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Föräldrautbildningen vid barnmorskemottagningar har till uppgift att förbereda föräldrar inför 
förlossning och kommande föräldraskap. Med avstamp i mina egna upplevelser av att bli förälder 
ville jag analysera diskursen inom detta område. Mina utgångspunkter är att den reproducerar snarare 
än motverkar traditionell könspositionering. Bakgrunden till val av ämne är dels baserat på egna 
erfarenheter, men tidigare forskning har påpekat att ansvarsfördelningen grundläggs tidigt i 
graviditeten och i mötet med mödravården. Som teori anlägger jag ett köns- och maktperspektiv i 
form av en hegemonisk maskulinitet, men även begreppet barnorienterad maskulinitet blir viktig i 
sammanhanget. Syftet med undersökningen är att genom en diskursanalys titta närmare på hur 
föräldrautbildningar kan upprätthålla och reproducera könspositioner inom föräldraskapet. 
Frågeställningen var: På vilket sätt betonas olikheterna mellan könen inom föräldrautbildningar?och
Vad kan det få för inverkan på ett jämställt föräldraskap?Utifrån dessa frågor gjordes en textanalys 
av skriven text med anknytning till föräldrautbildningar samt intervjuer med två barnmorskor och en 
pappagruppsledare. Resultatet blev att olikheten betonas på en rad olika områden och framförallt är 
diskursen kring det maskulina föräldraskapet starkt. Vilket medför att en gränsdragning av vad som är 
maskulint och feminint blir viktigt och att den barnorientering som märkts hos fäder inte medför ett 
jämställdare föräldraskap.

Nyckelord: familj, föräldrautbildning, genus, maskulinitet 
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Inledning

I och med att en avhandling kring en mansrörelse på 1970-talet publicerades blev Jan Guillous artikel 

från 1979 aktuell igen. Artikeln handlade om de mansläger som anordnades av RFSU och i princip 

ansåg Guillou att det enbart var ”veka män utan handlingskraft som sökte sig till lägren”. 

(http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=650416) Mansrörelsen var inte så stor men den fick 

däremot en förhållandevis stor uppmärksamhet då deras mål var att ta avstånd från en traditionell 

mansroll. Under den här tiden växte ett nytt begrepp fram, velourpappan. Guillou intervjuades 

angående detta och proklamerade att det inte går att förändra männen till mjukisar men anser 

samtidigt att det är manligt att ta hand om barn och att det borde lagstiftas om delad 

föräldraförsäkring.

(http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,1071539,00.html) 

Att det skulle vara manligt att ta hand om barn är en intressant tanke. Och vid första anblick kan 

det uppfattas som något positivt då barnomsorg traditionellt ansetts vara ett kvinnligt område. Trots 

det så problematiseras inte begreppet manlighet. Här sätts ett likhetstecken vid man och manlighet 

som det vore av naturen givet vad det innebär. Samtidigt står det klart vad det inte är: kvinnligt. Att 

överta en traditionellt kvinnlig syssla innebär inte att man behöver bli mer feminin, likt de 

velourpappor Guillou kritiserade, utan det kan utgöra en del av maskuliniteten. Att det inte är något 

som män har något naturligt inneboende skall rättas till genom lagstiftning. Möjligtvis är lagstiftning, 

då män i regel är underrepresenterade när det gäller uttaget av föräldrapenningen, ett alternativ. 

Samtidigt kan sammankopplandet av maskulinitet och barnomsorg vara problematiskt ur ett 

jämställdhetsperspektiv. En barnorientering och betoning av olikheterna mellan könen betyder inte 

per automatik ett jämställt föräldraskap utan kan tvärtom motverka det. 

Det är i ljuset av denna problematik som institutioner som mödravården och dess 

föräldrautbildningar blir intressanta. Hur ser deras arbete med blivande föräldrar ut? Hur framställer 

de det maskulina föräldraskapet? Vilka skillnader framstår i synen på moder- och faderskap? Det är 

med utgångspunkt i egna upplevelser som jag intresserade mig för området då jag i egenskap av 

blivande förälder deltog i en föräldragrupp i mödravårdens1 regi. 

1  Det är ett omtvistat begrepp. Enligt en statlig utredning (SOU 1997:161) uppmanades att mödravårdscentralen 
(MVC) skulle ändra sitt namn till ett mer könsneutralt. Även Lars Plantin (2001) tar upp detta i avhandlingen Mäns 
föräldraskap och enligt honom har ännu inget namnbyte skett. (123) I mitt undersökningsområde heter det dock 
barnmorskemottagning och enligt mina informanter gäller det även på många håll runtom i landet. Däremot 
figurerar begreppet mödravård flitigt i övrigt, inte minst inom verksamhet som vänder sig till föräldrar och det säger 
egentligen ingenting om innehållet av verksamheten. Den kan vara inriktad på mödrar lika mycket trots ett 
namnbyte.
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Syfte och frågeställningar

Som jag senare kommer in på väcktes mitt intresse för föräldragrupper när jag själv deltog i egenskap 

av blivande förälder. Jag vill inte tillstå att de var en besvikelse och i själva deltagandet upplevde jag 

det inte direkt som att stereotypisk könspositionering reproduceras i föräldraskapet. Det kanske är ett 

kvitto på hur omedvetet och subtilt strukturer upprätthålls. Däremot i eftertankens kranka blekhet 

uppfattade jag det annorlunda. Mycket beroende på att min kontakt med Försäkringskassan hade 

upplevts som mer reproducerande. I den processen började jag även tänka till om mina upplevelser 

från just föräldragrupperna. Det gäller i synnerhet en del av det skrivna materialet som lämnades ut. 

Utifrån min förkunskap blir syftet med den här undersökningen är att genom en diskursanalys titta 

närmare på hur föräldrautbildningar kan upprätthålla och reproducera könspositioner inom 

föräldraskapet. 

Genom mitt syfte kunde jag urskilja en mycket omfattande mekanism som jag ansåg behövas 

undersökas. Det är den kraftiga betoningen på olikheter mellan könen på föräldraskapets arena. Ur 

mitt perspektiv är det en mekanism som snarare upprätthåller än motverkar ojämställdhet. 

Frågeställningarna blir således:

På vilket sätt betonas olikheterna mellan könen inom föräldrautbildningar?

Vad kan det få för inverkan på ett jämställt föräldraskap?

Det finns ett antal områden inom denna sfär där olikheterna framstår tydligare. Det gäller 

sexualiteten, ansvarsfördelningen mellan föräldrar, anknytning och relationsskapande mellan barn och 

förälder samtidigt som olikheten i sig är en stark diskurs. Inom dessa områden skapas gränser för vad 

som uppfattas som maskulint eller feminint. Det är där betoningen av olikheter blir synliga. Det är 

dock gränser som hela tiden förändras och vars konturer inte är helt klara. Gränser kan överträdas och 

bibehållas av en och samma person eller institution. Språket blir viktigt i upprätthållandet av en 

struktur. Hur vi talar, vad vi säger, vad vi förmedlar, verbalt eller textmässigt, genom symboler, bilder 

etc. Hur samhälleliga mål kring jämställdhet kan förvandlas till att reproducera stereotypa 

könspositioneringar i ny tappning. Det är i den meningen mitt teoretiska perspektiv kring den 

hegemoniska maskuliniteten kommer in. Att man som Guillou hävdar kan göra barnomsorgen till en 

del av en ny maskulinitet utan att det för den skull leda till ett jämställt föräldraskap. Uppfattningar 

som dessa är dock inte begränsade till just föräldrautbildningar, det är föreställningar som genomsyrar 

det mesta i vårt samhälle, men som bör utmanas och ifrågasättas.      
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Bakgrund

Föräldrautbildning är en företeelse som ingått i barnmorskemottagningens utbud i snart trettio år. Det 

finns, inom ramen av föräldrautbildningen, en möjlighet till en s.k. pappagrupp. Det är dock väldigt 

individuellt och kan variera i tid och rum. På senare tid har även något som kallas familjecentraler 

dykt upp. Här försöker man kombinera olika institutioner och dess arbete till en och samma plats. Det 

kan röra sig om representanter från förskola, mödra- och barnavård och sociala myndigheter men 

även här kan variationerna vara stora. Vad de alla har gemensamt är att de arbetar, på ett eller annat 

sätt, med föräldrar och familjer.

Föräldragrupper

Föräldragrupper var något som växte fram i slutet av sjuttiotalet genom ett riksdagsbeslut. 

Föräldrautbildningen är en del av Socialstyrelsens riktlinjer till mödra- och barnhälsovården där bl. a 

graviditetsövervakning, amningsstöd, upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa. 

Föräldrautbildningens mål är att blivande och nyblivna föräldrar skall erbjudas gruppverksamhet 

under graviditeten och efter förlossningen. Dess syfte är att ”genom kunskap få möjlighet att 

förbereda sig inför förlossning, amning och föräldraskap, att skapa möjlighet till kontakt och 

gemenskap mellan småbarnsföräldrar samt att skapa medvetenhet och möjligheter till att påverka 

samhällsförhållanden och öka insikten om föräldrars situation i samhället.” (SOU 2005:73) 

Teman som kan tas upp i den förlossningsförberedande delen av utbildningen är bl. a 

smärtlindring, förlossningsförlopp och förväntningar på förlossning och föräldraskap och bland de 

teman som tas upp efter förlossningen märks bl. a delad föräldraledighet och pappans roll. Om 

barnavården anordnar föräldragrupper kan variera från kommun till kommun och även mellan 

bostadsområde. En pappagruppsledare informerade mig om att är inte BVC aktiva med 

föräldragrupper så tar utbildningen slut i och med förlossningen. Även innehållet i 

barnmorskemottagningens regi kan variera i tid och rum och föräldrarnas önskemål får styra 

innehållet. Som en barnmorska sa: ”Fokus har varit på tiden efter förlossningen, men nu har det 

svängt igen och nu är det populärt att ha förlossningsförberedelse. (...) Mer tid och fokus läggs 

numera på detta än med tiden efter.” Det är också strömningar som kommer genom 

barnmorskeförbundet. Av en barnmorska tas det dock med en nypa salt och som lite cyniskt anmärkte 

att ”det är trettio år sen, nu måste man hitta på nåt så en ny generation får uppleva det (andning och 

avslappning).” 

6



Pappagrupper

Rena pappagrupper är en något senare konstruktion och kan ingå i mödra- och barnavårdens regi, 

under ledning av en manlig gruppledare eller en (oftast) barnmorska eller sjuksköterska. 

Pappagrupper kan också existera utifrån privata initiativ eller inom projekt som är mer eller mindre 

permanenta och som kan ha olika huvudmän, men ofta är det landstinget. De pappagruppsledare som 

arbetar inom barnmorskemottagningens utbud är oftast obetalda. En ledare poängterade att hans 

arbete var en ”volontärsgrej” och engagemanget bottnade i en besvikelse över hur den föräldragrupp 

han själv deltog i när han väntade barn var utformad. ”Det kändes inte som en föräldrautbildning utan 

en förlossningsutbildning.” Det finns dock pappagruppsverksamhet som är betalt och där även en kort 

utbildning (bl. a i genusvetenskap) ingår.2 Det är dock inte en självklarhet att pappagrupper ingår 

föräldrautbildningspaketet. Ett skäl som angavs var ett försök med en profylaxgrupp och då fanns det 

inget utrymme för en pappagrupp. 

En modell inom pappagruppsverksamhet är utarbetad av Göran Swedin, överläkare på 

kvinnokliniken vid Östersunds sjukhus och som arbetade som pappagruppsledare på 90-talet. Där 

påpekar han att blivande pappor behöver få träffas ”utan kvinnor och få prata på mäns vis med mäns 

språk” samt att de vill ”ha enkla svar på svåra frågor.” (Holmkvist m fl. 2007: 2) I en offentlig 

utredning, Stöd i föräldraskapet, påpekades det att särskilda pappautbildare skulle kunna inspirera och 

motivera män att delta i föräldrautbildningen samt att det är angeläget att pappautbildningen får en 

fast och generell form över hela landet. (SOU 1997:161) Huruvida den numera har en sådan form 

eller hur tongivande Swedins modell har blivit är oklart.

