honom råd och tillgång till/av pappaledighet. 

Med bakgrund liksom utbildning kommer också möjligheten och sättet att 

uttrycka sig samt rätten till föräldrapenning. Föräldrapenning är en förutsättning 

för att kunna vara hemma så pass mycket som han faktiskt är.  

HP tar ut hälften av föräldraledigheten, nio månader allt som allt, en princip 

som han tänker utgå från med båda sina barn. Han och hans partner delar 

visserligen lika på föräldraledigheten, men i bloggen berättar han att det krävts 

vissa uppoffringar. Det kommer nämligen ”att ’kosta’ oss mer pengar när jag är 

hemma än när Hemliga mamman är det”. Detta är dock HP villig att arbeta med, 

genom att minska på utgifterna (HP 16 december 2005). Vidare resonerar han 

kring att han tycker det är självklart att dela ledigheten lika, men poängterar att det 

”i en del familjer [kan] finnas goda skäl att dela olikt, och då får det vara upp till 

var och en” (HP 1 februari 2006). Denna reservation tyder på att han förordar 

”valfrihet”, men kan också tyda på den underliggande svårigheten i att utmana 

hegemoniska maskuliniteter. Senare förordar han dock ”modellen fem månader 

för ena föräldern, fem månader för andra föräldern, och fem fria månader som 

dessutom kan överlåtas till annan vårdnadshavare. Jag tror Island har den 

modellen.” men avslutar blogginlägget med uppmaningen ”Dela lika!” (HP 6 

augusti 2007).  

Bloggens representationer har många likheter med idealbilden av den 

närvarande och omvårdande fadern som identifieras i bland annat Johanssons & 

Klinths studie. Samtidigt kan hans aktiva faderskap också sättas i relation till den 

socioekonomiska bakgrund han härrör ur. Det kan kopplas till klasspositioner som 

en relation till kön, vilket också framfördes i Johansson & Klinths studie om ”de 

nya fäderna” där man påvisar en skillnad i faktisk möjlighet och vilja att vara en 

jämställd pappa i fråga om föräldraledighet. Trots de skyddsnät som en 

välfärdsstat som Sverige medför, kan man hamna utanför systemet när man 

tampas med ekonomiska svårigheter och arbetslöshet. Hur får man råd och 

möjlighet till ett närvarande och omvårdande faderskap om man inte har tillgång 

till föräldrapenning? 

HP diskuterar ofta sitt faderskap som något icke-essentiellt. Han funderar 

kring könsroller och kategorier och är i stort mycket genusmedveten. Den 
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representation han utgör är det rådande idealet om den närvarande pappan. Det är 

positivt med en sådan skildring, där en far i text vågar visa sitt engagemang och 

sina känslor för sina barn offentligt.  

4.4.2 Föräldraskap och jämställdhet 

Är det inte av vikt att faderskapet jämställs med föräldraskap och inte med 

traditionell familjeförsörjare eller karriärist? Är det inte av avsevärd vikt att 

föräldraskapet ej likställs med moderskap? Är det inte positivt att en offentlig 

(manlig) person går ut och vågar visa sina mycket ömsinta och poetiska 

betraktelser av livet som far? Jag svarar ja på samtliga frågor.     

Det intressanta i sammanhanget är inte bara dessa intryck utan att se det i en 

annan kontext. Ett tankeexperiment: Hur hade det sett ut om den hemliga pappan 

istället hade varit en hemlig mamma? Eller om den hemliga pappan utgett sig för 

att vara en man och istället visat sig vara en kvinna när han/hon gick ut offentligt? 

Hade reaktionerna blivit besvikelse och känslan av att ha blivit ”lurade”? Inte 

omöjligt. Hur mycket påverkas vi som entusiastiska läsare av de förväntningar vi 

har på hur en pappa agerar, tänker och beter sig? En stor del av uppståndelsen och 

uppmärksamheten ”Hemliga pappan” fått verkar ju enligt reaktionerna bero på 

ovanligheten i att det är en man som vågar vara ärlig och personlig i berättelser 

om sitt föräldraskap.  

