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Denna kvalitativa studie undersöker hur män som valt att ta ut minst 40% av 

föräldraledigheten och som deltagit i en separatistisk föräldraledighetsgrupp resonerar 

kring faderskap och föräldraledighet. Studien visar ett faderskap och en maskulinitet i 

förändring och försöker ge en förståelse för den funktion den separatistiska 

föräldraledighetsgruppen Dalbypapporna fyller. Jämställdhetsidealet har i 

intervjupersonernas socioekonomiska kontext fått en hegemonisk position som 

tillsammans med stöd från omgivningen och statligt reglerade förutsättningar 

möjliggjort valet att ta ut en längre föräldraledighet. Mot bakgrund av faderskapets 

förändrade uttryck under 1900-talet konstruerar intervjupersonerna faderskap och 

maskulinitet i opposition till hegemonisk maskulinitet, den maskulinitet som befäster 

patriarkala strukturer. Intervjupersonernas faderskap utmärks av en barnorienterad 

maskulinitet som sätter barnen i centrum för livsprojektet. Faderskapet konstrueras i 

relation till moderskapet som pga. biologiska funktioner gör att intervjupersonerna 

betonar vikten av föräldraledighet och ett tidigt aktivt engagemang för att uppnå en 

bra relation till barnen. Intervjupersonerna får pga. jämställdhetsidealet dels ett 

positivt bemötande av samhället, och dels resulterar upplevelsen av att som 

föräldraledig pappa vara i minoritet i ett utanförskap. Dalbypapporna skapar genom 

separatism som strategi en frizon där pappaidentiteten inte ifrågasätts och där stöd och 

gemenskap omedvetet fyller funktionen att stärka föräldralediga män och deras 

position i samhället.  

 

Nyckelord: Faderskap, maskulinitet, separatism, jämställdhet, föräldraledighet, genus. 
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1.	  INLEDNING	  

År 2008 togs i Dalby initiativet till en föräldraledighetsgrupp för män: 

Dalbypapporna. Sydsvenskan (Mikkelsen 2008) uppmärksammade fenomenet och det 

gjordes ett radioreportage av Nyheter P4 Malmöhus i Sveriges Radio (2008). Men vad 

är det som är så speciellt med föräldralediga män? Varför fångar en 

föräldraledighetsgrupp för män så starkt intresse och hur ska en könssegregerad 

föräldraledighetsgrupp förstås som socialt fenomen? Detta är de frågor som jag i 

denna kvalitativa studie vill besvara genom att undersöka ett faderskap i förändring.  

1900-talet har dominerats av ett ideal där kvinnan tagit hand om barnen och mannen 

stått som familjeförsörjare. Att män börjat ta ut föräldraledighet är en följd av ett 

politiskt arbete som synliggjort maktförhållandet mellan könen, problematiserat genus 

och försökt ge maskulinitet och faderskap en ny innebörd. 38 år efter införandet av 

föräldraförsäkringen som gav pappor möjligheten att ta ut föräldrapenning står män 

för 23,7% av det sammanlagda uttaget av föräldrapenningdagar (SCB, Analys och 

uppföljning av utvecklingen av föräldrapenninguttaget 2012).  

Mot bakgrund av denna historiska process vill jag undersöka hur sex stycken pappor 

som deltagit i Dalbypapporna och som valt att ta ut minst 40% av föräldraledigheten 

resonerar kring sin föräldraledighet, sitt faderskap och sitt deltagande i en 

separatistisk föräldraledighetsgrupp. Jag vill få en förståelse för det faderskap och den 

maskulinitet som konstrueras av män som väljer att ta ut en längre föräldraledighet. 

Utifrån denna konstruktion av faderskap och maskulinitet vill jag få en fördjupad 

förståelse för Dalbypapporna som socialt fenomen. Denna grupp är ett uttryck för 

mäns ökade synlighet som barnomvårdande föräldrar i samhället. 

Uppsatsen är upplagd på följande vis: I kapitel två ges inledningsvis en historisk 

bakgrund till förståelsen av faderskapets historiska konstruktion. Det ges en bakgrund 

till mäns föräldraledighet och Dalbypapporna presenteras. I kapitel tre presenteras 

uppsatsens teori som förklarar de centrala begreppen genus, maskulinitet, jämställdhet 

och separatism. Kapitel fyra presenterar uppsatsens metod som slutligen följs av 

analysen i kapitel fem. 
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2. BAKGRUND: FADERSKAPET I FÖRÄNDRING 

I följande avsnitt presenteras den historiska bakgrund som ligger till grund för 

förståelsen av faderskap och maskulinitet. Konstruktionen av olika 

familjeförsörjningsmodeller under 1800- och 1900-tal presenteras, följt av ett avsnitt 

om politikens roll i främjandet av ett jämställt faderskap. Jag kommer sedan att gå 

igenom den tidigare forskningens resultat om vad som motiverar och förklarar mäns 

ökade uttag av föräldraledighet. Slutligen ges en bakgrund till den specifika grupp 

som studeras i denna uppsats: Dalbypapporna. 

 

2.1 ENFAMILJEFÖRSÖRJAREN OCH TVÅFÖRSÖRJARMODELLEN 

Före industrialiseringen arbetade den största delen av befolkningen med jordbruk, 

alternativt med hantverk och handel. I den heteronormativa familjen var man och 

kvinna ömsesidigt beroende av varandra och utgjorde en produktionsenhet med en 

tydligt definierad arbetsdelning. Även om den kvinnliga sfären bl.a. innefattade hem 

och barn, så tog papporna över pojkarnas uppfostran från en viss ålder så att de kunde 

lära sig de könsbundna ansvarsområdena. Gränsen för kvinnans ansvarsområde var 

däremot ofta luddig och överskreds när det behövdes, exempelvis i krigstider då 

mannen gav sig i väg (Wikander 2002).  

I och med industrialiseringens skapades det nya lönearbetet. När människor började 

arbeta inom industrin blev den heteronormativa familjen till penninghushåll. 

Historikern Ulla Wikander har visat att det nya arbetet skapade en ny 

genusarbetsdelning och nya familjeideal som ställde mannen som ensam 

familjeförsörjare och, i teorin, förflyttade kvinnan till hemmets sfär (2002).  

Lena Sommestad (1998), historiker och politiker, har visat att Sverige aldrig lyckades 

befästa en enfamiljeeförsarjarmodell i praktiken. Sverige hade jämfört med andra 

länder en väldigt låg per-capita inkomst. Det fanns en ovanligt liten överklass och 

medelklass och så sent som 1910 levde ännu 70% av befolkningen på landsbygden. 

Låga inkomster medförde att kvinnor inte kunde uppfylla idealet och sluta arbeta 

(Sommestad 1998).  
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Emigrationen bidrog till en snedfördelad befolkningssammansättning. Mellan 1851 

och 1930 lämnade ca. 1,4 miljoner invånare landet varav den största andelen var unga 

vuxna män. Detta medförde att många kvinnor fick ett försörjningsansvar och det på 

landsbygden inte fanns någon tydlig könsarbetsdelning. Medan 

enfamiljeförsörjaridealet kom att sprida sig från städerna var det inte många som 

kunde leva upp till detta, varken på landsbygd eller i staden (Sommestad 1998).  

Sverige utvecklade en mera könsneutral välfärdsstat som främjade 

tvåförsörjarmodellen. Först i mitten av 1930-talet började inkomsterna stiga som 

kunde möjliggöra en tvåförsörjarmodell. Den specifikt svenska utvecklingen skapade 

en tidig feministisk debatt, exempelvis skrev Myrdals 1939 om kvinnors rättighet till 

arbete (Sommestad 1998). 

Eva Moberg skrev 1961 artikeln ”Kvinnans villkorliga frigivning” som introducerade 

begreppet ”jämställdhet” (Klinth & Johansson 2010:46f). 1960-talet vittnade om en 

stor feministisk debatt i Sverige som kritiserade enfamiljeförsörjarmodellen och 

ifrågasatte idén om män och kvinnors olika könsroller. Krav på jämställdhet lades 

fram enligt problemformuleringen att män skulle ta hand om barn för att möjliggöra 

mammors inträde på arbetsmarknaden. Den svenska politiska kulturen betonande 

vikten av konsensus i stället för konflikt, män skulle övertalas och med hjälp av 

positiva rättigheter frivilligt välja att ta hand om sina barn (Klinth & Johansson 

2010:197).  

1960-talets högkonjunktur bidrog till att föra ut allt mer kvinnor i arbetslivet och 

tvåförsörjarmodellen ersatte idealbilden av mannen som ensam familjeförsörjare 

(Plantin 2001:16). År 1974 införde Sverige en lag som för första gången i 

världshistorien gav män rätten att ta ut betald föräldraledighet. 