Familjecentraler

Enligt boken Att verka tillsammans – en bok om familjecentraler (2000) är familjecentralen en 

mötesplats för familjer i ett bostadsområde och beroende på behovet kan det se olika ut. Trots det så 

är det främst en samverkan mellan mödra- och barnhälsovården, öppna förskolan och individ- och 

familjeomsorgen. Det kan rymma en rad olika yrkeskategorier men att de, enligt boken, arbetar för 

barnens och föräldrarnas bästa. En av familjecentralerna som numera existerar utvecklades i Leksand 

och har sedermera gått under namnet Leksandsmodellen. Här samverkar man på det sätt som 

beskrivits ovan och dess verksamhet finns beskriven i boken Föräldragrupper i praktiken (2002). 

Den har, enligt en informant, fungerat som förebild utformningsmässigt till en nyöppnad 

familjecentral i dennes kommun. Genom modellen stärks föräldrarna i sitt föräldraskap och skapar ett 

socialt nätverk vilket i sin tur inverkar positivt på barnen. Modellen kan också peka på positiva siffror 

i statistiken att t ex pappors uttag av föräldrapenning ligger över riksgenomsnittet samt att 

separationsfrekvensen ligger under det samma. (Johansson & Jons 2002:92 & 104)
2  För en närmare genomgång av pappagrupper och dess verksamhet se Pappagrupper. Var och hur? En kartläggning. 

Hela texten finns att tillgå på www.pappagrupperna.se.
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Minnen

Året var 2002 och jag skulle snart uppleva den mest omvälvande händelsen i mitt liv. Jag skulle bli 

pappa för första gången i mitt liv. Min tanke var att delta så mycket som möjligt i min sambos 

graviditet, inte så mycket för att jag hade en klar tanke kring delat föräldraskap utan mest för att jag 

trodde att det förväntades av mig och att alla andra gjorde det samma. Av samma anledning 

övertalade jag min ovilliga sambo att delta i föräldragruppen. Jag hade hört från vänner att det var 

trevligt och jag måste erkänna att jag behövde så mycket kött på benen som bara möjligt. 

Vi deltog tillsammans med fyra eller fem andra par. Om jag inte missminner mig bestod det av 

ungefär fem träffar. Många av träffarna i samlad grupp handlade om förlossningen; vilka 

smärtlindrande medel som fanns att tillgå, i vilken ställning modern kunde föda (ärligt talat trodde jag 

det enbart fanns en) och att pappan skulle ta det lite lugnt med lustgasen. Vid ett tillfälle diskuterades 

relationen eller rättare sagt tillfrågades vi män vad vi brukade göra för romantiska saker med våra 

respektive. De flesta svarade naturligtvis att de brukade köpa choklad eller blommor. Däremot 

diskuterades aldrig ansvarsfördelningen hos paren, vilket jag kanske borde ha påpekat i stället för att 

skämta att min romantiska sida visade jag genom att sätta på ett par rena kalsonger. Till min sambos 

stora förtret bör tilläggas, som i det ögonblicket knappast blev nöjdare av att ha övertalats till 

föräldragruppsmedverkan. Sanningen är dock att jag fann träffarna vara olidligt tråkiga, förutom när 

ett par berättade att de hade haft ett missfall innan den här graviditeten. Den träffen spenderades att 

tycka synd om det paret, som jag för övrigt fann ganska så osympatiska, samt att bearbeta sin egen 

ångest över allt som kunde gå snett.   

En gång delades gruppen upp i mammor och pappor. Vi skulle ha en så kallad ”pappagrupp”. 

För pappornas del betydde det att vi drog oss tillbaka till ett anknytande rum och själva gruppen 

leddes av en man som jag inte har en aning om vad som kvalificerade honom för uppgiften, förutom 

att han var pappa själv. Detta faktum var uppenbart då han hade sin ca tvåårige son med sig. Det 

medförde i sin tur att det inte blev några längre sammanhängande diskussioner i gruppen när 

gruppledaren ständigt avbröts av sin aktiva och nyfikna son. I efterhand så var det trots allt väldigt 

gulligt. Och i jämlikhetens namn var det kanske det bästa som kunde hända.

Tyvärr så har mycket vatten runnit under minnenas bro och ett klart minne av vad som sades 

har jag inte. Däremot kan jag dra mig till minnes ett par detaljer genom att plocka fram det häfte som 

delades ut till deltagarna. Det hette ”Pappatips och funderingar” och bestod av en sida 

”cirkeldiagram” om fördelningen mellan jag och vi före barnets födelse och jag, vi och föräldrarollen 

efter barnets födelse samt en sida med Nio pappa-råd. Resterande sidor bestod av bilder på olika 

situationer som kunde uppstå efter barnets födelse. Vi blev ombedda att markera i en cirkel hur vi 

tänkte att vår tid skulle fördelas efter att ha blivit förälder. Jag markerade hälften som förälder och en 

fjärdedel för vardera vi och jag. Pappagruppsledaren informerade oss att så brukade de flesta svara. 
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Det är kanske inte så konstigt, cirkeln praktiskt taget inbjuder till en fördelning på det sättet. Om det 

sedan stämmer med ens förväntningar eller att det helt enkelt verkar praktiskt att för tillfället dela upp 

det så, utan någon närmare eftertanke, låter jag vara osagt. 

Bilder är ett effektivt sätt att förmedla en situation, känsla eller vision. I det häftet vi fick finns 

många bilder som förmedlar en negativ bild av föräldraskapet eller snarare av relationen mellan 

föräldrarna efter barnets födelse. Oftast verkar det som om det är bilden av pappan som är negativ. 

Antingen sitter han bredvid när mamman ammar och känner sig utanför eller så försöker han utan 

framgång uppmuntra till älskog med sin utmattade partner. Anledningen med bilderna är att de skall 

vara förberedande till situationer som kan uppstå. Det får vi dock råd om hur vi kan undvika. När det 

gäller sexfrågan, som tycks vara den i särklass viktigaste frågan för nyblivna fäder enligt Nio pappa-

råd, ombeds vi att härda ut. Under själva träffen reflekterade jag aldrig över det befängda i dessa råd. 

Jag svalde dem med hull och hår liksom förmodligen mina kurskamrater gjorde. Det kanske inte lät så 

befängt förrän det getts tid åt reflektion. När vi samlades i helgrupp sades det lite om vad som hade 

sagts i de uppdelade grupperna. De blivande mödrarna hade mest diskuterat smärtlindring och 

tygblöjor. En av de blivande papporna vände sig till de övriga och påpekade att ett råd ur häftet fann 

han vara synnerligen tänkvärt och viktigt. Det var råd nummer två: Sänk kraven hemma, det behöver 

inte vara tiptop. I synnerhet nu när mammorna skulle vara hemma. Vilka insiktsfulla kommentarer 

framförde jag om detta? Inga.

Tidigare forskning

Två forskares arbeten har betytt mycket för min undersökning, Lisbeth Bekkengen och Ylva Elvin-

Nowak. Bekkengen myntade i sin avhandling Man får välja (2002) begreppet barnorienterad 

maskulinitet som jag fann vara mycket gångbart i min egen undersökning. Hennes avhandling, vilket 

framgår av titeln, slår fast att män åtnjuter större valfrihet när det gäller omsorg, ansvar och 

föräldraledighet. Elvin-Nowak har i en rad böcker tagit upp föräldraskapet samt konstruktionen av 

kön inom familjens ram. I böckerna I sällskap med skulden (2001) och Världens bästa pappa (2005) 

utgår hon ifrån aktuell forskning och intervjumaterial för att resonera kring mamma- och 

pappapositionen.

Ytterligare forskning som har beröring på mitt område är Lars Plantin vars avhandling Mäns 

föräldraskap (2001) påpekar att ansvarsfördelningen mellan könen grundläggs tidigt i graviditeten 

och i mötet med t ex mödravården. Charlotte Hagström som i avhandlingen Man blir pappa (1999) 

undersöker idealbilden av en ny omsorgsgivande pappa med verkliga förhållanden. Hagström 

poängterar att den litteratur som vände sig till blivande pappor betonade det maskulina samtidigt som 

det kontrasteras med det feminina. (1999:55ff) En annan avhandling om föräldraskap är Anders 

Chronholms Föräldraledig pappa (2004). Han undersöker mäns upplevelser av en längre period av 

9



föräldraledighet. En aspekt av hans undersökning som för mig blev viktig att beakta var att en relativt 

liten del av de män som intervjuades tillskrev Försäkringskassans påverkan på deras beslut att ta ut 

föräldraledighet som ringa. (2004:122) Barnmorskemottagningen eller föräldrautbildningen tas inte 

upp, men det kan trots allt utgöra ett exempel på att vi ibland tillskriver institutioners reella chans att 

påverka individer i deras livsval som mycket mer än vad de i realiteten har. 

Till sist bör också Thomas Johansson nämnas. Han har i en rad böcker och undersökningar tagit 

upp maskulinitet och faderskap. Han har i mångt och mycket bidragit till att den kritiska 

mansforskningen etablerats i Sverige. I en av hans antologier över maskulinitet, Manlighetens många 

ansikten (2003), återfinns ett kapitel skrivet av Henrik Eriksson. Hans undersökning av män inom 

vården berör på vissa sätt föräldraskapet. ”Mäns försök att fungera i omsorgsarbete (...) bekräftar på 

många sätt det ”naturliga” för män att distansera sig från denna praktik.” (Eriksson 2003:103) Denna 

distansering är, enligt Eriksson, kopplad till den heterokulturella ordningen. Samma tankegångar går 

naturligtvis att överföra på föräldraskapets arena. Barnomsorgen, liksom vården, är förknippat med 

uppfattningar om att det är en traditionell kvinnlig syssla. Det blir viktigt att värna om ett maskulint 

föräldraskap som upprätthåller gränser mot det som anses vara feminint.
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Teoretiska perspektiv

Den sociala konstruktionismen3 har sitt filosofiska ursprung i idealismen, vilket innebär ett postulat 

om att verkligheten är skapad av idéerna. Ett idealistiskt perspektiv eller en idealistisk 

historieuppfattning i sociologin innebär att man lägger vikt vid föreställningars, värdens och attityders 

skapande och omskapande inverkan på samhälleliga förhållanden. De egentliga eller väsentligaste 

förklaringsfaktorerna befinner sig i idéernas värld. Idéerna betraktas som oberoende variabler i den 

samhälleliga utvecklingen.

Den sociala konstruktionismen hävdar att verkligheten får mening genom de begrepp, 

kategorier och tolkningar som människan konstruerar. Människan definierar en situation som verklig 

blir den verklig i sina konsekvenser, d v s en självuppfyllande profetia. Detta innebär den sociala 

konstruktionen av den samhälleliga verkligheten. En ursprunglig falsk förutsägelse kan endast genom 

att uttalas bli uppfylld, själva förutsägelsen är en aktiv komponent för dess förverkligande (Robert 

Merton), eller att om något definieras som verkligt blir det verkligt i sina konsekvenser (W I 

Thomas). I stort definieras den sociala konstruktionen som producerade av återkommande 

handlingsmönster och av hur vi uppfattar dessa mönster. Tyngdpunkten ligger alltså på hur vi 

uppfattar eller erfar strukturer eller institutioner – inte dess objektiva verkliga vara. Samhälleliga 

förhållanden anses vara resultat av individers och gruppers definitioner. En objektiv verklighet 

förnekas eller sätts inom parantes som oåtkomlig kunskap. Det samhälleliga finns eller konstitueras 

på en diskursiv nivå, genom språket. Detta innebär att det endast blir intressant att undersöka hur ett 

problemområde på skilda sätt definieras, utvecklas historiskt och exploateras av olika grupper. Allt 

sker på den diskursiva nivån. (Angelöw & Jonsson 1990)

Den sociala konstruktionen av faderskapet

Den sociala konstruktionen av faderskapet har inte ägnats så stor uppmärksamhet inom litteraturen, 

men intresset har ökat och numer bedrivs många studier av det nya faderskapet. I faderskapet har av 

tradition faderns försörjningsansvar och auktoritet betonats, till att idag handla mer om faderns 

ansvarstagande och omsorgsansvar i betydelsen av att visa engagemang och kärlek. Denna förändring 

kan beskrivas som en utveckling från den arbetsorienterade pappan, söndagspappan, fritidspappan till 

vardagspappan. (Björnberg 1992) Flera studier visar att allt fler svenska pappor ökar det aktiva 

engagemanget i barnomsorg och familj, de deltar allt mer i barnets skötsel, har fått en ökad 

orientering mot hem och familj och en ökad medvetenhet om sin roll i förhållande till hem, familj och 

arbete, vilket leder till att värderingar om livskvalitet, självförverkligande och det ”inre livet” har fått 

en ökad betydelse för dessa män. (Nilsson 1992)