Jämställdhet är ett angeläget mål för en närvarande och omvårdande fader och 

HP är ”så rädd att någon ska komma och säga ’ahaaa, du är visst inte så jämställd 

som du tror, du tar faktiskt mycket mindre ansvar och har framför allt betydligt 

sämre koll än du tror’. Det ska inte få bli så med min generations pappor. Vi har 

inget att skylla på” (HP 19 november 2005). Han strävar ständigt efter att vara 

jämställd och är rädd för att ertappas med att inte vara det. Det tyder i 

kombination med aktuell forskning (t ex Johansson & Klinth 2007) möjligen på 

att ett nytt dominerande fadersideal med jämställdhet som förutsättning är på väg 

att få fotfäste.   

I ett annat inlägg erkänner han dock att strävan efter jämställdhet ibland får 

göra avkall.  
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Vi har sagt att vi vill vara en familj där det inte alltid är så att pappa kör. Därför delar 

vi nästan alltid upp det, så mycket det går. Att jag sedan gillar att köra och att 

Hemliga mamman är helt likgiltig inför det, ja, vad gör man? Släpper på sin 

duktighet då och då. Och litar på att jämställdhet inte räknas i kilometer (HP 12 

december 2005). 

 

Ett ganska uppenbart problem inom området jämställdhet är dock att pappor 

fortfarande tar ut så lite som drygt 20 procent av föräldraledigheten (SCB, 2008). 

HP har dock tagit ut mer föräldraledighet än de flesta män i Sverige. 

4.4.3 Varför blev bloggen så uppmärksammad? 

Varför fick bloggen och sedermera boken ”Hemliga pappan” så mycket 

uppmärksamhet? Uppmärksamheten ligger troligen i att det än så länge är en 

ovanlig företeelse med pappabloggar eller –böcker. Uppmärksamheten belönar i 

sig därmed indirekt en pappa som är närvarande mer än en mamma som är 

närvarande. En mamma förväntas vara mamma på ett helt annat sätt än vad 

pappor gör. Tyvärr är den devisen svåravlivad.  

Stigmatiseras olikheterna i att vara pappa respektive mamma med detta 

otroliga uppmärksammande av pappa-bloggar och pappa-böcker? Eller kan den 

här typen av medial och offentlig uppmärksamhet som ”Hemliga pappan” utgör 

leda till en mer positiv syn på föräldraskapet i samhället, genom att en man så 

tydligt går ut med det värde han sätter på att få vara hemma med sitt barn? Gynnas 

kvinnan eller gynnas mannen av en ny konstruktion av föräldraskapet där pappor 

idealiseras? Frågorna har inga enkla svar. Kanske har detta uppmärksammande av 

olika pappa-sammanhang ett bäst-före-datum? När det ovanliga blir vanligt och, 

förhoppningsvis, gängse norm finns en möjlighet att fokus kommer att ligga på 

föräldraskap istället för pappor eller mammor.  

4.4.4 Ett hegemoniskt jämställt faderskap – utopi eller gängse norm? 

Kan en hegemonisk maskulinitet bli positiv för samhället ur ett 

jämställdhetsperspektiv? Kan idealet om det aktiva faderskapet utgöra en gängse 

norm? När har vi kommit till den tid då faderskapet nästan helt upplösts från sina 
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bojor, patriarkatet? När är faderskap och moderskap kategorier som får mindre 

relevans – när får föräldraskapet en huvudsaklig fokus? 

Som Connell menar kan nya grupper utmana och konstruera en ny hegemoni. 

Kan vi därmed hoppas att de representationer av faderskap som vi tagit del av i 

bloggmaterialet kan komma att bli en hegemonisk maskulinitetsposition i 

framtiden? Det har blivit alltmer eftersträvansvärt att vara eller åtminstone 

framställa sig som den idealiske fader HP utgör i sin blogg. Det har i teori och 

praktik fått en betydligt mer positiv klang att vara jämställd, engagerad och 

närvarande inom maskulinitetspositioner som Far, Son och Partner. Samtidigt är 

det möjligt att representationen av det närvarande faderskap som skildras i 

Hemliga pappans blogg än så länge är något missvisande för hur verkligheten ser 

ut. HP representerar den närvarande pappafigur som många eftersträvar att vara, 

men tyvärr sällan lyckas med. 