Moderskapsförsäkringen fick ge vika för föräldraförsäkringen med rätt till 180 dagar 

med en försäkringssumma motsvarande 90% av lönen (SCB, På tal om kvinnor och 

män 2012).  
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2.2 POLITIKEN 

40 år efter införandet av föräldraförsäkring har mäns uttag av föräldrapenning ökat 

från 0,5% 1974 till 23,7% (SCB, Analys och uppföljning av utvecklingen av 

föräldrapenninguttaget 2012). Utvecklingen och förändringen har skett långsamt och 

krävt en rad insatser på vägen. Från politiskt håll har både reklamkampanjer och 

lagförändringar genomförts.  

Roger Klinth (2002 och 2010) har visat hur försäkringskassans reklamkampanjer 

mellan 1974 och 2006 både har utmanat traditionella genusroller och därmed 

överbryggt klyftan mellan det offentliga och privata, produktionen och 

reproduktionen. Mellan 1974 och 2001 förmedlade reklamen en positiv bild av män 

och deras föräldraskap. Reklamen försökte förmå pappor att vara föräldralediga 

genom framställningen av föräldraledighet som självutvecklande. Män skulle själva 

välja var när och hur de tog ut sin ledighet. I praktiken blev föräldraledighet oftast 

föräldraledighet på mäns villkor. 2002 blev en brytpunkt där reklamkampanjerna i 

stället började ge uttryck för jämställdhetspolitiska förväntningar om delat 

föräldraskap. Mäns föräldraledighet formulerades som en självklarhet och ur ett 

barnrättighetsperspektiv (Klinth & Johansson 2010). 

Från politiskt håll har de gjorts ingrepp för att motivera och förmå pappor till att 

stanna hemma med barnen. År 1995 då mäns uttag av föräldrapenning efter 20 år 

endast utgjorde 10% infördes en mamma och pappamånad som gav varje förälder 30 

dagar som inte kunde överlåtas till den andre. År 2002 höjdes den öronmärkta delen 

till 60 av de sammanlagt 360 gemensamma föräldraledighetsdagarna baserade på 

SGI1. Mellan 1995 och 2005 skedde den största ökningen i mäns uttag av 

föräldrapenning, från 10% till 20%, dvs. en fördubbling på 10 år. Därefter har den 

snabba utvecklingen stannat upp. Den 4%-iga ökningen fram till 2011 vittnar om en 

tillbakagång i trenden (SCB, Analys och uppföljning av utvecklingen av 

föräldrapenninguttaget 2012). 

2008 infördes ytterligare ett politiskt försök att öka mäns uttag genom att införa en 

jämställdhetsbonus i form av skatteavdrag (Försäkringskassan 2012), 3000 SEK per 

                                                
1 sjukpenninggrundande inkomst 
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månad och upp till 13500 SEK för jämn fördelning av föräldraledigheten. Samtidigt 

infördes ett vårdnadsbidrag till den förälder som i stället för att nyttja den offentligt 

finansierade barnomsorgen stannar hemma med barn mellan 1 och 3 år.  

Anledningen till den relativt långsamma ökningen av mäns föräldrapenninguttag 

tycks således inte enbart kunna lösas genom varken valfrihet, jämställdhetskrav 

och/eller de politiska regleringar som gjorts fram till i dag. Förslag att dela lika på 

föräldraledighetsdagarna har stött på starka reaktioner.  

 

2.3	  TIDIGARE	  FORSKNING	  

Ekonomen Anna Månsdotter har tillsammans med Peeter Fredlund, Johan Hallqvist 

och Cecilia Magnusson bidragit med en hälsovetenskaplig studie om hur sociala och 

hälsorelaterade förhållanden före föräldraskapet är kopplade till pappaledighet 

(Månsdotter 2012). De visar att socialt och hälsomässigt priviligierade män i större 

utsträckning är benägna att ta ut en längre föräldraledighet utöver de kvoterade 60 

dagarna. De sociala förhållanden som har betydelse är bl.a. ålder, födelseland, 

utbildningsnivå, inkomst, anställning, tidigare barn, civil status, deltagande i 

hushållsarbete samt jämställdhet i inkomst och yrke. Hälsorelaterade förhållanden 

innefattar livsstil, kost, vikt, rökning, alkohol konsumtion, fysisk sjukdom, psykisk 

hälsa, röstdeltagande i val, förtroende för hälso- och sjukvård samt möjligheten att få 

stöd vid livskris (Månsdotter 2012). 

Äldre förstagångspappor, egenföretagare och utomlandsfödda är mindre benägna att 

ta ut föräldraledighet. Även ensamboende, lägre utbildade och anställda i privat sektor 

tenderar att ta ut mindre ledighet. Slutligen har de kunnat se att mäns och kvinnors 

olika inkomst är förklaring till att män väljer att ta ut mindre ledighet (Månsdotter 

2012). 

Klinth och Johanssons har studerat långtidsföräldralediga pappors faderskap i 

Stockholmstrakten (2010). Papporna var lediga i minst sex månader och över 38 år 

gamla. Deras faderskap utgörs av en barnorienterad maskulinitet där en förändrad 

livssyn framställer föräldraledigheten som livskvalité. Dels blir barnen till livsprojekt, 

dels lyfter pappor fram det som kallas för EQ-perspektivet, att föräldraledighet ger 
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betydelsefulla emotionella egenskaper som är värdefulla för arbetslivet (Klinth & 

Johansson 2010). 

Etnologen Charlotte Hagström har studerat förändringar i processen att bli pappa 

under 1990-talet jämfört med föregående generationer (1999). Hon har bl.a. visat att 

90-talets pappor förändrat sin syn om vad som är viktigt i livet efter att de blivit 

föräldrar. De ser det som självklart att dela på omsorgen. Där den föregående 

generationen tyckt att det främst är mammors liv som förändrats, menar den yngre 

generationen att deras liv också påverkats, fast aningen senare än mammornas dvs. 

efter småbarnstiden (Hagström 1999:191-229). 

 

2.3 DALBYPAPPORNA 

Dalbypapporna är en oorganiserad föräldraledighetsgrupp för pappor. Det finns ingen 

ledare, inget program under träffarna och inget politiskt syfte. Gruppen har en öppen 

träff på måndag förmiddagar i Dalbys allaktivitetshus dit alla föräldralediga pappor 

med barn är välkomna. Informationen sprids via gruppens facebooksida 

(Dalbypappor: https://www.facebook.com/groups/123761681025813/) och reklam på 

vårdcentraler. Det är upp till gruppens deltagare att se till att gruppen fortbestår 

allteftersom nya pappor blir föräldralediga och gamla pappor återvänder till arbete. 

Antalet i gruppen varierar från tre pappor upp till mer än tjugo pappor i olika 

perioder. Papporna är pga. semestrar oftast färre efter somrarna och ökar starkt i antal 

under höst och vår. 

Initiativet till gruppen kom från Mathias Lindhagen som jag intervjuat om hur detta 

gick till. Mathias upplevde under sin föräldraledighet år 2008 att det inte fanns något 

forum för föräldralediga pappor i Dalby. Han besökte Eginogården, kyrkans 

föräldragrupp och Dalbys enda föräldraforum, och märkte att han var den enda 

pappan bland en stor grupp mammor. Mathias började således fundera på var alla 

papporna gömde sig, han var från föräldragruppen i folkets park i Malmö van vid att 

pappor var föräldralediga, men möttes nu efter flytten till Dalby av en annan 

verklighet. Under ett informationsmöte för nyinflyttade Dalbybor tog Mathias 

initiativet och frågade om han fick låna allaktivitetshuset lokaler för en 

föräldraledighetsgrupp för pappor, vilket gick bra. Mathias och tre andra pappor tog 
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därpå kontakt med Dalby BVC som blev ”eld och lågor” (Mathias) eftersom man 

länge velat erbjuda pappor ett forum. Lappar hängdes upp på BVC, MVC och olika 

förskolor i byn. Informationen spred sig snabbt och snart besöktes Dalbypapporna av 

ett tjugotal pappor, även två mammor som bjudits dit var där vid något tillfälle i 

början. Allt som tiden gick köpte allaktivitetshuset in leksaker till barnen och 

barnsäkrade lokalen. Ännu en pappagrupp startades på annat håll i Dalby, den s.k. 

korvgruppen som träffades för uteaktiviteter. Denna grupp har dock upphört. 

Dalbypapporna uppmärksammades av Sydsvenskan (Mikkelsen 2008), City och 

Sveriges Radio (Nyheter P4 Malmöhus 2008). Kort därpå fick Mathias och en annan 

pappa hotbrev från troligen en och samma anonyma avsändare. I detta brev 

kommenterades Mathias son ha ett fult namn. Mathias hår kommenterades negativt, 

avsändaren tyckte han behövde besöka en frisör. Brevet upplevdes som mycket 

obehagligt då det hade skickats till hemadressen. Händelsen polisanmäldes. Mathias 

tror själv att brevet är skrivet av någon äldre man eller kvinna som stört sig på 

Dalbypapporna och deras uppfattning av faderskap. 