3  Socialkonstruktionism används här för att inte förväxlas med Piagets konstruktivistiska teori (se Jörgensen & 
Phillips 2000:11)
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Inom internationell litteratur anses två tidsepoker framför andra ha påverkat faderskapet; 

industrialismens genombrott vid sekelskiftet och 1960-talets skriande behov av arbetskraft. Under 

industrialismens utbredning skedde en uppdelning mellan föräldrarna där kvinnans roll förknippades 

med hemmet, det reproduktiva området, och mannens med arbetet, det produktiva området. 1960-talet 

medförde en industriell högkonjunktur som ökade kvinnors delaktighet i arbetslivet, vilket i sin tur 

medförde att enförsörjarfamiljen ersattes av tvåförsörjarfamiljen. (Plantin 2001:15f) 

Den något grova indelningen efter tidsepoker är inte helt förenlig med bilden i Sverige, men 

effekten blev den samma. Runt sekelskiftet i Sverige var enförsörjarfamiljen endast en företeelse 

bland den växande borgerliga klassen och det stora flertalet fortfarande förlitade sig på att hela 

familjen bidrog till försörjningen. Det har hävdats att en familjeideologi utvecklades inom 

borgarklassen där kvinnan ansågs bättre lämpad till hem och omsorg för barnen. I motsats till 

mannen, som ansågs bättre lämpad för det ansvarsfyllda offentliga samhällslivet. Inom arbetarklass- 

och jordbrukarfamiljer fungerade fadern mest som barnets (sonens) läromästare i arbete och 

förmedlare av manliga värden. (Ibid:17ff)

Den ökade industrialiseringen och avfolkningen av landsbygden ledde fram till nya 

föräldrafunktioner och fördelningsmönster inom familjen. Fäders frånvaro från hemmet började dock 

anses som problematiskt. Oron grundade sig i barns, främst pojkars, avsaknad av en manlig förebild. 

En bild av den aktive fritidspappan började växa fram. Fäder uppmuntrade att spendera mer tid med 

sina barn på fritiden. Någon större genomslagskraft fick inte det förrän arbetstidsförkortningar under 

1950- 60 talen gav männen större möjligheter till fritid. Successivt utbyttes idealet från en slags 

söndagspappa till en fritidspappa. (Ibid:20ff) Charlotte Hagström (1999) poängterar dock att det inte 

innefattade de yngre barnen utan de var fortfarande moderns ansvarsområde. (1999:48f)

Förändringarna i arbetslivet under 1960-talet medförde också en debatt kring jämställdhet och 

ansvarsfördelning i hemmet. Velourpappaidealet som växte fram ur denna debatt anses dock inte ha 

fått en fast förankring i de bredare befolkningslagren och framstår mer som en symbol för förändring. 

(Hagström 1999:52) Idealen kring fadersrollen har oftast utvecklats av en mindre 

ideologiproducerande elit från en akademisk medelklass innan det spred sig bland befolkningen. 

Fritidspappan förblev under 1970-talet ledande, men en förändring kunde skönjas där pappor började 

närvara vid förlossningar och deras relation till spädbarnet ansågs viktigt. (Plantin 2001:26f)

Under nästkommande decennier började ett nytt mansideal framhävas inom massmedia och 

reklam. Det har ifrågasatts hur mycket ett mansideal inom reklamen kan uppfattas som om ett ideal 

faktiskt fått genomslagskraft. Hagström hävdar dock att även om reklamen inte beskriver verkligheten 

skapas den inte heller helt oberoende av den. Bilder bidrar till att forma våra föreställningar och dess 

utformning begränsas av samhällets praktiker. (1999:33) Bilden av mannen, eller snarare pappan, som 

växte fram var en blandning av traditionellt förknippade ”maskulina” attributer som styrka, 
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offensivitet och praktisk kunskap och mer ”feminina” drag som omsorgsgivande, värme och 

kärleksfullhet. En vardagspappa som deltog på ett naturligt sätt i alla familjens göromål. (Plantin 

2001:27f) Mycket tyder dock på att de kulturella förväntningarna har utvecklats snabbare än praktiska 

handlingsmönster. Lars Jalmert myntade på 1980-talet begreppet ”i princip mannen” där män ställde 

upp på de jämställdhetskrav som ställdes i teorin men fann det svårt att efterleva i praktiken. 

Folklivsforskaren Lissie Åström (1990) skriver att man inte får ”glömma bort att människors 

anpassning till förändrade livsbetingelser alltid sker med utgångspunkt från nedärvda och invanda 

beteende- och värdemönster – inte minst dem som konstituerar genussystemet.” (1990:296)  

Hegemonisk maskulinitet

Begreppet hegemoni är hämtat från Antonio Gramscis teorier om politiska maktrelationer. Gramsci 

använde begreppet främst till en analys av klassformationer och ideologiers betydelse för skapande av 

samhällelig enhet. (Nordberg 2000) Robert W Connells användning av begreppet är i mångt och 

mycket en överföring av Gramscis begrepp på genusförhållanden och patriarkatets upprätthållande. 

Patriarkatet har i praktiken fått se sig utbytt mot hegemonisk maskulinitet, som har kommit att anses 

som bestående och oföränderligt, vilket är svårt att försvara med 1900-talets genusrelationers 

föränderlighet som bakgrund. (Klinth 2002) Hegemoni uppmärksammar de processer som skapar 

social legitimitet och bred uppslutning kring basala dominansförhållanden och verklighetstolkning. 

Det är ingen fast politisk struktur. Det är inte heller maktutövning genom tvång eller manipulation. En 

definition av hegemoni är att den är en process som ”syftar till att dölja underordning genom att 

etablera en diskurs som både över- och underordnad kan ställa sig bakom.” (Ibid:43) Den 

hegemoniska ideologin är ett normalförhållande som inte kan bli föremål för politisk strid då det helt 

enkelt uppfattas som normalt. (Nordberg 2000:38)

Kriser kan dock tydliggöra ideologin och den ifrågasätts, men det kan också existera många 

olika hegemonier samtidigt även om en alltid framträder som den dominanta i sammanhanget. En 

hegemoni behöver inte heller förändras uppifrån utan den kan också utmanas underifrån och brytas 

ned för att utbytas mot en ny ideologi. Gramsci betonar dock att institutioner, som staten, har stor 

betydelse för ideologiernas införande. (Ibid) En rådande hegemoni behöver heller inte omkullkastas 

utan den kan modifieras för att leva vidare. ”Hegemoni är aldrig total. I själva verket är en fullt 

utvecklad hegemoni en omöjlighet. De processer som formar hegemoniska relationer bör i stället ses 

som ett sätt att vidmakthålla en ofta instabil maktposition.” (Klinth 2002:44)

Enligt Connell är skapandet av kön en relationell process där sociala handlingar struktureras 

interaktivt med omgivande relationer och strukturer. Kön är historiskt kontextualiserat och förändras i 

tid och rum. Kön kan betraktas som produkt lika väl som producent av historien. Han betonar dock att 

det inte går att prata om en maskulinitet utan att vi måste diskutera begreppet i plural d v s 
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maskuliniteter. Anledningen är att män formar och uttrycker sin könstillhörighet så varierat. (Plantin 

2001:61) Däremot finns det en maskulinitet som de flesta män, på eller annat sätt, måste förhålla sig 

till nämligen den hegemoniska. Det är maskulinitet som förkroppsligas av få män men är förknippad 

med ekonomisk, politisk och ideologisk makt. (Ibid:86) Enligt Ylva Elvin-Nowak är det de 

”föreställningar om manlighet som de flesta män mäter sig själva utifrån, och som accepteras som 

ideal av såväl kvinnor som män.” (2005:29) I och med att den hegemoniska maskuliniteten aldrig är 

statisk kan den ifrågasättas. Det ställs idag större krav på män att utveckla sitt föräldraskap och ta 

större ansvar i omsorgen av barnen. På så sätt kan den hegemoniska maskuliniteten förhandlas om 

och gränserna förskjutas, där den kan ges en förhållandevis ny innebörd. Men, som Thomas 

Johansson påpekar, maskulinitet ”förknippas fortfarande i stor utsträckning med karriär, makt och 

styrka. Nya ideal har svårt att vinna mark.” (2004:36) 

I och med att endast ett fåtal besitter hegemonisk maskulinitet återfinns de flesta i Connells 

modell bland positionen delaktiga.4 Han menar att den gruppen lever i ett slags tyst samförstånd en 

patriarkal makt men gynnas inte fullt ut av hegemonin. Deras position präglas av kompromisser och 

förhandlingar med kvinnor i arbetsliv som i familjeliv, men gynnas trots allt av en övergripande 

patriarkal struktur i samhället. Den tredje positionen i Connells teori är den underordnade. Denna 

position präglas av att den inte lever upp till en kulturellt betingad manlighet. Homosexuella t ex 

tillskrivs denna position av ”omanlighet”. (Plantin 2001:86f) Thomas Johansson vill bidra med 

ytterligare två positioner, oppositionella och nostalgiska. ”Oppositionell betyder att det riktas en kritik 

mot den dominerande manligheten. (...) Nostalgisk pekar mer mot ett försvar av traditionella ideal.” 

(Johansson 2004:35) Frågan är dock om det är nödvändigt med ytterligare två positioner. Mig 

veterligen finns det ingen motsättning i att både vara nostalgisk eller oppositionell och samtidigt 

delaktig. Samtidigt kan vi knappast anse att den underordnade positionen inte innehåller opposition. 

Det vore att förenkla bilden.

Connell anser vidare att kön bör ställas i relation till andra strukturer i samhället. Genus har ett 

ständigt samspel med nationalitet, position i världen, etnicitet och klass. (Connell 1999:96) Det tredje 

analysområdet hos Connell är det känslomässiga samspelet mellan könen. ”Området är en viktig del 

av könsanalysen, då olika emotionella uttryck, såsom gemenskap, sexualitet, åtrå och njutning inte är 

könsneutrala utan ofta har en tydlig könsprägel.” (Plantin 2001:87) Emotionella aspekter är en del av 

den aktuella könsordningen, i synnerhet kanske sexualiteten. Enligt Edmund Dahlström (1992) är 

sexualiteten, eller det sexuella mötet, ofrånkomligen en av de viktigaste sociala mötesplatserna där 

betydelsen av kön utformas, omformas och återskapas. Detta är en viktig social arena som de flesta 

agerar på och har starka känslor knutna till.

4  Thomas Johansson benämner även den här gruppen för förhandlande. (2004:35)
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Trots att Robert W Connells teori om en hegemonisk maskulinitet i mångt och mycket 

accepterats som gångbar inom kultur- och samhällsforskning har kritik riktats mot hans modell. Roger 

Klinth t ex anser att den starka betoningen på dess norm- och modellstatus implicerar en fast social 

ordning trots att den skapades i en slags kritik av patriarkatets fasta struktur. ”Den hegemoniska 

manligheten ges närmast arketypiska drag och framstår snarast som en avgränsad personlighetstyp, en 

personlighetstyp som huvudsakligen omges med negativa konnotationer (sexistisk, homofobisk, 

hierarkisk etc.).” (Klinth 2002:43) Vissa forskare har även ifrågasatt begreppets tillämpbarhet på 

svenska förhållanden då det är en teori utformad för en angloamerikansk kontext. (Nordberg 2000) 

Dessa invändningar till trots anser jag det vara en tillfredsställande teoretisk ram för att förstå 

genusrelationer, framför allt på föräldraskapets arena. 

Barnorienterad maskulinitet

Lisbeth Bekkengen (2002) myntade begreppet barnorienterad maskulinitet för att särskilja på vad som 

har kallats ”den nye mannen” och dess familjeorientering. En familjeorientering torde rimligtvis 

innebära en orientering mot kvinnor, vilket hon anser sig inte kunna se, förutom i könsrelationernas 

oföränderlighet. (Bekkengen 2002:95) Barnorienterad maskulinitet handlar om att ”sätta ett högt 

värde på relationen till och kontakten med barn, samt att ha ett uttalat intresse för barns villkor. (...) 