I Johanssons & Klinths studie som inkluderade intervjuer med fäder i Sverige 

förmedlas en positiv syn på ett jämställt föräldraskap och en närvaro (2007). 

Trots denna strävan efter ett närvarande och omvårdande faderskapsideal 

förmedlas en annan bild genom den bistra statistiken av det trögföränderliga 

uttaget av föräldraledigheten liksom det faktum att kvinnor ofta tar huvudansvaret 

i hemmet (se t ex Grönlund & Halleröd 2008). Fadersnärvaron är trots allt mer 

förekommande idag än förr och Hemliga pappan och de representationer som 

framställs i bloggen utgör ett exempel på det.  
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5 Slutdiskussion 

Det är dags att återknyta till syftet med uppsatsen som gick ut på att identifiera en 

offentlig representation av faderskapet. Uppsatsens empiriska fokus har legat på 

en hemlig pappa som i bloggtext visar ett engagemang i sitt barns uppväxt på ett 

annorlunda sätt än vad den traditionella familjeförsörjaren gjort tidigare. De 

frågeställningar jag utgick från fokuserade på tre teman: Fadern, Sonen och 

Partnern och hur dessa framställs i bloggen Hemliga pappan. Vi har sett att dessa 

tre teman är alla byggstenar i hur representationer av maskulinitet och ytterst 

faderskap framställs i Hemliga pappans blogg.  

HP framställer sig som en närvarande och omvårdande Fader, HP framställer 

sig som en närvarande och insiktsfull Son och HP framställer sig slutligen som en 

närvarande och uppmärksam Partner. Det har varit svårt och heller inte önskvärt 

att kategorisera in HP i en viss maskulinitetsposition, men han kan ändå ses mot 

bakgrund av Johanssons typologi som en närvarande och omvårdande fader. 

Trots det återfinns naturligtvis maskulina praktiker som bär drag av en traditionell 

maktstruktur. HP är påverkad av sina socioekonomiska fördelar och om vi ska 

använda oss av Johanssons maskulina positioner, en gnutta ”nostalgi” kryddar den 

mer dominerande oppositionella positionen. Han representerar en person som är 

medveten om genusmekanismer i samhället och de konsekvenser en pappablogg 

utgör. Ett av många exempel på detta är när Ekström i en intervju uttalar en 

förhoppning om att det i framtiden bara ska finnas föräldraböcker, inte pappa- 

eller mammaböcker. 

Hemliga pappan är svårligen placerad i en förutbestämd maskulinitetsordning 

och detta styrks av Hearn som ju hävdar vikten av att istället för kategoriseringar 

intressera sig för ”vad män gör, tänker eller känner” (Hearn 1996:214). Trots det 

väljer jag att se HP som idealbilden av den närvarande och omvårdande fadern 

med tanke på de positiva reaktioner han får från läsare. Det finns dock en viss 

diskrepans mellan ideal och verklighet. Forskning om fäders närvaro/deltagande i 

hem och familj tyder på att vi har en bit kvar innan idealet blir gängse norm.   



 

 40 

Förslag på vidare forskning i aktuella representationer av det ”nya faderskapet” 

kan man undersöka fenomenet särartsmaskulinitet. Jag definierar det som att 

hävda sina rättigheter mot bakgrund av övertygelsen om det essentiella, det 

biologiskt särskiljbara, med att vara man och i detta fall pappa. Ett aktuellt 

exempel är pappaorganisationer som uppstått i samband med vårdnadstvister där 

mammor oftare har fördelen att få vårdnaden. Där hävdar papporna sin rätt och 

anser sig vara diskriminerade på grund av sitt kön i dessa vårdnadstvister. Deras 

argument bottnar ofta i att ”barnen har ett behov av en fadersgestalt”.  

Slutligen; som läsare och uttolkare av dessa texter har jag, ska erkännas, inte 

minst påverkats och berörts av den personlighet och ordglädje som finns. Trots 

detta har jag försökt förhålla mig kritisk till det meningsskapande som uppstår i en 

offentlig text som denna: en blogg av den numera något (O)hemliga pappan. 
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