Dalbypappor fortsätter att träffas och har senast uppmärksammats då de getts 

möjlighet att tycka till om byggandet av flera lekplatser i Dalby (Brattgård 2012). 

Bredvid pappadagen på Folkets Hus i Malmö, är Dalbypapporna som separatistisk 

föräldraledighetsgrupp troligen en av dem första av sitt slag. I Vellinge finns numera 

en liknande grupp för pappor som fångat Sydsvenskans uppmärksamhet (Eriksson 

2011). För övrigt har jag inte kunnat hitta information om liknande grupper i Sverige. 

2008 startade riksorganisationen Män för jämställdhet i samarbete med vårdcentraler 

en annan typ av separatistisk grupp, pappautbildningar på vårdcentraler i Göteborg 

(http://www.mfj.se/content/pappautbildning). Målet är bl.a. att ge män förutsättningar 

att öka sin delaktighet i föräldraskapet genom att dela med sig av sina erfarenheter 

och insikter. Även i Lunds kommun erbjuder vårdcentraler sedan ett år tillbaka 

pappautbildningar.  

 

2.4	  FÖRÄLDRALEDIGHET	  OCH	  FÖRÄLDRAPENNING	  

I denna studie används begreppen föräldraledighet och föräldraledighet med 

föräldrapenning. Det är viktigt att skilja på dessa, intervjupersoners ledighet beskrivs 
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utifrån ett tidsperspektiv. När jag talar om intervjupersonernas föräldraledighet tas i 

denna studie inte hänsyn till hur många föräldrapenningdagar man valt att ta ut.  

Det är problematiskt att jämföra föräldraledighet mellan män och kvinnor i 

föräldrapenningdagar. Föräldrar som tar ut fem föräldrapenningdagar enligt SGI i 

veckan från och med det att barnet fyllt ett år gynnas då de får behålla sin SGI nivå. 

Föräldrar som vill vara hemma en längre period måste ta ut mindre dagar under det 

första året eftersom de måste ta ut fem dagar i veckan under det andra året för att 

behålla sin SGI nivå. 

 

3. TEORI 

I följande avsnitt presenteras de teorier som jag funnit relevanta för analysen. 

Avsnittet inleds med min vetenskapsteoretiska utgångspunkt, ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv, utifrån vilket jag ger en förståelse för genus. 

Därefter följer Raewyn Connell’s teori om hegemonisk maskulinitet (2008) med 

komplement av Thomas Johansson (2000). Det beskrivs också hur faderskap ska 

förstås utifrån hegemonisk maskulinitet. Under nästa rubrik läggs teoretisk grund för 

förståelsen av jämställdhetsidealet som innehar en hegemonisk position i Sverige. 

Slutligen ges en förståelse för hur separatismen bör förstås som strategi. 

 

3.1	  SOCIALKONSTRUKTIVISM	  

Jag ser den sociala verkligheten som socialt konstruerad i en kulturell och historisk 

kontext. Elin Lundin (2008:99) menar att socialkonstruktivismen betonar att individer 

inte har en uppsättning medfödda egenskaper utan blir till i ett visst samhälle, i en viss 

tid och kultur. Genom att i olika sociala sammanhang inta olika roller, gör individer 

det traditionsbundna norm- och värdesystemet som de ingår i till sitt egna (a.a.). Detta 

innebär att för denna studie centrala begrepp, som maskulinitet och faderskap bör 

förstås som socialt konstruerade och specifika för den kulturella och historiska 

kontext de ingår i: Det jag studerar är vita svenska medelklassmän i Dalby år 2012.  

Raewyn Connell (2008) menar att den fysiska upplevelsen av manlighet eller 

kvinnlighet är avgörande för hur vi i vår kultur tolkar genus. Att skilja på det 
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biologiska och sociala är inte tillräckligt utan det är vidare viktigt att se till det 

kroppar gör, hur de handlar i sociala processer och se att de deltar i sociala handlingar 

som i sin tur reflekterar en historisk process: genus är en kroppsreflekterande praktik 

(Connell 2008:92-101). Denna definition ligger som grund för synen på genus och 

förståelsen av faderskap och maskulinitet i denna uppsats. Connell poängterar att 

kunskapen om genus framställs av föränderliga praktiker i vardagslivet (2008:32). 

Utifrån detta förstås även faderskap och maskulinitet som framställda och 

praktiserade i vardagslivet.  

 

3.2 HEGEMONISK MASKULINITET 

Maskulinitet innehar en hegemonisk position i vår kulturs genusordning som män 

måste förhålla sig till. De kan antingen förhandla eller slå sig ur hegemonisk 

maskulinitet. Det är detta som Connell benämner maskulinitetens genuspolitik 

(2008:101-110). Hegemonisk maskulinitet är den genuspraktik som för tillfället kan 

legitimera patriarkatet. Män är inte bundna och låsta i fasta genusroller utan kan 

avvika från den hegemoniska maskuliniteten. Det finns en genusordning bland män, 

inte enbart en maskulinitet, utan flera maskuliniteter definierade utifrån deras position 

i förhållande till den hegemoniska. Däremot drar alla män nytta av den hegemoniska 

maskuliniteten och de fördelar patriarkatet ger dem (Connell 2008:111-119). 

Våra genusrelationer är byggda på makt, produktionsförhållanden och katexis 

(Connell 2008:111). Med makt förstås de relationer som skapat en könsmaktsordning 

där män är överordnade kvinnor, patriarkatet. Med produktionsförhållanden menas 

kvinnors och mäns olika positioner i ekonomin. Katexis syftar slutligen till den 

emotionella energin som är knuten till ett objekt dvs. de praktiker som skapar åtrå 

mellan könen.  

Mäns genusrelationer är byggda på underordning och dominans där femininitet och 

homosexualitet utgör grunden för underordning. Män kan välja graden av delaktighet 

i upprätthållandet av den hegemoniska maskuliniteten genom att direkt utöva den eller 

dra nytta av de privilegier patriarkatet ger dem. Bland dominanta och underordnade 

maskuliniteter finns även auktorisering och marginalisering när genus ställs i 

förhållande till maktrelationer byggda på klass och etnicitet (Connell 2008:111-119). 
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Thomas Johansson (2001:39f) lägger till två typer av maskulinitet till Connells 

maskulinitetshierarki: den oppositionella och den nostalgiska. Johansson betonar med 

dessa ett handlingsutrymme och en valmöjlighet som jag tycker är viktig. Den som 

inte vill vara delaktig, utan förhandlar med och slår sig ur, står i opposition till den 

hegemoniska maskuliniteten. Den som vill motsatsen är nostalgisk över den 

traditionella mansbilden och befäster den hegemoniska maskuliniteten. Jag anser dock 

att dessa typer av maskulinitet ryms inom Connells modell under delaktighet och 

snarare är ett förtydligande av ett handlingsutrymme som män har. 

Det finns en tydlig koppling mellan mänsklig reproduktion och genusprocessers 

organisation av vardagslivet (Connell 2008:101-110). Eftersom hegemonisk 

maskulinitet är de sociala praktiker som befäster patriarkatet (Connell 2008:117) så 

förstås hegemonisk maskulinitet i relation till faderskap som den typen av faderskap 

som dominerat 1900-talet och fortsätter att dominera i dag, det faderskap som går 

hand i hand med enfamiljeförsörjaren. Det är en maskulinitet som fokuserar på 

karriären, den resulterar i ett faderskap som inte är barnorienterad och är kopplad till 

falska biologistiska föreställningar om män och kvinnors olikhet (Connell 2008:83): 

Kvinnor anses ha en naturlig koppling till barnet och ska därför ta hand om dem, 

medan mannen skall försörja familjen.  

 

3.4	  JÄMSTÄLLDHETSIDEALETS	  HEGEMONISKA	  POSITION	  

Även om svenska män inte delar lika på föräldraledigheten är Sverige det land i 

världen där män tar ut mest föräldraledighet. Det nya faderskapet som bl.a. 

försäkringskassan och politiker försökt främja de senaste 40 åren har bidragit till 

upprättandet av en idealbild av hur den moderna mannen bör vara, han ska vara 

jämställd och dela på föräldraledigheten. Klinth och Johansson menar att det finns en 

jämställdhetskultur i Sverige och att jämställdhet som ”idé och moraliskt rättesnöre 

[…] har fått hegemonisk status; det är närmast omöjligt att inte förhålla sig till 

jämställdhet.” (2010:164). Detta betyder inte automatiskt att man är för jämställdhet, 

utan att man kan ha motstridiga uppfattningar i frågan (a.a.).  

Det finns en konflikt mellan jämställdhetsideal och hegemonisk maskulinitet. Lars 

Plantin (2001:29) skriver om hur debatten redan på 70-talet handlade om mäns 
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förmåga att både vara velourpappor och machomän. Connell (2008) menar däremot 

att den hegemoniska position en idé innehar är beroende av situationen och 

sammanhanget den befinner sig i. Utifrån detta resonemang behöver den maskulinitet 

som upprätthåller ojämlikhet inte var hegemonisk i alla avseenden.  