Dessa män har egna behov av barnrelationen för att utveckla sig själva som människor.” (Ibid) En 

viktig del av den barnorienterade maskuliniteten, liksom inom andra typer av maskulinitet, är 

särskiljandet från feminitet och kvinnors handlande. Maskuliniteten överordnas fortfarande 

feminiteten. ”Isärhållandet och den manliga normen finns såväl när nära relationer till barn är en del 

av, som när de inte är en del av maskuliniteten.” (Ibid:97)

Bekkengen frågar sig om den barnorienterade maskuliniteten blir hegemonisk. Hon anser att 

det finns en stark samhällelig drivkraft att sätta barnets bästa i centrum, vilket innebär en god kontakt 

med pappan som mål. Däremot behöver inte det betyda att det är synonymt med kvinnans bästa. 

Tvärtom anser hon att jämställdheten hamnar i periferin när männens relation till barnet diskuteras. 

Inom den barnorienterade maskuliniteten sker det ett avståndstagande av det feminina så att det inte 

förväxlas med kvinnlig praktik, trots att det påminner om det. (Ibid:198) Bekkengen anser att den är 

på god väg att få en hegemonisk ställning. Den hamnar högt i hierarkin bland männen själva samtidigt 

som överordnas feminiteten. En av anledningar till att hon anser den ha intagit en hegemonisk 

ställning är antagandet att få män lever upp till den och att den föräldraledige mannen existerar mest 

på en diskursiv nivå. (Ibid:199f)
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Mina utgångspunkter är således att jag anser föräldraskapet vara en social konstruktion som varierar i 

tid och rum. Det finns en biologisk aspekt av föräldraskapet men den är underordnad de värden som 

tillskrivs positionen. Föräldraskapet är i allra högsta grad en del i det vi anser vara kvinnligt 

respektive manligt. Det är också inom den valigast förekommande, den heterosexuella, familjeformen 

som det sker. ”Det är en familjeform som (...) är extremt präglad av föreställningar om vad kvinnor, 

män och barn är och ska vara.” (Elvin-Nowak 2003:152) Jag anlägger även ett maktperspektiv där 

utgångspunkten är att det maskulina överordnas det feminina samtidigt som det sker en rangordning 

inom maskuliniteten, varav man bör tala om det i plural. Begreppet barnorienterad maskulinitet 

viktigt i förståelsen av den diskursiva praktiken inom mitt område om särskiljandet och 

gränsdragningar vid hur ett maskulint föräldraskap utformas.
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Metod

Jag har för den stundande undersökningen valt att använda mig av en diskursanalys som huvudmetod 

samt minnesarbete som en slags förundersökning. Jag är av den uppfattningen att vi medvetet, eller 

omedvetet, genom språket förmedlar mer eller mindre underbyggda sanningar. Samtidigt är jag av 

den uppfattningen att det är hart när omöjligt att lyfta forskaren ur forskningsuppgiften. Därmed väljer 

jag, genom ett minnesarbete, att bejaka de upplevelser jag har i stället för att försöka förhålla mig 

objektiv i en positivistisk mening. Materialet består bl. a av intervjuer och skriftligt 

myndighetsmaterial samt verksamhetsbeskrivningar.

Innan jag går vidare mer utförligt av de metodologiska aspekterna till det här arbetet bör det 

nämnas lite om mansforskning. Den kritiska mansforskningen, som jag anser det här arbetet tillhör, 

har sina rötter i feministisk teori och praktik. Det kritiska läggs till för att särskilja inriktningen från 

mansforskning utan ett köns- och maktperspektiv Det finns också ett uttalat mål om att rikta kritik 

mot könsmönster och överskrida de identiteter som bidrar en reproduktion av traditionella sätt att 

förhålla sig till kön. (Se bl. a Johansson 2004 & Johansson & Kuosmanen 2003) Det är också ett mål 

som jag delar.

Diskursanalys

En definition av begreppet diskurs är tanken om att språket struktureras i olika mönster beroende på 

vilket socialt område vi handlar inom. Metoden blir då att analysera språket för att utröna mönster. 

Enligt Winter-Jörgensen och Phillips (2000) finns det tre angreppssätt inom det diskursanalytiska 

fältet: Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori, kritisk diskursteori och diskurspsykologi. 

Även om de inbördes skiljer sig något från varandra delar de alla vissa nyckelpremisser. De är alla 

kritiska till självklar kunskap och ifrågasätter objektiva sanningar. De anser att vi är historiskt och 

kulturellt konstituerade och i grunden antiessentialistisk; den sociala världen konstrueras socialt och 

diskursivt. Fokuseringen ligger också på sambandet mellan kunskap och sociala processer samt social 

handling. Uppfattningen av världen produceras och reproduceras i sociala processer och i en bestämd 

världsbild uppfattas vissa former av handling som mer naturliga än andra. Sammantaget vilar 

diskursanalysen på en socialkonstruktionistisk grund. (8ff)

De tre inriktningar som finns inom det diskursanalytiska fältet delar således en gemensam 

filosofisk grund. Därmed inte sagt att de är identiska. Det råder t ex oenighet om diskursernas styrka 

inom det sociala fältet, styr de fullt ut eller formas de av andra aspekter och har också varierade 

analysområden; individers vardagliga diskurser eller övergripande samhällsdiskurser. (Ibid:9) Jag 

kommer dock att uppehålla mig vid den kritiska diskursanalysen, vilket är den metod jag främst 

använder mig av. Däremot finns det aspekter av de övriga som jag anser mig kunna och behöva 

anamma. Det är i synnerhet Laclaus och Mouffes diskursteoretiska användning av begreppet 
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hegemoni samt diskurspsykologins användning av intervjuer. 

”Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera 

och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i 

olika sociala sammanhang.” (Ibid:66) Liksom det diskursanalytiska fältet präglas den kritiska 

diskursanalytiska riktningen av pluralism, men Winter-Jörgensen och Phillips anger Norman 

Faircloughs inriktning som tongivande. Utgångspunkterna för riktningen är:

1. Diskursiva praktiker (produktion och konsumtion av texter och bilder) bidrar till att forma sociala 

identiteter och relationer. Det sociala och kulturella formas och omformas delvis av diskursiva 

praktiker i vardagen. 

2. Diskurs har ett dialektiskt förhållande till andra sociala praktiker. Diskurs speglas av strukturer 

samtidigt som den bidrar att forma dem.

3. Den kritiska diskursanalysen ägnar sig åt lingvistisk textanalys av språkbruket i social interaktion.

4. Den är ideologisk dvs. att den anser att diskursiv praktik producerar och reproducerar ojämlika 

maktförhållanden mellan sociala grupper som t ex mellan könen. Syftet är att bidra till social 

förändring.

5. Kritisk diskursanalys uppfattar sig inte som politiskt neutral. (Ibid:67ff)

Som metodiska riktlinjer anges att en problemformulering utformas. Huvudsyftet är att analysera 

förhållandet mellan diskursiv praktiker och bredare sociala och kulturella strukturer t ex en 

könsmaktordning. Sedan följer valet av material som är beroende av t ex problemformulering och 

eventuella förkunskaper. Om intervjumaterial används skall det transkriberas utifrån relevans till 

forskningsområdet.5 I analysen till sist tittas det närmare på tre olika områden: diskursiv praktik, text 

och social praktik. (ibid:83ff)

När vi då talar om diskurser och diskursanalys är det naturligtvis nödvändigt att problematisera. 

Ett område som tas upp är objektiv sanning. Om vi ämnar kritisera något på basis av att det inte finns 

några objektiva sanningar hamnar man lätt i en prekär situation. Man kan inte utge sig för att sitta 

inne med det rätta svaret. Däremot kan man kritisera något utifrån de faktiska samhällsförhållanden 

som existerar och hävda att ens eget perspektiv är lika gott som något och kanske uppmana till 

eftertanke. Samtidigt är forskaren själv del av en diskursiv praktik som formar dennes världsbild. Om 

jag använder mig själv som exempel så ingår jag i den sociologiska diskursen när det gäller synen på 

kön, med allt vad det innebär. Det betyder att det präglar mina omdömen och mina praktiker lika 

mycket som någon annan diskurs. Enligt Winther-Jörgensen och Phillips är det då viktigt att man i 

5  Den här delen av metoden innefattar även en analys av t ex pauser, överlappningar osv. Mina intentioner med 
intervjuerna var att få lite mer kött på benen och använder materialet i en mer konventionell kvalitativ 
intervjuanalys. 
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”konkreta forskningsprojekt (...) explicit utvecklar grunden för den kunskap man frambringar och 

redogör för vad det är som man ska säga något om och vilka regler man därvid följer.” (154)

En diskursanalys ligger således till grund för min stundande undersökning. Det är i språket som 

jag anser skapar en diskursiv sanning som kan relateras till samhällsförhållanden. Här bör försiktighet 

betonas, som jag angett tidigare, att inte sätta likhetstecken mellan sociala förhållanden och diskurs. 

Däremot finns det möjlighet att påpeka en diskurs kan bidra till förändring eller reproduktion av 

sociala strukturer; de befinner sig i ständig växelverkan och är beroende av varandra. I min 

undersökning är det den diskursiva praktiken i föräldragrupper som är intressant, i synnerhet om den 

sätts in i en större social kontext eller struktur som könsmaktstrukturen. Hur korrelerar den med 

samhälleliga förhållanden som t ex uttag av föräldrapenning eller andra ojämlika förhållanden kring 

föräldraskapet?  

Minnesarbete

En definition av minnesarbete är att det är en metod för att ”komma erfarenheterna på spåret.” 

(Widerberg 1995:125) Utgångspunkten är således egna erfarenheter som sedan sätts in i en vidare 

kontext. Det är mina erfarenheter som ligger till grund för intresset för ämnet och utformningen av 

arbetet. I korthet skulle metoden sammanfattas med att man sätter sig ned och skriver ned sina minnen 

utifrån ett tema och så konkreta som möjligt. Oftast utförs den i grupp och forskaren själv deltar som 

forskningssubjekt. Dessa texter bearbetas och ett nytt, kollektivt minne, skrivs ned och analyseras 

ytterligare. Det är variationerna av temat som man är ute efter och inte ett konformt uttryck. Så kan 

sedan processen fortskrida tills ämnet är tömt. (Ibid:126)

Det går också att utforma minnesarbetet till ett individuellt projekt. Karin Widerberg visar ett 

sådant projekt kring temat ”sexuell trakassering på arbetsplatsen” och hävdar att det gav ovärderlig 

kunskap och förståelse för ämnet. Hon använde sedermera sina minnesanteckningar som ett 

förprojekt. (Ibid:131f) En viktig poäng som Widerberg gör är att metoden snarare skall ses som en 

infallsvinkel än en strikt modell. ”Använd odogmatiskt tror jag metoden har mycket att ge när det 

gäller att se och förstå erfarenheter.” (Ibid:128) Johanna Esseveld (1999) menar också att kollektiva 

minnesarbeten fungerar sämre om inte deltagarna har samma teoretiska utgångspunkter.

Grunden till undersökningen är ett individuellt minnesarbete då det praktiskt taget är omöjligt 

att få till ett kollektivt sådant. Ett sådant förhållningssätt är inte helt oproblematiskt. Dels har det med 

vetenskapssyn att göra och vad forskarens roll samt position skall vara. Ur ett positivistiskt perspektiv 

skulle forskaren förhålla sig så neutral som möjligt. Det vore dock värre att hymla om mina 

erfarenheter och inta en skenbart objektiv hållning. Minnesarbetet gör det möjligt att inkorporera 

dessa i undersökningen. Samtidigt bör man beakta att jag också ingår i en diskurs som formar min syn 

och förståelse av ämnet. Onekligen påverkar det också mitt minne. Det är trots allt flera år sedan 
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händelsen och en oöverblickbar mängd av sociologisk teori har format mitt medvetande sedan dess.  

Material 

För att kunna utföra undersökningen har olika material använts. Först är det skrivna materialet som 

lämnas ut till blivande föräldrar inom föräldragruppsverksamheten hos barnmorskemottgningarna. 

Som komplement till detta har tre intervjuer utförts med två barnmorskor och en pappagruppsledare. 

Och till sist har jag använt mig av litteratur, både av rent vetenskaplig art och av 

verksamhetsbeskrivningar. Det är således de här tre komponenterna som ligger till grund för min 

undersökning.

Den allmänna informationen som lämnas ut till blivande föräldrar är oftast av allmän 

myndighetskaraktär. Det kan röra sig om pamfletter som handlar om amning, spädbarnsdöd, BB etc. 

De har alla en så kallad allmän karaktär och tycks vara av den typen av information och rådgivning 

som används generellt, med regionala variationer säkerligen. Det kan också röra sig om den typ av 

materiel som används vid pappagruppernas sammankomster som framstår som mer individuellt och 

en produkt av den individuelle pappagruppsledaren. Trots det rör det sig om materiel som används 

tämligen allmänt då både bilder och text figurerar annorstädes. Utifrån dessa har en textanalys utförts 

och där bilder är ett viktigt komplement till språket och är öppen för tolkning. Olika tolkningar är i 

högsta grad möjligt.

Intervjudelen utfördes för att komma ämnet närmare. I synnerhet då informanterna besitter 

kunskaper och erfarenheter som fördjupar insikten. Informanterna bestod av en pappagruppsledare 

och två barnmorskor, tillika föräldragruppsledare. Alla besitter stor erfarenhet i utövandet av 

funktionen som gruppledare. En av barnmorskorna är, tillsammans med pappagruppsledaren, 

involverade i en familjecentral som är ett samarbetsprojekt mellan kommun och primärvård. Inom 

centralen finns MVC, BVC, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Pappagruppsledare inom 

mitt intervjuområde är ingen betald position utan utförs ideellt av privatpersoner. Intervjuerna bestod 

av, vad Steinar Kvale kallar, en halvstrukturerad intervju där vissa teman berörs samtidigt som den 

erbjuder möjligheter till förändringar i frågors form samt ordningsföljd för att kunna följa upp svaren 

från de intervjuade.(1997:117) Tanken var att informanten skulle kunna tala fritt och kanske ha längre 

utläggningar utan att intervjuaren lägger sig i för mycket. Den halvstrukturerade intervjun är också 

något som förespråkas inom diskurspsykologin. Dessa intervjuer kan sedan användas i kombination 

med ”naturligt förekommande” material dvs. vetenskapliga texter, medietexter etc. (2000:117f) Så här 

i efterhand kan det säkert finnas bättre sätt att samla in material. Jag tänker närmast på deltagande 

observationer eller gruppsamtal, som i än högre grad främjar en social interaktion och en 

samtalssituation. Det är dock något som jag inte kunde få till stånd för den här undersökningen.
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En stor del av materialet av undersökningen står att finna i olika former av litteratur. Det kan 

handla om tidigare forskning där ämnet tas upp, om än kortfattat. Det har dock varit en viktig del i 

utgångspunkten för mitt arbete och fungerar som referensmateriel. Det är dock böcker som direkt tar 

upp ämnet som skärskådas mer. En sådan bok är Föräldragrupper i praktiken (2002) som beskriver 

och förklarar en teknik som kallas Leksandsmodellen. Den tycks ha fått spridning i landet och 

inspirerade till den familjecentral som mina informanter arbetade med. Ytterligare en bok som 

betydde mycket är Uppdrag:pappa (2004) som är ett kollage av berättelser om män och deras 

föräldraskap. Många av berättarna representerar, vad Thomas Johansson (2004) kallar, oppositionell 

maskulinitet dvs. de försöker överskrida könsgränser och intar en kritisk ställning. 
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Materialredovisning och analys

Innan jag fortsätter med en mer ingående redogörelse av materialet kan vara på sin plats att lite 

kortfattat gå igenom upplägget. Det finns fyra områden som diskuteras. Det första är sexualiteten. På 

vilket sätt förekommer det i informationen till föräldrarna? Till grund för detta område ligger det 

material som delades ut vid pappagruppsverksamheten och häften som användes vid 

föräldrautbildningen, men också utdrag ur verksamhetsbeskrivningar samt erfarenhetsberättelser. Det 

andra området innefattar anknytning, relationsskapande mellan barn och föräldrar samt 

ansvarsfördelning. Materialet består i stort av samma typ av skrifter. Det tredje området tar upp fäders 

alienation eller utanförskap i mötet med mödravården (barnmorskemottagningen). Materialet är 

främst hämtat från tidigare forskning samt intervjuer. Till sist tas diskursen kring olikheten mellan 

könen upp och vad det kan innebära för ett jämställt föräldraskap. Utgångspunkten är den diskurs som 

växte sig stark i början av nittiotalet och hur den fortfarande påverkar vår syn på kön.

Sexualiteten

Vid den pappagrupp som jag deltog i presenterades ett material som jag tog upp tidigare. Huruvida 

det här har fått en större spridning råder det osäkerhet om. Att den figurerar vid andra 

föräldrautbildningar blev jag varse om när jag läste följande: 

           ”Flera av mina väninnor har fått två lappar med ”Nio mamma-råd” respektive ”Nio pappa-råd” 

från BVC. Punkt ett på mammarådslistan: Njut av ”det lilla livet” - tiden kommer inte tillbaka. 

Punkt ett på listan med råd till den nyblivna pappan: Härda ut (apropå sexlivet). Det är 

symptomatiskt att kvinnan ska vårda relationen till bebisen, medan pappan främst ska jobba på 

relationen till sin snopp. Bör inte papporna njuta av det lilla livet? Och jag känner för övrigt 

kvinnor vars män inte velat ha sex med dem efter förlossningen ”eftersom det känns så konstigt 

att ligga med någon som är mamma”. Uppmanas de kvinnorna också härda ut, eller ska de bara koncentrera sig 

på det lilla livet och ersätta sex med ett storkok av morotspuré och en och annan 

extra vildsint babysalsa?” (http://www.aftonbladet.se/vss/foraldrar/story/0,2789,1023946,00.htm) 

Här verkar det som samma råd som användes vid den pappagrupp jag deltog i, med den skillnaden att 

även mammor erhåller ett antal råd. Vad består då dessa råd av och hur är de presenterade? I häftet är 

de numrerade från ett till nio, varav det första rådet är att männen ska ”härda ut apropå sexlivet.” 

Onekligen tycks sexfrågan vara viktig då den återkommer igen. Här uppmanas männen att prata 

igenom sexfrågan med sina partners innan förlossningen för att lättare kunna diskutera eventuella 

problem efteråt. Ordet partner används inte utan det är med ”din kvinna” som du skall diskutera med. 

Benämningen ”din kvinna” är återkommande och kan tyckas vara oskyldigt, men onekligen för det 

tankarna till ett ägande eller beroendeförhållande. Innebörden kan också anses vara mer erotiskt 
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laddat än att omvänt säga din man. ”Min kvinna signalerar mer av erotisk samhörighet än av 

vardagliga gemensamma bestyr.” (Elvin-Nowak 2005:22)

Varför är sexualiteten så viktig? Onekligen ger det sken av att vara den viktigaste punkten då 

den hamnade överst och först. En pappagruppsledare menade att det är viktigt att ta upp de frågorna 

för en man så han i efterhand inte upplevs som ”en gnällig, småkåt småbarnspappa.” Annat material 

som lämnas ut vid föräldrautbildningen tar också upp frågan och av dem förstår man att det har och 

göra med de stora omställningar ett barn betyder för parrelationen, där sexualiteten är en viktig del. 

Betoningen i dessa böcker ligger på att män och kvinnor ger sexualiteten olika innebörd. Alf B 

Svensson konstaterar krasst i häftet Håll kärleken levande (1997) att de båda könen ”fungerar olika 

rent sexuellt.”  Utöver de fysiska skillnaderna är de också olika rent psykologiskt, då mäns sexuella 

lust väcks av synintryck och kvinnors av bl. a omtänksamhet och kel och smek. Efter det fortsätter en 

kort redogörelse över hur kvinnor och män fungerar sexuellt, bl. a uppmanas kvinnor att tänka på 

synintrycket de gör och att män skall utveckla sin sensuella sida. (Svensson 1997:44) ”Om vi känner 

till dessa skillnader kan vi bättre förstå och vara lyhörda för varandra också när det gäller sex.” (Ibid: 

45) Olikheterna blir viktiga för Svensson trots att han i början av häftet betonar att skillnaderna 

mellan könen är mindre än individuella skillnader oberoende av kön. Samtidigt deklarerar han att han 

medvetet använder sig av dessa skillnader för att poängtera att vi många gånger är fast i ett 

traditionellt könsrollstänkande. (Ibid:9) Frågan är om han inte snarare bekräftar dem i stället för att 

ifrågasätta dem med den typen av upplägg.

Ytterligare en informationsbroschyr som släppts för bruk vid bl. a föräldragrupper är Lust och 

samliv av Tone Ahlborg (2005). Den bygger på intervjustudier från en vetenskaplig avhandling av 

författaren själv och som underrubriken antyder, att må bra i sin parrelation som nybliven förälder, 

handlar den om omställningen som sker vid ankomsten av ett barn. Här har sexualiteten en 

framträdande roll. Däremot så tenderar Ahlborg att ge en mer nyanserad bild av män och kvinnors 

sexualitet. I hennes intervjustudie hade en stor andel män sagt att de uppskattade sensualiteten före 

sexualiteten och att även kvinnor kunde vara missnöjda med sexlivet efter förlossningen samt att 

trötthet är en vanligt förekommande orsak. (Ahlborg 2005:17f) Vad som tycks vara närvarande i 

Ahlborgs skrift är en utmaning av att sexualiteten som del av en slags maskulinitet. Nyanseringen till 

trots finns det aspekter av tilltalet som förälder i mångt och mycket innebär detsamma som mamman. 

”I början, under de första månaderna, kan man unna sig att helt ge sig hän åt föräldraskapet. Men så 

småningom behöver parrelationen lite näring och partnern lite uppmärksamhet, (...). (Ibid:2) Med 

vetskapen att det oftast är kvinnor som stannar hemma med barnet den första tiden får man förmoda 

att det är hon som ger sig hän, men det åligger även henne att visa partnern lite uppmärksamhet så det 

här med föräldraskapet inte går till överdrift och att mannen, som inte gett sig hän åt föräldraskapet, 

börjar klaga på avsaknaden av ett sexliv.
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Leksandsmodellen har blivit tongivande i framväxten av familjecentraler. I den modellen ingår 

föräldrautbildning med tillhörande pappagrupper ledda av en manlig pappagruppsledare. Det finns en 

uttalad ambition av att ha manliga gruppledare och mest specifikt som identifikationsobjekt. ”Jag har 

svårt att se att jag skulle identifiera mig med en femtioårig barnmorska”, sa pappagruppsledaren jag 

intervjuade. Enligt boken Föräldragrupper i praktiken (2002) är pappagruppsledare ”helt vanliga, lite 

mer erfarna, pappor”. (Johansson & Jons 2002:41) På senare tid har kritik riktats mot den typen av 

pappagrupper. I en kartläggning som pappagrupperna.se har gjort figurerar intervjuer med forskare 

som Roger Klinth och Lars Jalmert samt Tomas Wetterberg, sakkunnig i den referensgrupp som 

ansvarar för ett föräldra- och pappaprojekt i Värmland. De ser alla en fara med att pappagrupper 

snarare konserverar traditionella könspositioner än motverkar dem. Wetterberg uttrycker att om ”vi 

skulle ha pappagrupper med män som inte funderat på genusfrågan, så tror jag risken är väldigt stor 

att männen går in som ett komplement till kvinnan.” (www.pappagrupperna.se/kartlaggning.htm) 

Följande diskussion ägde rum hos en pappagrupp i Leksand:

           ”Håkan: ”Du som är pappautbildare och fyrbarnsfar har ju lite att komma med. Men Henrik 

han vill veta hur man fixar sexlivet när hans tjej inte vill.” 

Henrik: ”Hon vill inte ens kramas. Jag köpte blommor till henne en dag men det hjälpte ju inte.”

Pappautbildaren: ”En pappa tipsade mig om hur man skulle kunna lösa det. Han sa att du ska

 diska efter middagen och kanske dammsuga också. Det funkade för mig, ett par gånger i alla fall.

 En annan kille gick upp på natten när tjejen skulle amma och bara satt bredvid henne.”

Henrik: ”Vaddå sitta bredvid, hon kan väl amma utan mig?”

Pappautbildaren: ”Men hon tyckte nog att han brydde sig genom att gå upp.”

Henrik: ”Jag har svårt att förstå vad tjejer vill.” (2002: 61)

Vid första anblick en nog så oskyldig diskussion; en nybliven pappa som söker råd kring sexlivet. 