 

3.5	  SEPARATISM	  SOM	  STRATEGI	  

Eftersom den här uppsatsen handlar om en separatistisk föräldraledighetsgrupp är det 

viktigt att se hur separatismen ska förstås och vilken historisk betydelse den haft. 

Separatismen har historiskt förekommit när förtryckta grupper och grupper i minoritet 

sökt stärka sin ställning. Kampen för att öka mäns föräldraledighet bör ses i 

sammanhanget av den feministiska kampen för jämställdhet. Antropologen Michelle 

Zimbalist Rosaldo (1974) menar att om ett jämlikt samhälle ska uppnås bör inte bara 

kvinnor träda in i den offentliga sfären, utan även män i den traditionellt kvinnliga 

sfären (Freedman 1979:512). Eftersom män som tar ut mycket föräldraledighet är i 

stark minoritet bör männen i min studie förstås som pionjärer vars handlingar är en 

del av mäns närmanden till den traditionellt kvinnliga sfären, barnen. I närmaste ges 

en modell för hur kvinnor använt sig av separatism som strategi för att förstå den 

funktion separatismen fyllt. 

Historikern Estelle Freedman menar att skapandet av en stark offentlig kvinnlig sfär, 

genom separatism som strategi, har hjälpt till att mobilisera kvinnor till ett ökat 

politiskt inflytande i samhället. Eftersom kvinnor uteslöts från den offentliga sfären 

skapade detta en separat unik kvinnlig identitet (Freedman 1979). 

Separatismen har varit en förutsättning som har möjliggjort en utökning av den 

kvinnliga sfären. Freedman menar att historien visat att separatismen tjänat två 

politiska syften: Det var oftast det enda sättet för kvinnor att engagera sig politiskt 

eller att ägna sig åt yrkesverksamhet, och i dag då kvinnor kan och måste delta i den 

offentliga sfären, är det en väg att stärka kvinnor och ge och få stöd i olika sociala och 

politiska institutioner. Utan kvinnliga nätverksgrupper finns det risk för att kvinnor 

assimileras och antar en identitet som går i linje med rådande maktförhållanden 

(Freedman 1979). 
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4. METOD 

Jag har i denna uppsats valt att använda mig av kvalitativ metod eftersom jag försöker 

få en djupare förståelse för hur faderskap och maskulinitet konstrueras genom sociala 

handlingar. Den kvantitativa forskningen har bidragit till att synliggöra de för denna 

studie relevanta maktstrukturerna i samhället bestående av bl.a. genusordningen och 

dess olika praktiska uttrycksformer (t.ex. SCB 2012).  

Jag har valt en etnometodologisk ansats som fokuserar på sociala handlingars 

betydelse för verklighetens konstruktion. Med sociala handlingar menas både det vi 

säger och det vi gör. Verkligheten konstitueras således i social interaktion, i sättet vi 

pratar om verkligheten, eller i hur vi pratar om vad (Gubrium & Holstein 1997:52f). 

Det finns däremot ibland en ansats till naturalism (Gubrium & Holstein 1997:19ff.) då 

intervjupersonernas upplevelse av verkligheten tas för sanna. 

 

4.1 URVAL 

Urvalet av intervjupersonerna består av sex stycken pappor från Dalby som alla 

deltagit i föräldraledighetsgruppen Dalbypapporna. Därtill kommer en intervju med 

en informant, Mathias Lindhagen, som tog initiativet till Dalbypapporna 2008. 

Mathias har gått med på att inte vara anonym eftersom informationen kring 

uppstartandet av Dalbypapporna onekligen pekar på honom. Alla andra 

intervjupersoner är anonyma. Jag har därför valt att ändra på samtliga namn och 

kommer inte att ange ålder eller kön på deras barn. Jag har döpt intervjupersonerna till 

David, Jonas, Erik, Stefan, Thomas och Mikael. 

Jag fick kontakt med mina intervjupersoner genom att skriva en förfrågan på 

gruppens facebooksida (www.facebook.com) och genom att besöka 

Dalbypappagruppen. Samtliga deltagare är mellan 32 och 38 år gamla, de är gifta eller 

sambo i heterosexuella relationer och förälder till en eller två barn från under ett år 

upp till åtta års ålder. Alla är vita, svenskfödda, högskoleutbildade och medelklass. 

Denna bakgrund ger också en representativ bild av Dalbypapporna. 
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Intervjupersonerna har varit föräldralediga i minst fem månader och har tagit ut minst 

40% av den sammanlagda föräldraledighetstiden. De ingår därmed i en minoritet om 

man ser till rikssnittet. Enligt senaste statistiken på området utgjorde år 2009 antalet 

barn i två års ålder med föräldrar som hade delat minst 40/60 på 

föräldrapenninguttaget 12% (Försäkringskassan 2012).  

 

4.2 REFLEXIVITET OCH ETIK 

Denna studie har ett socialt rättviseperspektiv, barnens rätt till båda föräldrarna ses 

som central. Jag har ett kritiskt förhållningssätt till maskulinitet, framförallt till den 

typ av maskulinitet som Raewyn Connell (2008) beskriver som hegemonisk, som 

upprätthåller könsmaktsordningen. Att få en djupare förståelse för hur faderskap och 

maskulinitet interagerar är viktig för fortsatta insatser för att uppnå en jämnare 

fördelning av föräldraledigheten. Det finns ännu i dag många strukturella orättvisor 

som för vissa familjer kan försvåra en jämnare fördelning. 

Jag är själv pappa till en snart tre-åring, har delat lika på föräldraledighetstiden, varit 

föräldraledig i 11 månader och två veckor samt varit med i Dalbypapporna. Det kan 

därför tyckas vara problematiskt att jag väljer att göra en studie om en grupp pappor 

som jag själv varit en del av. Däremot är så inte riktigt fallet då jag inte varit med i 

Dalbypappagruppen tillsammans med någon av mina intervjupersoner. 

Dalbypapporna bygger på privata initiativ utan ledning. Dess specifika varierande 

sammansättning av individer sedan 2008 gör att upplevelsen av Dalbypapporna är 

väldigt annorlunda för olika personer beroende av tidpunkt. Jag har utifrån denna 

förståelse haft en väldigt öppen och utforskande bild av gruppen. 

Mina erfarenheter av föräldraledighet och faderskap ser jag som en styrka då den har 

bidragit till en ökad förståelse. I intervjuerna som jag genomfört kunde jag lätt 

relatera till och förstå mina intervjupersoner på ett sätt jag antagligen inte kunnat om 

jag inte själv hade varit förälder. Givetvis går det att vända på argumentet, jag menar 

dock att erfarenheterna gett mig fler fördelar än nackdelar. 
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4.3	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  

Uppsatsen består av sex djupintervjuer. Dessa genomfördes i enlighet med Legard, 

Keegan och Wards modell (2004) som betonar möjligheten att konstruera kunskap i 

samtalet genom att låta intervjupersonerna reflektera över frågor som de kanske inte 

förhållit sig till tidigare. Jag gjorde en intervjuguide med för studien centrala teman. 

Under intervjuerna ställdes inledande frågor för att få intervjupersonerna att reflektera 

kring givna teman som följdes upp med frågor utifrån de områden som 

intervjupersonen kom in på. Detta skapade en väldigt öppen och utforskande intervju 

som tillät mig ”[…] to explore fully all the factors that underpin participants’ answers: 

reasons, feelings, opinions and beliefs” (Legard, Keegan och Ward 2004:141). 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet och ”kodades” enligt centrala teman i två 

omgångar. Detta skedde på papper och utan digital teknik. Med kodning menas här att 

jag markerade textstycken med tematiska nyckelord. En första genomgång gjordes för 

att fastställa centrala empiriska teman för varje enskild intervju. Jag började upptäcka 

återkommande teman och sammanställa tjugo koder efter analytiska teman som 

användes i en andra genomgång och kodning av hela det empiriska materialet. Detta 

möjliggjorde mig att se mönster och påbörja en fördjupad analys som slutligen 

resulterade i sex rubriker.  
 

5. ANALYS 

Presentation av empiri och analys sker tillsammans och är indelad i sex delar: I den 

första delen går jag igenom betydelsen av socioekonomisk kontext och omgivningens 

stöd för intervjupersonernas föräldraledighet. I del två beskrivs jämställdhetsidealets 

hegemoniska position och dess betydelse för hur intervjupersonerna motiverar sin 

föräldraledighet. Del tre visar hur intervjupersonerna förhåller sig till den 

hegemoniska maskuliniteten och hur de genom en oppositionell position konstruerar 

maskulinitet och faderskap, dessa beskrivs i del fyra. I den femte delen ges en 

förklaring till separatismens uppkomst som förklaras utifrån det utanförskap en del 

intervjupersoner känner i samhället. Slutligen, i del sex, förklaras den funktion som 

Dalbypapporna fyller för intervjupersonerna och Dalby, omedvetet genom separatism 

som strategi. 
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5.1	  OMGIVNINGENS	  STÖD	  

I detta avsnitt kommer jag att gå igenom hur intervjupersonernas socioekonomiska 

kontext konstruerat en verklighetsbild med ett jämställdhetsideal om att män ska dela 

på föräldraledigheten. Jag kommer att visa vad omgivningens stöd från vänner, 

arbetsgivare och familj har betytt för intervjupersonernas möjligheter att ta ut en 

föräldraledighet om minst 40%.  