Vad det tycks handla om är lätta lösningar på ett specifikt problem, där målet är hur man skall agera 

för att intressera sin partner i sex. Vad som skulle kunna vara ett underlag för diskussioner kring 

ansvarsfördelning och relationsskapande till sitt barn utmynnar i konkreta råd om förbättrat sexliv. 

För det fungerade ju för pappautbildaren. Liknande resonemang möts vi av i boken Uppdrag:pappa 

(2004), vilket skulle kunna utgöra underlag till varför enkönade föräldragrupper kritiserats. Robert 

Svensson, som delar med sig av sina erfarenheter av att bli pappa, deltog i en pappagrupp där ledaren 

påpekade vikten av att pappan var närvarande från två års ålder och sparkade fotboll med sonen för 

annars skulle han sakna en manlig förebild, vilket i sin tur kunde leda till att han blev ett skinhead av 

någon outgrundlig anledning. De uppmanades också att ta det lite lugnt efter förlossningen (sexuellt). 

”Och DÅ är det ju tur att det finns TV 1000.” (2004:13)
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Om vi återgår till de ”nio pappa råden” framgår det att sexlivet är viktigt och då i synnerhet för 

män. Som inledande citat indikerar tycks det inte vara lika viktigt för kvinnor. Det betyder naturligtvis 

inte att sexfrågan tas upp, men då tycks den ha en mer biologisk karaktär. Som en barnmorska 

poängterade finns det biologiska orsaker till att det är ”svårt att komma igång efter barnet är fött.” 

Sexualiteten har dock mycket att göra med kön, utöver det rent biologiska. Heléne Thomsson påpekar 

att det är den vita medelklassmännens sexualitet som är normgivande, vilket ofta associeras till 

kroppsstyrka eller någon form av tävling. ”Om mäns sexualitet framställs som fysisk, så har kvinnors 

framställts som eterisk och glansfull, mindre aktiv men också mindre existerande.” (Thomsson 

2003:84) Det går naturligtvis att tala om sexualiteten i biologiska termer men det är också viktigt att 

inse att den också ingår i en övergripande könsmaktstruktur och förmodligen en del av en hegemonisk 

maskulinitet.

Anknytning, relation och ansvarsfördelning

När vi diskuterar relation och anknytning, men i viss mån även ansvar, kommer man med stor 

sannolikhet in på amning. Onekligen är det en ”naturlig” arena för relationsskapande och där barn och 

mamma knyter an, men det är också ett område där ansvarsfördelningen kan grundläggas. Det är inte 

min mening att här diskutera amningens vara eller inte vara. Beroende på hur man väljer att anlägga 

perspektiv på amning kan det framstå som en jämställdhetsfälla eller som något naturligt för alla 

däggdjur. Till syvende och sist så är det kanske både och, beroende på hur den kulturella och 

samhälleliga kontexten ser ut. 

Hur mycket amning det bör vara är något som är beroende av tid och rum. Numera 

rekommenderas mödrar i Sverige att amma helt i sex månader. 

(www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=12555&epslanguage=SV) Amningshjälpen, som givits ut 

broschyren Sugen på livet (2006), inriktar sig på råd och stöd till nyblivna mammor kring amning. 

Intressant är att något som uppfattas som så naturligt behöver så mycket stöd. Att innehållet är inriktat 

på mamman är kanske inte så underligt då det är hon, som en barnmorska uttryckte det, är maten. 

Pappan tillägnas ett fåtal sidor och då i form av stöd och hjälp. Han skall bl. a avstyra besök och 

förhindra att hon blir stressad. Den varnar också att man som nybliven pappa kan känna sig åsidosatt. 

”Kom ihåg att du är oerhört viktig som stöd och hjälp för din familj. Ni är lika viktiga som föräldrar 

men just nu är mamman viktigast för barnet.” (2006:24) Denna typ av rollfördelning tycks vara något 

som delas av de barnmorskor som intervjuades. En barnmorska uttryckte att ”mamman är bäst för 

barnet när det är nyfött, men det betyder inte att pappan inte ska finnas med, tvärtom ska han vara 

redo att ta hand om barnet när det blivit äldre.” I slutet av broschyren poängtera de att det inte måste 

vara antingen eller när det gäller amning. Det kan bl. a ha att göra med att mamman känner att 

amningen är för kravfylld och att det är individuellt hur mycket de vill amma. (Ibid:25) Med 
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livsmedelsverkets rekommendationer på sex månaders helamning och drygt 20 sidor av amningshjälp 

i åtanke är det lätt att tvivla på individens autonomi i frågan.

Om amningen får anses som en viktig arena för relationsskapande och där barn och mor knyter 

an till varandra finns det anledning att diskutera på vilken teoretisk grund den vilar. Ylva Elvin-

Nowak skriver att många av ”de utvecklingspsykologiska teorier som vi till vardags rör oss med (...), 

bygger på inte helt uppdaterade föreställningar om familj och föräldraskap, och där det inte riktigt ges 

utrymme för en aktiv och delaktig pappa.” (Elvin-Nowak 2005:35) Tankarna har ofta sin grund i den 

psykoanalytiska idétraditionen och som Thomas Johansson påpekar har psykoanalytisk teori ”kommit 

att användas för att befästa det rådande.” (2004:151) Lite kortfattat handlar det om att pappan blir 

viktig för barnet i ett senare skede och då mest i form av identifikationsobjekt. Även 

anknytningsteorier har gjort gällande att spädbarnet behöver knyta an till en person, vilket i regel 

innebär mamman (Elvin-Nowak 2005:36f) Den ensidiga fokuseringen på mamman har av senare 

forskning ifrågasatts (Se bl. a Hwang 2005) ”Män och kvinnor reagerar fysiologiskt likadant på 

spädbarns gråt. Pappor är lika bra på att mata sina spädbarn som mammor, på att tolka vad barnet vill 

och på att besvara barnets behov” (www.folkhalsa.wiki-

site.com/index.php/Sp%C3%A4dbarns_anknytning)  

I boken Att verka tillsammans – en bok om familjecentraler (2000), vilket är en slags översiktlig 

skrift om familjecentralsidén, ägnas ett kapitel åt en verksamhet som riktar sig till mödrar som löper 

risken att få relationsstörningar till sina barn. I den s.k. spädbarnsverksamheten inriktar man sig på 

mammor och barn och det poängteras att det skall vara pappafritt i gruppen. ”Vi arbetar för att stärka 

mamman så att hon orkar se sitt barns behov.” (2000: 80) I slutet av kapitlet redovisas statistik varför 

behovet finns för den typen av verksamhet under rubriken ”Vikten av god anknytning mellan barn 

och förälder.” ”38 procent av barn vid 15 månaders ålder uppvisar någon form av otrygg anknytning 

till sina mödrar. Genom stöd till föräldrarna kan interaktionen mellan barn och föräldrar förbättras.” 

(Ibid: 85) Språkligt blir citatet intressant då det i praktiken inte gör någon distinktion mellan mödrar 

och föräldrar. Med spädbarnsverksamhetens inriktning förhåller det sig också sannolikt att det är 

anknytningen och relationsskapandet mellan mor och barn som anses vara viktigt i ett tidigt stadium. 

En fråga som uppstår är naturligtvis om inte anknytningen till fadern kan anses som viktig och om det 

finns någon verksamhet som inriktar sig på det området? Samtidigt verkar det som det sätts ett 

likhetstecken mellan moder och förälder vilket signalerar vem som anses vara den primäre 

vårdnadsgivaren. Det är dock inte verksamheten som sådan som bör kritiseras, det finns säkert ett 

behov, däremot att det förhållandevis explicit uttalas om vem som är viktigast för barnet under den 

första tiden. Vad som framstår som problematiskt är att sätta ett likhetstecken mellan mor och 

förälder. Enligt en statlig utredning är det ett problem att inom mödravården tilltalas män i första hand 

som män och kvinnor som förälder. (SOU 2005:73)
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På första sidan av materialet Pappatips och funderingar finns ett litet mayaindianskt ordstäv: 

”I det lilla barnet ligger värdens framtid. Modern måste hålla honom tätt intill sig så han får 

veta att värden är hans. Fadern måste ta honom upp till det högsta berget, så att han kan se 

hur värden ser ut.”6

Enligt ordstävet ges det information om hur fördelningen av ansvar bör uppfattas. Modern 

representerar det omvårdande och det trygga hemmet och fadern representerar det offentliga och 

världen utanför. Den klassiska dikotomin; privat/offentligt eller reproduktion/produktion. Enligt 

pappagruppsledaren används det inte längre av anledningen att många deltagare reagerar negativt till 

poesi. I stället har han försökt ”klä det i en praktisk handling i stället.”  Han använder ett exempel från 

hans egen föräldraledighet då han brukade gå ut med sin son innanför morgonrocken och titta på 

sopbilen. ”Och det blir nästan lite av samma sak att det är pappan som visar på hur världen är utanför, 

för att visa på saker som kan upplevas som farliga fast det finns en trygghet i det och så.” Omedvetet 

har han dock visat på att en man kan vara både hem och offentlighet, att han kan vara omvårdande 

och äventyrlig samtidigt. Det visar en barnorienterad maskulinitet med substans.

Vad som inte ger det någon substans är en titt på det åttonde rådet, ”boka in pappaledighet – det 

ger en bättre kontakt med ditt barn livet ut”, i samma häfte. För det första går det att anmärka på 

placeringen av rådet. Av dess placering tycks pappaledighet inte få hög prioritet. Pappagruppsledaren 

hoppas ”för guds skull att ingen tror att det är en rangordning.” Trots det får man nog räkna med en 

omedveten rangordning, om det inte ses som budord med enskilt värde. Samtidigt är den språkligt 

intressant. Vad menas egentligen med pappaledighet? Enligt Elvin-Nowak kan det betyda olika för en 

mamma och en pappa. Föräldraledigheten för en pappa kan många gånger betyda de två månader som 

är öronmärkta för pappan och det kan i extremfall också betyda de pappadagar man kan använda i 

samband med förlossningen. (2005:92f) Pappagruppsledaren betonar att det inte går att ”ha den 

oemotsagd där, för där ger man den inget värde.” Och han poängterar att den skapar en plattform till 

diskussion om hur männen har tänkt sig kring ledigheten. Vad som då blir problematiskt är att den 

framstår som att ha låg prioritet och i synnerhet om vi jämför med den prioritet det första rådet tycks 

ha. Vad man skulle kunna hävda är att sexualiteten intar en större plats inom den maskulinitetskultur 

som anses vara rådande och att barnorienteringen är en del av den, men inte av hegemonisk karaktär. 

Å andra sidan kan barnorienteringen ses som en del av hegemonin, men där sexualiteten har en 

överordnad position.

6 Orden ”värden” är en felstavning och skall egentligen vara ”världen”. 
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Alienation

En fråga som dykt upp på senare tid är blivande fäders känsla av utanförskap och alienation i mötet 

med mödravården eller barnmorskemottagningen. Pappagruppsledaren jag intervjuade upplevde 

frustration över att en institution (barnmorskemottagningen) motverkar ett jämställt föräldraskap. 

”Det är en drivkraft hos mig: här är något som är fel och jag tror inte att de själva förstår det.” Senare 

forskning har också uppmärksammat problematiken. Det pekar på att män i allmänhet upplever ett 

utanförskap i mötet med institutionen och att de i första hand riktar sig till den blivande modern. 

(Hagström 1999, Plantin 2001, Bekkengen 2002, Hwang 2005) Det finns kanske invändningar mot att 

kalla det ett utanförskap då det onekligen skett en förändring i synen på att båda föräldrar faktiskt är 

delaktiga. (Bl. a Elvin-Nowak 2005) Till viss del går det kanske att härleda detta upplevda 

utanförskap till det tidigare diskussionsområdet där faderns betydelse undervärderas när det gäller 

ansvarstagande och tidig anknytningsförmåga.

Ur barnmorskemottagningens perspektiv är det kanske inte så konstigt att fokus ligger på den 

blivande modern. Det är trots allt kvinnans kropp det handlar om och det är hon som rent fysiskt bär 

och föder barnet. I ärlighetens namn kan man fråga sig vad som skulle krävas för att män skulle 

uppleva sig delaktiga. En man uttryckte sig så här: ”Redan i väntrummet märktes det att jag inte hade 

där och göra. Där satt bara kvinnor och det fanns inget annat än damtidningar.” (Hwang 2005: 19) 

Frågan är om män skulle kunna känna sig mer välkomna om det fanns ”manlig” litteratur att tillgå? 

Svaret är kanske inte så lätt. Däremot är det något som barnmorskemottagningen, och många andra 

institutioner, måste förhålla sig till. Lars Plantin tycker sig se ett mönster där ansvarsförhållanden 

grundläggs tidigt i graviditeten och i mötet med mödravården. (2001:123) 

En berättelse om mötet med MVC lämnar en av medförfattarna till boken Uppdrag:pappa 

(2004). Augustin Erba skriver att hans intentioner var att dela sin frus upplevelser av graviditeten så 

mycket som möjligt. Han påpekade att han var gravid med förklaringen att hustrun bar på barnet i nio 

månader men de skulle tillsammans bära på barnet resten av livet. Omgivningen såg dock inte på det 

med blida ögon och han hävdar att i synnerhet kvinnor blev provocerad av hans uttalanden och ansåg 

att han försökte stjäla uppmärksamhet ifrån modern. (Erba 2004:68) Vid de hälsokontroller som 

utförs under graviditeten kände han sig undanskuffad. Där hans fru kunde få en rad frågor om hur hon 

hade det, utöver de rent medicinska frågorna, fick han själv två: ”Om jag var sammanboende med min 

fru och om jag hade dåliga gener i släkten (...).” (Ibid:69) Det var först när de hade bytt barnmorska 

som han kände sig sedd och mycket beroende på att för en gångs skull efterfrågades hans upplevelser 

och hur han mådde. Han påpekar att det var först när han fick ”samma bemötande som sin fru som jag 

verkligen förstod hur utanför jag hade varit.” (Ibid)
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Känslan av utanförskap som vi mötte i berättelsen ovan tycks inte vara ovanlig. Som jag 

påpekade tidigare pekar mycket av mansforskningen på den typen av upplevelse. Huruvida alla hade 

samma intentioner och engagemang är kanske tveksamt, men då är det värt att påpeka att det är först 

när författaren blir sedd som han blir medveten om utanförskapet. Det är också i det här mötet som de 

strukturer som Heléne Thomsson menar delar upp kvinnor och män i olika läger. Det går därför emot 

själva jämställdhetstanken som bygger på att ”kön inte ska ge några anvisningar om hur livet ska 

levas.” (Thomsson 2003:43) I mina intervjuer med barnmorskor finns det en medvetenhet rörande den 

här problematiken och de ser att pappan är viktig och någon som de försöker synliggöra. Däremot så 

kan de ifrågasätta sin egen position som förmedlare av jämställdhet och beklaga att de under 

hälsokontroller inte har den tiden att sitta ner och tala med båda föräldrar. Hur man själv upplever sitt 

arbete och hur andra tolkar det kan skilja sig markant. Pappagruppsledaren är av den åsikten att 

pappagrupper erbjuder en motvikt mot det kvinno- eller mammadominerande inslagen. Han ser dem 

som en chans att få män att ta större ansvar i föräldraskapet, men tycker att pappagruppsinnehållet är 

”halvhjärtat för det ges ingen prioritet i föräldrautbildningen. Den första träffen ger en indikation att 

det här är mamman till nittio procent.”

Olikhetens diskurs

I början av nittiotalet tillsatte den dåvarande borgerliga regeringen en arbetsgrupp som gick under 

namnet Arbetsgruppen om papporna. Roger Klinth (2002) skriver att valet av gruppmedlemmar var 

kontroversiellt ur ett könsperspektiv då alla i gruppen var män. Riktlinjerna till gruppen var att 

undersöka hindren till mäns uttag av föräldraledighet och ange utvecklingsprojekt som uppmuntrade 

män att utnyttja sin rätt. Det nya med den här arbetsgruppen, till skillnad från tidigare arbetsgrupper 

som hanterat ämnet, var att de inte vilade sig på varken en könsrolls- eller könsmaktsteoretisk grund. I 

stället representerade den ett tredje perspektiv på män och manlighet. De framhölls att män skulle 

markera och tydliggöra manliga egenskaper i motsats till kvinnliga. Män skulle inte enbart stå för 

värme och närhet utan också äventyr. Det var en betoning på könens olikhet. Mäns och kvinnors 

olikheter, enligt arbetsgruppen, var ”en fundamental sanning, som inte låter sig debatteras eller 

argumenteras bort” samt att ”olikheten i stället borde bejakas och betraktas som en tillgång.” 

(Ibid:326)

Denna typ av betraktelsesätt låg i tiden. Många inom genusforskningen har på ett eller annat 

sätt tagit upp boken Järn Hans av Robert Bly där författaren uppmanar män att söka det positiva i en 

naturlig manlighet som dolts av det moderna samhället. (Ibid:327) Är de tankarna fortfarande 

gångbara? En titt på verksamheten i Leksand framstår t ex deras Pappaöppet som sprunget ur de här 

tankegångarna. Det är ett slags kombinerat café och förskola och det beskrivs som en verksamhet på 

manliga villkor och där barn får umgås med sina pappor på egna villkor samtidigt som ”mammorna 
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får en stund för sig själva.”(Johansson & Jons 2002:88) Vad de manliga villkoren är utvecklas inte 

riktigt utan läsaren förväntas nästan veta vad det innebär. Några av deltagarna påpekar att det är mer 

”rock & roll än velour” och att det är ”en ventil för papporna.” (Ibid: 87) Av andra beskrivningar får 

man uppfattningen att manliga villkor betyder att det går lite vildare till. Trots det saknas det en 

förklaring av vad manligt innebär förutom att det är motsatsen till kvinnligt i och med att 

verksamheten enbart är för pappor. Och att papporna och barnen måste hitta en plats där de kan 

umgås på egna villkor måste betyda att det utrymmet inte står att finna i hemmet utan inblandning av 

kvinnlighet. Till sist ger det mammorna en möjlighet till en stund för sig själva. Männen tycks dock 

sakna detta behov eller så är det redan tillfredsställt. Verksamheten verkar i allra högsta grad hänga 

ihop med en barnorienterad maskulinitet. Den har dock, som Bekkengen poängterar, väldigt lite med 

jämställdhet att göra. Papporna ges valfrihet i hur mycket tid som de väljer att umgås med barnen, i 

synnerhet utanför hemmets alla vardagliga krav, samtidigt som det inte gör avkall på det maskulina 

föräldraskapet. Manligheten gör det olikt kvinnligheten. Enligt författarna till boken Föräldragrupper i 

praktiken finns en klar uppfattning varför fäder behövs. De behövs för att sätta gränser, i synnerhet 

för pojkar som ska växa upp till sociala och ansvarsfulla individer. ”Vi kan inte blunda för att antalet 

tunga kriminalfall ökar i takt med pappornas frånvaro.” (Ibid: 106)

Vid mina intervjuer visade det sig också att den här diskursen är stark, om inte allenarådande. 

Förhållningssättet framstår som ambivalent. Här märktes en starkare koppling till just begreppet 

jämställdhet utan att det finns uttalade mål eller riktlinjer för arbetet kring jämställdhet med nyblivna 

föräldrar. Således kan man dock höra från en och samma person att det krävs lagstiftning för att öka 

männens uttag av föräldraledighet samtidigt som personen anser att paren kan lösa fördelningen på 

sitt eget sätt. Att vi inte står så långt ifrån djurvärlden och de nedärvda biologiska förutsättningarna 

för könen samtidigt som det resoneras om inte samhället vore bättre om vi var mer androgyna. Att 

våra positioner som individer blir bekönade vid ett tidigt stadium och att det kanske inte är så viktigt 

samtidigt som det finns en vilja att se sina egna barn bli behandlade lika. Att man ser jämställdheten 

för de nyblivna föräldrarna som viktig trots att man hänger sig till traditionella könsrollstankar och en 

bekönad föräldraposition. Att män kan visa en omvårdande (värme och närhet) sida men motsatt 

position (äventyrlig och slarvig) för kvinnor är en biologisk omöjlighet. 

Det är möjligt att ambivalensen bottnar i att faderskapet befinner sig i en ny fas, inom ett 

område som av tradition varit kvinnligt. I boken Manlighetens många ansikten (2003) skriver Henrik 

Eriksson om män som arbetar inom vården. Enligt honom är studier av män som yrkesarbetar inom 

kvinnodominerande yrken centrala för att ”förstå maskulinitet och hur maskulinitet uppstår i 

relationer och processer av ett ständigt pågående formande av genus, dvs. urskiljandet och 

kategoriserandet av olika kvinnliga och manliga identiteter.” (Eriksson 2003:103) Positionen för 

dessa män inom vården innehåller både ett närmande och distansering från omsorgen. Genom valet av 
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ett kvinnodominerat yrke tänjer de på gränserna för könspositionering men skapar i sin tur nya 

placeringar inom gränserna av en heterokulturell ordning. Eriksson påpekar att mäns inträde på 

kvinnodominerade yrkesområden är förknippat med något han kallar genusyrsel. Begreppet är hämtat 

från R W Connell och innebär lite kortfattat att maskuliniteten är en så stor del av en individs identitet 

och en rörelse mot ett mer feminint förhållningssätt innebär en förlust av en personlighetsstruktur. 

Eriksson påpekar dock att det kan medföra att nya gränser för maskulint och feminint återupprättas. 

(Ibid:113) Liknande process tycks faderskapspositionen vara befattad med. Män ombeds i större grad 

att engagera sig i omsorgen för barnen och denna förskjutning mot ett kvinnodominerat ”yrke” 

medför möjligtvis en slags genusyrsel. Att upprätta nya gränser verkar dock bli viktigt. Tittar man på 

den typ av verksamhet som t ex pappaöppet tycks det projektet sätta gränser för maskulint och 

feminint föräldraskap. Samtidigt ger det sken av att män inte kan eller tillåts utveckla det annars. Som 

en av deltagarna uttrycker det så är det ”ett stöd och en bekräftelse på att man duger som pappa.” 

(Johansson & Jons 2002:87)

Kroppen har också givits central betydelse för förståelsen av genusskapande. Var den befinner 

sig, vad den gör där den befinner sig, skapar ”en erfarenhet som görs betydelsefull med dubbel 

innebörd genom att man uppträder inför sig själv och andra.” (Eriksson 2003:109) Den typen av 

synsätt är naturligtvis applicerbar på en verksamhet som pappaöppet, men den kan vara nog så viktig 

att beakta när en på förhand given pappaposition utmanas. I en berättelse ur Uppdrag:pappa (2004), 

som jag refererat till tidigare, möts mannen av skepsis från omgivningen när han försöker ta ut ett lån 

på banken för att kunna stanna hemma med sitt barn så länge som möjligt. En position som anses vara 

omöjlig av de flesta banktjänstemän han kontaktar, förutom en som visserligen aldrig stött på frågan 

men som kunde tänka sig ett lån då familjen uppvisade regelbundna inkomster och inga 

betalningsanmärkningar. (Erba: 2004:70f) En förvånad reaktion mötte honom också när han 

tillsammans med sin fru var ute med barnvagnen och blev frågad när han skulle tillbaka till jobbet. 