När jag under intervjuerna berättade att män står för 23% av det sammanlagda uttaget 

av föräldraledighetsdagar möttes jag av förvåning från samtliga intervjupersoner. 

Ingen var medveten om att män var föräldralediga i så liten utsträckning, tvärtom var 

det för de flesta av mina intervjupersoner självklart att vara föräldraledig. Endast en 

intervjuperson erkännde att det kanske inte var så självklart från början, att han hade 

vissa föreställningar om att pappan inte skulle vara hemma så mycket första tiden.  

Valet att ta ut en längre föräldraledighet om minst 40% kan förklaras av individernas 

verklighetsbild som formats av intervjupersonernas socio-ekonomiska kontext. De bor 

i Dalby, nära universitetsstaden Lund, som har en stor andel högutbildad medelklass. 

Empirin visar på många av de förutsättningar som enligt Månsdotter (2012) gynnar 

uttaget av föräldraledighet. Intervjupersonerna har högskoleutbildning, är medelklass 

och är svenskfödda. Det ges stöd för att intervjupersonerna uppfyller många kriterier 

för att vara socialt priviligierade (Månsdotter 2012), om deras hälsotillstånd säger 

studien inget. 

De flesta av intervjupersonerna umgås i kretsar med likasinnade som stöttar deras 

beslut och val att ta ut föräldraledighet. Det finns ett mer eller mindre starkt 

jämställdhetsideal, det anses att pappan ska vara föräldraledig och gärna ska dela lika. 

Stefan menar att: 

Om man kollar på den generella bilden av hur man ska fördela 
föräldraledigheten så tror jag inom alla som jag umgås med så är det 
man anser att man ska göra det 50/50. 

Däremot innebär jämställdhetsidealet inte alltid att deras vänner faktiskt väljer att dela 

på sin föräldraledighet. Här verkar olika livssituationer och ekonomiska 

förutsättningar spela in.  
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Samtliga intervjupersoner berättar att det inte funnits något hinder eller motstånd från 

arbetsgivaren att vara föräldraledig. Vissa har fått stöd och en del har även fått 

anställningsförmåner som gett ekonomisk kompensation för förlorad inkomst vid 

föräldraledighet.  

Vissa intervjupersoner ger uttryck för att föräldraledigheten inte bara är en 

självklarhet utan också en rättighet. David svarar på frågan om hur arbetsplatsen 

reagerat på hans föräldraledighet: 

”Lite så där, hur ska vi lösa det?”…”Det är inte mitt problem! Jag tänker 
va föräldraledig, sen får ni fixa hur ni...” 

Davids reaktion på arbetsgivarens fråga om hur detta ska lösas kan han slå ifrån sig 

eftersom föräldraförsäkringen lägger ansvaret på arbetsgivaren som har en skyldighet 

att lösa bemanningen under föräldraledigheten. Lagstiftning är därför också en faktor 

till att se rätten till föräldraledighet som självklar. 

Thomas ser däremot sin möjlighet till uttag av föräldraledighet som ”tur”, han har haft 

turen att ha en förstående arbetsgivare och en chef som varit ledig i ett år och ”satt 

tonen” (Thomas) för företaget. I hans umgängeskrets är pappor föräldralediga, men 

många har stött på motstånd och fått kämpa med sina arbetsgivare, något som färgat 

hans syn på verkligheten.  

Intervjupersonerna har fått stöd och ett positivt bemötande från sina familjer. Alla har 

en partner som stöttar dem i deras beslut. Hur intervjupersonernas föräldrar gjort ger 

ingen generell förklaring till hur männen valt att göra, däremot så ger det delvis 

personliga förklaringar som visar att känslomässigt starka upplevelser kan spela en 

roll. Thomas som haft en frånvarande pappa speglar sitt faderskap mot dennes och 

betonar vikten av att som pappa vara närvarande. På samma sätt har Stefan och 

Mikael haft pappor som varit väldigt närvarande och uttryckt positiva attityder om 

mäns föräldraledighet, detta har delvis format deras syn av faderskapet. Alla 

intervjupersoner har för övrigt fått stöd från sina föräldrar som uttalat sig positivt om 

deras val av att ta ut föräldraledighet, trotts att deras föräldrar själva inte gjort det. Det 

ges av mina intervjupersoner en bild av en generation som förändrat sina attityder och 

åsikter. 
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5.2 JÄMSTÄLLDHETSIDEALET 

Ser man till allt det stöd och medhåll intervjupersonerna fått från vänner, arbetsgivare 

och familj framstår beslutet att vara föräldraledig som väldigt lätt. I enlighet med 

Klinth och Johansson (2010) visar detta att jämställdhet som idé har en hegemonisk 

position i intervjupersonernas omgivning. De möter inte på något motstånd, tvärtom 

får de stöd från sin omgivning. Jag kommer i detta avsnitt visa hur 

jämställdhetsidealet påverkar intervjupersonerna i deras beslut till föräldraledighet 

och hur de själva använder sig av jämställdhetsargument som befäster jämställdhetens 

hegemoniska position.  

Många föräldralediga pappor möts av en positiv attityd när de berättar om sin 

föräldraledighet: ”Oj, men det var ju länge, men kul för dig” eller ” Trevligt o se en 

pappa”. Thomas berättar om hur han bemöts av andra mammor: 

Det är väl ändå så positivt attityder liksom får man säga, att det är väl 
ändå en del av det, man får ju pluspoäng som pappa, vad man än gör 
sådär, att man går in lite på kvinnan eller mammans zon där liksom, tar 
för sig lite där […] 

Thomas beskriver jämställdhet som ett gränsöverskridande till ett kvinnligt 

ansvarsområde. Han visar på det stöd och den bekräftelse han får av att följa 

jämställdhetsidealet. En positiv respons är något som flera berättar om. Detta är i 

högsta grad en yttring av jämställdhetsidealet som ger social belöning när kraven 

följs. 

Staten befäster jämställdhetsidealet genom en gynnande föräldraförsäkring och 

genom att belöna de familjer som delar lika med en jämställdhetsbonus. 

Jämställdhetens hegemoniska position innebär dock inte att intervjupersonerna utsätts 

för yttre påtvingande krafter utan det är något som de själva ger uttryck för att stödja. 

De deltar aktivt i att upprätthålla det. Intervjupersonerna använder sig av 

jämställdhetsresonemang som en motivation till att man delat på föräldraledigheten 

som man gjort.  

Den maskulinitet och det faderskap männen ger uttryck för är antingen en följd av och 

en internalisering av jämställdhetsidealet, och/eller ett aktivt ställningstagande för 

jämställdhet och mot ojämställdhet. Bland dem som delat 40/60 finns det en strävan 
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att ta ut föräldraledighet i större utsträckning. När Mikael räknar på hur de delat upp 

föräldraledigheten och kommer fram till att det är 40/60 säger han att ”det var ganska, 

det var bra”. Här blir det tydligt hur han bedömer sitt resultat utifrån ett 

jämställdhetsideal. Detta visar på att det funnits en strävan till jämställdhet.  

Hos de intervjupersoner som valt att ta ut mera föräldraledighet finns det ett uttalat 

ställningstagande för att leva jämställt med sin partner på alla plan. Här används 

föräldraledigheten som ett ställningstagande mot rådande normer och ojämställdhet. 

Erik säger: 

Det är väl lite så att vi försöker leva så jämställt som möjligt så…och då 
är det ju väldigt lätt med just när det blir så tydligt med hur många dagar 
man är hemma o så. 

Även Stefan menar att barn behöver båda föräldrarna för att inte den ena ska bli 

barnskötare och den andra lekfarbror eller lektant. Det är därför bra att dela lika på 

föräldraledigheten och på det övriga hushållsarbetet. Jonas ger uttryck för en 

genusmedvetenhet och menar att jämställdhet hänger ihop med föräldraledighet, 

faderskap och barnuppfostran: 

Ja vi har ju kämpat med det [jämställdhet] hela tiden. Det gör vi. Och det 
är ju också ett sätt att uppfostra barnen, det är också ett sätt att vara en 
bra pappa tycker ja. Kunna visa sina barn att man delar på mycket, att 
det inte är, liksom, den gör det och den gör det. 

I detta citat finns också en annan viktig aspekt av jämställdhetsidealet, nämligen den 

att jämställdhet är något man kämpar med. Flera ger uttryck för liknande 

beskrivningar. Jag menar att det är här som den hegemoniska maskuliniteten kommer 

in som en motkraft till jämställdhetsidealet.   

 

5.3 HEGEMONISK MASKULINITET 

I följande beskrivs hur den hegemoniska maskuliniteten förhåller sig till 

intervjupersonernas faderskap och maskulinitet och hur intervjupersonerna genom en 

oppositionell position förhåller sig till hegemonisk maskulinitet. Det är i konflikten 

mellan jämställdhetsideal och hegemonisk maskulinitet som intervjupersonerna 

konstruerar maskulinitet och faderskap. 
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Att intervjupersonerna kämpar och jobbar för att vara jämställda i olika avseenden, 

visar att de medvetet och/eller omedvetet har en konflikt med någonting som de inte 

vill vara. Det är en kamp och ett jobb med egna och andras föreställningar. Det är den 

mansbild som dominerar västvärlden, det är de beteenden som i västvärlden ses som 

”manliga”. Det är en maskulinitet som speglar en man som inte tar ut föräldraledighet 

i större utsträckning och är mer karriärorienterad. Det är den maskulinitet som 

upprätthåller patriarkatet som i detta avseende är hegemonisk. Att sträva efter 

jämställdhet innebär att kämpa mot invanda beteendemönster och idéer som är del av 

den hegemoniska maskuliniteten. 

Connell (2008) menar att olika idéer kan vara hegemoniska i olika sammanhang. På 

samma sätt är den hegemoniska maskuliniteten som idé inte hegemonisk i alla 

avseenden bland de män jag har intervjuat. I deras socioekonomiska kontext, i Dalby, 

har jämställdhet som idé en inverkan på maskulinitet och faderskap som bidrar till att 

skapa andra typer av maskulinitet. Dessa ger mina intervjupersoner uttryck för . I och 

med deras handlingar konstruerar de andra typer av maskulinitet. Den hegemoniska 

maskuliniteten finns däremot alltid tillhands att falla tillbaka på för den som inte 

medvetet reflekterar och förändrar sitt beteende. Om pappor enbart skulle reproducera 

idéer och beteende från den föregående generationen så skulle de inte vara 

föräldralediga. Män från olika generationer har alltid förhållit sig till den föregående 

generationens maskulinitet och faderskap: den historiska konstruktionen av 

maskulinitet och faderskap visar på dess föränderlighet.  

Ser vi till Connells (2008) modell av den hegemoniska maskuliniteten, som 

vidareutvecklats av Johansson (2000), väljer intervjupersonerna gällande 

föräldraledigheten en oppositionell position, de väljer att inte delta i upprätthållandet 

av hegemonisk maskulinitet. Detta sätter dem i en underordnad position eftersom de 

luckrar upp och verkar för en upplösning av den maskulinitet som upprätthåller 

patriarkatet. Valet att vara föräldraledig i en utsträckning om minst 40/60 är ett 

ställningstagande för en annan typ av maskulinitet, medvetet eller omedvetet. En 

maskulinitet som kan ta hand om barn.  

Den strukturella lönediskriminering av kvinnor, som en del av könsmaktsordningen 

kan också bidra till att män tar ut mindre föräldraledighet. Ekonomiska förutsättningar 

beskrivs av alla intervjupersoner som centrala. Ekonomi har i detta hänseende ett stort 
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inflytande då intervjupersonernas socioekonomiska positioner underlättat deras 

oppositionella positioner. Intervjupersonerna visar på stor förståelse för familjer som 

väljer att inte dela lika. Det kan vara förklaringsmodeller som att det är en historisk 

process som tar tid, att andra inte reflekterat över genus och jämställdhet, att 

ekonomiska förutsättningar inte alltid finns eller att exempelvis renoveringsprojekt 

kan öka ojämställdhet.  

Att inte våga kritisera andra öppet är en följd av att föräldraledighet och hur man 

väljer att dela på den ses som en familjeangelägenhet, det är väldigt personligt. 

Eftersom det är vänner, kollegor, släktingar och bekanta som inte delar lika vill man 

undvika konflikter som kan skada relationen. När andras beslut om att inte dela lika 

på föräldraledigheten inte kritiseras eller ifrågasätts öppet upprätthålls patriarkala 

strukturer genom delaktighet i den hegemoniska maskuliniteten. När män väljer att ta 

ut lite föräldraledighet och möts av förståelse legitimeras deras beslut.  

Det finns däremot också uttryck för kritik och opposition. Den öppna kritiken är inte 

lika vanlig och när andra män kritiseras öppet görs detta mest subtilt i form av att 

männen delar med sig av deras goda erfarenheter av föräldraledighet. Under 

intervjuerna kritiserar samtliga intervjupersonerna vid en eller flera tillfällen andra 

pappor som valt att ta ut lite eller ingen föräldraledighet. Många tycker att det är synd 

om pappor som väljer att inte ta ut föräldraledighet. Den oppositionella positionen blir 

tydlig i hur man pratar om andra pappor. Stefan säger: 

Däremot så reagerar jag negativt om nån, inte kanske jag säger det 
kanske inte direkt till den personen, men jag kan. Jag tänker och tycker, 
jag har ju vissa åsikter men så säger jag ju inte det rakt ut, för jag tycker 
ändå att man ska ta ut mer som man, då dels lite skyldighet nästan så 
tycker jag. 

Enligt Stefan uppfyller män som inte tar ut sin föräldraledighet inte sina skyldigheter 

som män. Han definierar maskulinitet med egenskaper och uppgifter som inbegriper 

föräldraledighet.  
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Mikael menar att man missar något viktigt och avgörande i livet: 

Jag förstår inte hur dom tänker? Dom borde missa nåt, dom borde känna 
att dom missar nånting, om du nu är intresserad av barnens uppväxt o 
och sen kan ju, man ska ju inte sitta här o värdera andra men det kan ju 
va att dom är ju också väldigt präglade av hur dom haft det o så. Svårt o 
spekulera, om jag inte hade gjort hade jag nog gått o grämt mig hela livet 
såhär, faktiskt! 

Här blir det tydligt att föräldraledigheten är en viktig del av livet, att den handlar om 

att visa intresse och engagemang för sina barn. Genom att framställa andra män som 

inte tar ut mycket föräldraledighet negativt, intar man en oppositionell position 

gentemot en mera traditionell maskulinitet, den hegemoniska. 

 

5.4 FADERSKAPET 

Jag kommer nu att gå igenom hur intervjupersonernas faderskap ser ut, deras 

faderskap är en förlängning av en oppositionell underordnad maskulinitet. Jag 

kommer att visa hur faderskapet konstrueras i relation till moderskapet och betydelsen 

av föräldraledigheten och ett tidigt engagemang för att skapa en tidig relation till 

barnet. 

I likhet med Klinth och Johanssons studie (2010) ger intervjupersonerna i denna 

studie uttryck för en barnorienterad maskulinitet som ställer barnen i centrum för 

livsprojektet. Däremot talar de inte från ett EQ-perspektiv, att föräldraledighet skulle 

ge emotionella egenskaper som skulle gynna dem i arbetslivet. Inte heller beskrivs 

föräldraledighet som livskvalité som för tankarna till ett senmodernt samhälle (a.a.). 

Tvärtom är det relationen till barnen och en jämställdhetssträvan som är 

huvudargumenten för att välja föräldraledighet. 

Intervjupersonernas sätt att prata om barnen och ta hand om barnen visar på en 

omvårdande maskulinitet som är i kontakt med sitt känsloliv, visar kärlek och omsorg 

till sina barn. Eftersom detta är egenskaper som traditionellt förknippats med kvinnor, 

är den barnorienterade maskuliniteten i ett maktperspektiv underordnad den 

hegemoniska maskuliniteten. Samtidigt visar dessa pappor på att maskulinitet inte är 

en fast position utan att även maskulinitet är en social konstruktion med en mångfald  
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av maskuliniteter och maskulina positioner. Barnorienteringen ger upphov till en 

oppositionell position mot hegemonisk maskulinitet genom att omvärdera 

livsprojektet. 

Stefan betonar vikten av att som pappa vara hemma med barnen: 

[...] Vilken relation man får till barnet längre fram i tiden tror jag speglar 
sig väldigt mycket av hur, om man tar ut, man behöver liksom inte dela 
50%, men att man ändå är mycket hemma med barnet den första tiden, för 
då lär man sig dom här grejorna, liksom att byta blöjor, vad är det man 
ska ha på sig när man går ut och vad är det man måste ha med sig när 
man åker i väg. 

Han visar här dels på en medvetenhet om att föräldraskap är något man lär sig, är en 

social konstruktion, och kräver att pappan engagerar sig tidigt.  

Samtliga intervjupersoner lyfter fram vikten av ett tidigt engagemang i sina barn för 

att få en god och nära relation, vissa menar att föräldraledighet och dess längd är av 

stor betydelse. Mikael: 

Man får ju en väldigt fin relation till barnet, man märker, kanske inte om 
man bara är hemma nån månad, men efter ett tag liksom. […] och det är 
jätte, finaste som finns när man träffar dom, eller när man ser att dom 
känner igen en så där…det känns speciellt. 

Erik beskriver hur faderskapet förändrat honom, han betonar att kärleken till barnet 

gör att han är beredd att göra vad som helst för sitt barn. Han gör till exempel 

aktiviteter enbart för barnets skull och ser till att träffa många andra föräldrar med 

barn, trotts att han själv föredrar att vara ensam. Att vara hemma med sitt barn tycker 

Erik är roligare än jobbet.  

David uttalar tydligt att det som är viktigt i livet är att vara med barnen och familjen. 

Men samtidigt kan man väl vända lite och se vad är viktigt I livet? O 
familjen, o…men barnen dom är bara små en gång, sen är dom inte det! 
Då kan [det] kännas betydligt, tycker jag är viktigt att va…jobba kan man 
alltid göra sen! 

Här får karriären stå åt sidan. För att kunna tillbringa mer tid med sina barn har David 

gått ner i arbetstid och slutat jobba på helgerna som han gjorde innan han blev pappa. 

Erik och David är inte ensamma om att ge uttryck för att faderskapet innebär att 
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barnen blir till livsprojekt. Den långa föräldraledigheten är ett tecken på detta, men 

också att en majoritet av männen beskriver hur de gått ner i arbetstid för att kunna 

tillbringa mer tid med sina barn. Någon har dessutom valt ett billigare boende för att 

skapa ekonomiska förutsättningar för att kunna jobba deltid, och någon annan har 

förlängt sin föräldraledighet från fyra till sex månader med argumentet att 

föräldraledigheten är viktig och tiden kändes för kort. Det framgår tydligt i empirin att 

barnen styr viktiga och stora livsbeslut. 

 

Idealbilden av maskulinitet och faderskap som dominerat Sverige under 1900-talet 

fram till i dag vittnar om en man som är familjeförsörjare och där karriären står som 

livsprojekt. Arbetet är sfären där mannen finner mening och fyller sin 

samhällsdefinierade funktion. I och med att pappor börjar vara föräldralediga i större 

utsträckning sker en kraftig förskjutning av prioriteringar och värderingar i livet. 

Intervjupersonerna ställer karriären åt sidan för barnen och familj.  

Intervjupersonerna betonar hur självklart moderskapet är och hur man som pappa 

måste engagera sig för att få en nära relation till barnet. Många nämner att amning är 

en förklaring till att män tar ut mindre föräldraledighet och till att mammor tar ut den 

första föräldraledighetstiden. Jonas beskriver på ett bra sätt hur det kan kännas: 

Man ligger ju, man halkar ju redan från födseln då, man halkar ju efter 
som pappa. Man ser mamman o barnet liksom som nån gemensam varelse 
nästan, i symbios när mamman sitter o ammar o jag känner, man känner 
sig lite överflödig eller som nån, jag kände mig som en skuggfigur där ett 
tag vet jag...ah jag vill också, så man halkar ju efter som man väldigt 
tidigt o då, kämpar man inte så blir det avståndet rätt så stort. O att man 
verkligen är den där föräldern nummer två rätt så länge. 

Just moderskapets biologiska funktioner som graviditet, förlossning och amning är 

avgörande för hur pappor känner sig som förälder. En intervjuperson som har flera 

barn varav ett ammats och ett annat fått mjölkersättning beskriver skillnaden i att 

tidigt få en nära kontakt. Genom att kunna delta i matningen kände han en betydlig 

skillnad och fick snabbare en nära kontakt med det barnet. 

Empirin visar att faderskapet, mäns specifika föräldraskap, konstrueras i relation till 

moderskapet. Modern upplevs pga. biologiska funktioner som den självklara 

föräldern. Likt Connell (2008) som betonar att genus refererar till det kroppar gör för 
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vår förståelse och upplevelse av genus. För att bli en bra förälder betonar 

intervjupersonerna vikten av ett tidigt engagemang och föräldraledighet. De är 

centrala för att skapa en tidig och god relation till barnet. 

 

5.5 UTANFÖRSKAP I SAMHÄLLET 

I detta avsnitt beskrivs hur intervjupersonernas upplevelse av att ingå i en minoritet i 

mötet med samhället dels kan ge en känsla av utanförskap. Detta kan förklara en del 

av separatismens uppkomst.  

De positiva reaktioner som intervjupersonerna får i sin omgivning ger dem bekräftelse 

samtidigt som den uppmärksamhet de får belyser att föräldralediga pappor fortfarande 

betraktas som något ovanligt. Dalbypapporna har däremot bidragit till att synliggöra 

föräldralediga pappor i Dalby. Empirin ger stöd för att föräldralediga pappor inte hade 

ett forum i Dalby före Dalbypapporna grundades 2008. Då fanns endast kyrkans 

föräldraledighetsgrupp på Eginogården som i huvudsak besöktes av mammor.  

En intervjuperson berättar om sitt besök på Eginogården före Dalbypapporna fanns. 

Han var den enda pappan på träffen. Då barnet sov i vagnen lämnade han barnet 

utanför lokalen och gick ensam in, han upplevde att han bemöttes väldigt negativt och 

man undrade vad han gjorde där. Mammorna förstod inte att han var en förälder som 

hade kommit för att delta i träffen. Mammornas reaktion visar hur den föräldralediga 

mannen inte finns i deras verklighetsbild. De reagerar med skepsis och förmedlar en 

attityd som får intervjupersonen att känna sig ovälkommen.  

Samtidigt kan uteslutningen ske på ett subtilt och osynligt sätt. Samma intervjuperson 

berättar:  

Jag kände mig inte väl mottagen där när jag kom dit. Det var bara 
mammor. Det är möjligt att det är en känsla hos mig, men jag kände att 
nåt konstig form av utanförskap. Jag bjöds liksom inte in i det här gänget, 
o det kanske fanns färdiga konstellationer, färdiga grupperingar. O dom 
andra mammorna var inte intresserade av mig o jag märkt, det blev så 
tydligt vid nåt tillfälle. Man skulle sätta sig ner i en ring och sitta och 
sjunga och jag bereddes liksom inte ens plats i ringen utan jag satt på nåt 
konstigt sätt utan, jag kände, jag tyckte det kändes…äh jag fortsatte inte 
gå dit helt enkelt, jag tyckte inte det gav mig nånting. 
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Genom att inte prata med en, behandla en annorlunda och inte bereda plats i ringen 

utesluts denna pappa. Att som man välja föräldraledighet kan också innebära att män 

måste bemöta och förhålla sig till en typ av ”hegemonisk” feminitet, den feminitet 

som i sin tur befäster patriarkala strukturer och upprätthåller traditionella könsroller. 

En annan pappa berättar om hans besök på Eginogården: 

Jag fick lite såhär reaktioner också ähm… ”det måste vara kännas 
konstigt för dig att va den enda pappan liksom”. Det gör det inte bättre 
liksom! […] Nej jag tyckte det var ju inte skoj faktiskt o va där. Det är lite 
sådär mammamaffian sådär tycker jag. Vad ska man säga lite såhära i 
föräldragrupper blir det lätt så ju att mammorna går ihop där liksom o 
ähm ja, dom pratar amning och så vidare o…jag kan uppleva att man som 
pappa känner sig lite utestängd från det liksom. 

Utanförskapet innebär inte enbart en upplevelse av att vara ensam man bland kvinnor 

utan det blir också tydligt att kvinnor är delaktiga i uteslutningen. Genusrelaterade 

intressen resulterar i att intervjupersonen som pappa och man inte känner igen sig i 

samtalsämnen. Situationen för en del intervjupersoner som besökt Eginogården visar 

på ett utanförskap som föräldralediga män kan uppleva i samhället.  

Beroende av jämställdhetsidealets hegemoniska position i ett visst sammanhang kan 

föräldralediga pappor dels få stöd och ett positivt bemötande samtidigt som 

upplevelsen av att befinna sig i minoritet kan resultera i att föräldralediga män 

upplever utanförskap när deras identitet ifrågasätts.  

Empirin visar att pappor som besöker Eginogården i dag väljer att sitta och umgås 

med varandra. De är fortfarande i minoritet, om än inte ensamma. Detta kan vara ett 

uttryck för en känsla av utanförskap och/eller genusrelaterade intressen.  

För både män och kvinnor innebär första barnet en stor livsförändring och en ny 

identitet som förälder. Om man ser till den hegemoniska maskuliniteten som 

dominerat 1900-talet fram till i dag så menar jag att kvinnor redan har en 

sociokulturellt betingad identitet som förälder, medan män saknar en identitet som 

barnomhändertagande förälder. Sydsvenskans tidningsartikel om Dalbypapporna 

(Mikkelsen 2008) visar på att man inte vet vad man har att förvänta sig av 

föräldralediga pappor. Reportern frågar vad man pratar om och vad män gör på 

Dalbypapporna. Empirin visar att den bilden som förmedlas inte överensstämmer med 

verkligheten. 
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5.6	  DALBYPAPPORNA	  

I följande avsnitt går jag igenom vilken funktion separatismen fyller för 

intervjupersonerna. Slutligen förklarar jag den påverkan Dalbypapporna har på 

samhället och den funktion den fyller för att stärka föräldralediga mäns position. 

Dalbypapporna fyller ett socialt behov för intervjupersonerna och gruppen anses vara 

den trevligaste föräldraledighetsgruppen. Intervjupersonerna menar att det hade varit 

bäst om det funnits en föräldraledighetsgrupp för både mammor och pappor, trotts det 

lyfter en del fram att det ändå är bra att gruppen är separatistisk.  

En del intervjupersoner menar att pappagruppen inte har någon större betydelse för 

dem. De får stöd från annat håll. Erik föredrar exempelvis att prata med sin partner 

om känslor och föräldraskap.  

Andra uttrycker att de får ett betydelsefullt stöd av Dalbypapporna. Thomas säger:  

”Därför var ju Dalbypapporna, liksom vi fick en liten egen zon där kan 
man säga, där man kan prata om papparollen […]”  

Här blir pappagruppen till en zon, möjligtvis en frizon, vilket förstärker bilden av 

pappors behov av gemenskap och stöd. Någon annan menar att han kände att de två 

mammor som besökte Dalbypapporna vid grundandet ”nästan inkräktade” på 

gruppen, vilket förstärker behovet av separatism.  

En annan intervjuperson menar att det hjälper jätte mycket att träffa andra pappor i 

Dalbypapporna: 

”Jag tror det är enklare att just den här osäkerheten som man kan känna 
som pappa, att hur värmer man en barnmatsburk, det är enklare att ta det 
med andra pappor än om en mamma är med.”  

Att det är lättare att fråga pappor om hjälp visar på en oro att visa okunskap inför 

mammor i frågor som rör barn. Exemplet synliggör kvinnors syn på mäns 

föräldraskap. Den hegemoniska maskulinitetens faderskap är inte 

barnomhändertagande och har skapat en bild i samhället av män som inte är bra på att 

ta hand om barn. Separatismen fyller då funktionen av att som pappa slippa bli 

ifrågasatt i sin identitet, den ger stöd och gemenskap.  
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Intervjupersonerna beskriver att det framförallt pratas om barn och faderskap på 

Dalbypappornas träffar, andra vanliga samtalsämnen som ”sport och renovering” 

(Stefan) förekommer också. Intervjupersonerna berättar att det inte är ”whiskey och 

cigarr” (Erik) träffar och att det är ”så härligt omanligt på nåt sätt” (Jonas).  

Att män och kvinnor har olika upplevelser av föräldraskapet är något som många 

intervjupersoner ger uttryck för. På det viset blir den separatistiska gruppen till ett 

forum för utbyte av specifikt manliga erfarenheter. Jonas säger: 

”[…] som män stöter vi på saker som kanske inte kvinnorna reflekterar så 
mycket över […]” 

Han ger exempel på samtalsämnen som avsaknaden av skötbord på herrtoaletter och 

upplevelsen av att ”halka efter” som förälder pga. amning.  

Dalbypapporna bör dels förstås som en reaktion på ett utanförskap i samhället, dels 

som en strategi för en grupp i minoritet. Den är ingen medveten strategi, snarare har 

Dalbypapporna en effekt på deltagarna som stärker deras identitet gentemot 

samhället. Pappagruppen blir till en frizon där deltagarna inte behöver känna sig som 

minoritet och där deras pappaidentitet inte ifrågasätts. I likhet med separatismens 

strategiska funktion som Freedman (1979) beskriver för kvinnorörelsen, bidrar 

Dalbypapporna till att utöka den manliga sfären till att inbegripa barnomvårdnad. 

Empirin överensstämmer med Freedmans teori (1979), separatismen ger stöd och 

gemenskap och är viktig i skapandet av en identitet som vänder sig mot patriarkala 

maktförhållanden. 

Dalbypapporna är inget medvetet politiskt projekt, inget gemensamt 

ställningstagande. Att Dalbypappor fortsätter att träffas i gruppen visar däremot på ett 

behov av gemenskap med andra pappor och män. Hotbrevet som Mathias Lindhagen 

fått efter tidningsartikeln om Dalbypapporna har ett symboliskt värde. Brevet har 

kanske skrivits av en enskild extremist, men det visar på att det finns åsikter i 

samhället som ser mäns föräldraledighet som ett hot. Det är den hegemoniska 

maskulinitetens röst. Den typ av faderskap som Dalbypapporna ger uttryck för och 

konstruerar är ännu inte självklar och normal utan sett till statistiken ovanlig.  
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Om än omedvetet, är Dalbypapporna en oppositionell grupp mot den hegemoniska 

maskuliniteten. Den befäster jämställdhetsidealet genom att visa att män kan ta hand 

om barn. Dalbypapporna bidrar på det viset till att stärka föräldralediga mäns position 

i samhället, samtidigt som den normaliserar mäns föräldraledighet i Dalby. 

 

6.	  SAMMANFATTNING	  

Min studie visar att intervjupersonernas möjlighet att ta ut föräldraledighet förklaras 

utifrån en verklighetsbild som konstruerats i en gynnande socioekonomisk kontext 

(Månsdotter 2012) och med stöd från den närmaste omgivningen. Intervjupersonerna 

är högskoleutbildade, medelklass och svenskfödda. De har inte stött på större 

motstånd i sin omgivning utan har i det stora hela fått stöd från vänner, arbetsgivare 

och familj. Deras beslut har möjliggjorts av ett jämställdhetsideal och statligt 

reglerade förutsättningar.  

Jämställdhetsidealet har i enlighet med Klinth och Johansson (2010) en hegemonisk 

position i intervjupersonernas omgivning. Intervjupersonerna motiverar sin 

föräldraledighet med argument som befäster jämställdhetsidealet. Det finns antingen 

en strävan efter att vara jämställd och/eller ett medvetet ställningstagande mot 

könsmaktsordningen i samhället. Jämställdhet tas inte för givet utan är något 

intervjupersonerna jobbar med. De betonar vikten av ett tidigt engagemang och 

föräldraledighetsuttag för att få en nära relation till sina barn.  

Hegemonisk maskulinitet är inte hegemonisk i alla avseenden (Connell 2008) utan 

jämställdhetsidealet har i intervjupersonernas socioekonomiska kontext bidragit till att 

främja andra typer av faderskap och maskulinitet. Intervjupersonernas faderskap och 

maskulinitet ger uttryck för en oppositionell och underordnad position gentemot den 

hegemoniska maskuliniteten (Connell 2008, Johansson 2000). Att öppet kritisera 

pappor som tar ut lite föräldraledighet försvåras av att beslutet om hur man väljer att 

dela på föräldraledigheten ses som väldigt personligt. De hinder som försvårar en lika 

delad föräldraledighet möts med förståelse vilket legitimerar patriarkala strukturer 

genom delaktighet i hegemonisk maskulinitet (Connell 2008). 
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Intervjupersonerna ger i likhet med Klinth och Johanssons studie (2010) uttryck för 

en barnorienterad maskulinitet som sätter karriären åt sidan och barnen i centrum för 

livsprojektet. Intervjupersonernas faderskap konstrueras i relation till moderskapet 

och utmärks av omvårdande egenskaper och en emotionell relation till barnen. På 

grund av moderskapets biologiska funktioner betonar intervjupersonerna i sitt 

faderskap vikten av ett tidigt aktivt engagemang där föräldraledigheten ses som 

central. 

Föräldralediga män utgör en minoritet i samhället, detta har Dalbypapporna bidragit 

till att synliggöra. Intervjupersonerna får dels ett positivt bemötande i samhället, dels 

vittnar avsaknaden av ett forum för föräldralediga män i Dalby före 2008 om 

föräldralediga mäns utanförskap. Empirin visar att de pappor som besökt kyrkans 

föräldraledighetsgrupp på Eginogården före Dalbypapporna 2008 känt ett 

utanförskap. Kvinnor har varit delaktiga i en uteslutning samtidigt som 

genusrelaterade intressen också förklarar utanförskapet. I dag utgör pappor 

fortfarande en minoritet på Eginogården och umgås där oftast med varandra.  

Det faderskap intervjupersonerna ger uttryck för saknar en sociokulturellt betingad 

identitet gentemot samhället. Dalbypapporna skapar omedvetet, genom separatism 

som strategi, en frizon för deltagarna där deras pappaidentitet inte ifrågasätts. Likt 

Freedmans teori (1979) om separatismens funktion, ger Dalbypapporna stöd och 

gemenskap som utökar den manliga sfären till att även inbegripa barnomvårdnad. 

Omedvetet intar Dalbypapporna en oppositionell position som vänder sig mot den 

hegemoniska maskuliniteten och befäster jämställdhetsidealet. 
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