Hans partner svarade att det var hon som återvände först. (Ibid:72) Hans agerande motsvarar inte 

kulturella förväntningar varken kroppsligt eller språkligt. Den typen av gensvar försvårar naturligtvis 

varje försök till förskjutning av konstruerade könsgränser och, förmodligen, jämställdhet på sikt.
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Avslutande analys och tolkning

Utgångspunkten för detta arbete har varit mina egna upplevelser av att bli pappa. Syftet har varit att 

titta närmare på hur föräldrautbildningar kan upprätthålla och reproducerar könspositioner inom 

föräldraskapet. Det är naturligtvis inte lätt att markera precisa gränser för vad som kan uppfattas som 

reproduktion av könspositioner, i synnerhet inte när dessa gränser ständigt flyttas fram eller till och 

med tillbaka. Barnmorskemottagningen eller föräldrautbildningar existerar inte oberoende av det 

övriga samhället i stort, utan får ses som del i en större struktur. Och den kritik och försvar av dessa 

gränser som märks annorstädes genomsyrar även diskursen på mitt undersökningsområde. Således 

kan en och samma person inta en position av utmanare och försvarare. Den teoretiska mallen om den 

hegemoniska maskuliniteten blir viktig i sammanhanget och Lisbeth Bekkengens begrepp om den 

barnorienterade maskuliniteten. Inom många samhällsinstitutioner framhävs bilden av den 

omsorgsgivande fadern men också att barnomsorg är ”manligt” dvs. även detta attribut går att lägga 

till bilden av maskulinitet. Tidigare forskning visar dock att det till synes ligger på en diskursiv nivå 

och i praktiken är det modern som står för den största delen av omsorg och ansvar. (Hagström 1999, 

Plantin 2002, Johansson 2004 m fl.) Bekkengen frågar sig om den barnorienterade maskuliniteten 

börjar bli hegemonisk och tycker sig se tecken på det, främst genom att väldigt få män förkroppsligar 

den men att alla måste förhålla sig till den på ett eller annat sätt. Det är ett kännetecken av den 

hegemoniska maskuliniteten. (Bekkengen 2002:200) 

Mitt syfte var således att undersöka reproduktionen av kön i föräldrautbildningen. En viktig 

aspekt som jag märkte var angeläget att undersöka var den betoning på olikheter jag tyckte mig 

skönja i diskursen kring ett aktivt föräldraskap. Det är förvisso ingen nyhet; dikotomin 

manligt/kvinnligt har en lång historia. Vad som blir intressant är hur den typen av diskurs hålls 

levande och vad det kan ha för effekter på det långsiktiga målet av ett jämställt föräldraskap. Jag 

utgick ifrån två frågor. Den första var av undersökande karaktär: På vilket sätt betonas olikheter inom 

föräldrautbildningar? Den andra frågan var av mer allmän och diskuterande karaktär: Vad kan det få 

för inverkan på ett jämställt föräldraskap? Utifrån dessa frågor tog jag upp olika områden som jag 

ansåg vara viktiga att belysa: sexualitet, anknytning, relation och ansvarsfördelning samt faderns 

känsla av alienation i mötet med mödravården eller barnmorskemottagningen. Till sist berörde jag 

även lite mer allmänt hur olikhetens diskurs kan användas genom att markera ett maskulint 

föräldraskap. Materialet har hämtats från olika håll men med den gemensamma nämnaren att de har 

något med själva företeelsen föräldrautbildning att göra. Det gör kanske att innehållet kan kännas 

spretigt och att det borde ha varit mer avgränsat. Å andra sidan finns det trådar som gör det 

ofrånkomligt att inte se att de länkar mycket av materialet samman. Leksandsmodellen tjänade t ex 

som inspiration till en nyöppnad familjecentral i det område jag utförde intervjuer. Därmed inte sagt 

att det i sig representerar en helhet men däremot att det ena inte existerar oberoende av det andra.
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Sexualiteten är ett viktigt område och det är ett område med stark genusprägel, inte bara att 

heterosexualiteten är den normativa men också att den genomsyras av manlig dominans. Således 

skulle det gå att hävda att sexualiteten är en del av den hegemoniska maskuliniteten, vilket frammanar 

en bild av en viril, aktiv och erövrande man. (se Elvin-Nowak & Thomsson 2003 & Gemzöe 2003) 

Sexualiteten får också stor plats i föräldrautbildningar. Anledningen är att den identifierats som ett 

diskussionsämne utifrån det ökande antalet separationer bland småbarnsföräldrar och att relationen 

kan förändras när paret blivit en familj. Tanken är naturligtvis god, men det avgörande är tilltalet till 

föräldrar utifrån kön. Därmed kan språket till pappor innehålla råd om att ”härda ut” eller tips om att 

de ska utföra någon hushållsuppgift för att intressera sin partner i intimitet. Av allt att döma existerar 

inga liknande råd till blivande mammor.

Viss litteratur riktad till båda föräldrarna förmedlar också en bild av könen som essentialistiskt 

olika varandra trots att författaren är medveten om att skillnader mellan könen är mindre än skillnader 

mellan individer.(Svensson 1997:9) Annan litteratur nyanserar förvisso bilden, men hävdar också att 

det går bra att hänge sig helt åt att vara ”förälder” i början men ”så småningom behöver parrelationen 

lite näring och partnern lite uppmärksamhet.” (Ahlborg 2005:2) Underförstått så är det kvinnan som 

ger sig hän och i förlängningen hon som behöver visa partnern uppmärksamhet. Men så finns det 

också biologiska orsaker till att kvinnan har det svårt med sexualiteten efter födseln, som en 

barnmorska poängterade. Det är kvinnan och även hennes relation till barnet som är orsaken till de 

eventuella problem som kan uppstå på sexualitetens område. Männen kan, genom att t ex uppmanas 

att härda ut, slå vakt om sin eventuella sexualdrift och bli bekräftade i sin maskulinitet. Men samtidigt 

som det bekräftar maskulinitet förringar det mäns potential som jämställda föräldrar genom en 

undervärdering av ansvar och anknytning mellan barn och pappa.

Det råder i dag fortfarande en stor diskrepans mellan mammors och pappors uttag av 

föräldraledighet. (www.statistik.forsakringskassan.se) Likaså påpekas det att kvinnor tar ett större 

ansvar för hushållsarbete och barn. (Bl. a Plantin 2001)) Lisbeth Bekkengen (2002) menar att det 

offentliga tilltalet till män när det gäller föräldraledigheten präglas av att det är en gåva eller rättighet 

och intentionerna är att uppmuntra männen för deras eget och barnets bästa. Vad som dock saknas är 

krav på att de ska ta ut föräldrapenning. (Bekkengen 2002:201f) När det ges råd om att ta ut 

”pappaledighet” är det kontakten med barnet som prioriteras. Det passar naturligtvis in i diskursen 

kring den familjeorienterade mannen, men som Bekkengen tidigare påpekat betyder inte en 

orientering gentemot barnet att det skapar ett mer jämställt föräldraskap. En indikation på att så är 

fallet är språkbruket. ”Boka in pappaledighet” är oprecist. Dels kan det uppstå missförstånd vad som 

egentligen menas med pappaledighet och dels indikerar det inte att halva föräldraledigheten faktiskt är 

reserverat för mannen.7 Det tycks bekräfta en barnorienterad maskulinitet med mycket valfrihet.
7Enligt rådande lagstiftning måste den ena föräldrarna överlåta sina dagar till den andre föräldern, förutom de 60 
dagarna som är designerade åt respektive förälder. 
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Ansvarsfördelningen hänger i viss mån ihop med anknytning och relationen till barnet. Och 

amning framstår som en naturlig arena där mor och barn knyter an samt skapar en relation. Det 

betonas att amningen ska vara fri från tvång men samtidigt rekommenderas helamning i sex månader. 

Detta får inte ses som en kritik av amningen per se, men med rekommendationen i fokus får man 

fråga sig hur frivilligt det upplevs, medvetet eller omedvetet. I och med att amning anses som en 

naturlig arena för relationsskapande medför till viss del att råd om att ta ut eventuell mammaledighet 

anses som överflödig. Att den tidiga anknytningen mellan förälder och barn är något tillhör 

moderssfären bekräftas av den s.k. spädbarnsverksamheten som tas upp i boken Att verka tillsammans 

– en bok om familjecentraler (2000). Själva förekomsten av verksamheten är en signal om vem som 

bör ha en god relation till det nyfödda barnet. Språkbruket gör också gällande att i offentligt tilltal 

görs modern till förälder, vilket inte gäller för pappan. (Jfr SOU 2005:73) 

När pappans relation till barnet blir viktig är inte helt klart, men definitivt är det vid ett senare 

stadium i barnets liv. Företrädare för Leksandsmodellen menar, ”med risk för att bli beskyllda för att 

vara konservativa,” att pappan behövs för att sätta gränser, i synnerhet för pojkar. (Johansson & Jons 

2002:106) Enligt den psykoanalytiska idétraditionen fyller fadern främst behovet som 

identifikationsobjekt. (Se bl. a Johansson 2004 & Elvin-Nowak 2005) Liknande tankar finner man i 

den tidigare nämnda spädbarnsverksamheten, men även i det ordstäv som finns med i Pappatips och 

funderingar. Och trots att det numera är borttaget så är själva essensens kvar i den intervjuade 

pappagruppsledarens uppfattning om mammors och pappors ansvarsområde, vilket i grunden baseras 

på uppfattade olikheter utifrån kön. Det nya exempel han nyttjar sig av är menat att symbolisera ett 

liknande innehåll fast innebörden kan likaså tolkas att män har en förmåga till omsorg och samtidigt 

visa upp den ”farliga” omgivningen. Betoningen blir dock på själva tittandet på sopbilen, när det 

borde ha varit på barnet innanför morgonrocken.8 Till syvende och sist är betoningen också en 

markering av vad som är kvinnligt och vad som är manligt.

Senare tids forskning visar att män känner sig utanför i mötet barnmorskemottagningen. 

(Plantin 2001 & Hwang 2005) Känslan av utanförskap kan bottna i att inte känna igen sig i en 

kvinnlig miljö och att inte bli sedd som likställd förälder. Individuella barnmorskor som jag mötte är 

medvetna om problematiken och de försöker på ett individuellt plan att uppmärksamma dem, men det 

finns inget i deras uppdrag som fokuserar på ”den andra” föräldern. Trots att det idag, enligt en 

barnmorska, är mycket vanligare att de blivande förstagångsfäderna följer med sin partner till 

undersökningar. Pappagruppsledaren som deltog i intervjudelen drevs själv av en slags indignation i 

avsaknaden av en fokusering på livet efter en förlossning till att anta uppdraget som 

pappagruppsledare. Enligt honom är det ingen självklarhet att en pappagrupp finns med i 

barnmorskemottagnings föräldrautbildningsutbud utan det är upp till de individuella mottagningarna. 

8För en utförligare beskrivning se sid 26
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Pappagruppsverksamhet kan dock vara svår att genomföra då de tycks vara befattade med vissa 

förutsättningar som att gruppverksamheten ska ledas av en man. (Holmkvist m fl. 2007:2) Inom 

barnmorskeprofessionen finns det, enligt en barnmorska, vissa strömningar som vill fokusera i ännu 

större utsträckning på mamman och försök har genomförts med rent förlossningsförberedande 

föräldrautbildningar.

Utanförskapet eller alienationen är intimt sammanlänkat med diskursen kring olikheter. 

Särskiljandet mellan könen eller olikhetens diskurs är inget nytt fenomen, men en betoning på 

föräldraskapets arena växte fram under åttio- och nittiotalet. Idealbilden av en omsorgsgivande fader 

som inte gjorde avkall på traditionell manlig attribut började figurera i media och annorstädes 

(Hagström 1999, Plantin 2001, Klinth 2002 m fl) Tanken tycks vara att män måste fås att känna sig 

hemma i det nya pappaidealet genom att skarpt markera gränserna av vad som uppfattas som 

kvinnligt respektive manligt. Således är det fullt möjligt för mediepersonligheter som Jan Guillou att 

inlemma barnomsorgen i en vagt definierad manlighet. I ljuset av det här går det att betrakta själva 

förekomsten av pappagrupper som en markering i sig att pappapositionen inte liknar mammans eller 

ens förälderns för den delen. Dess förekomst kanske främst måste ses som någon slags reaktion mot 

det som upplevs som kvinnodominerad mammafokusering. Det är kanske så att mäns känsla av 

utanförskap i sin föräldraposition kan medföra en överdriven markering av maskulina värden. 

Det maskulina föräldraskapets position är dock behäftad med ambivalens. Trots allt är det inte 

problemfritt att röra sig på ett område som av tradition uppfattas som kvinnligt. Ambivalensen tycks 

inte finnas hos männen allena utan även hos personal som på ett eller annat sätt arbetar med 

föräldrautbildningar. Jag gjorde en liknelse med vad som händer med män som söker sig till 

kvinnodominerade yrken och hur deras position uttrycker en slags genusyrsel. En viktig aspekt av den 

undersökningen var att männen ofta skapade nya gränser för maskulinitet och att positionen kunde 

innehålla både ett närmande och distanserande till omsorgen. (Eriksson 2003) Ett liknande mekanism 

tycks vara möjlig inom verksamhet riktad gentemot pappor. Pappaöppet i Leksand är ett närmande till 

omsorgen av barn men som trots det, eller snarare som konsekvens av, är genomsyrad med en 

maskulinitetsdiskurs baserad på någon slags manlig essens och avståndstagande av kvinnlighet. Att 

verksamheten är på manliga villkor ges mening av att det implicit antyder att övrig barnomsorg är 

kvinnligt. Ur det här uppstår en slags paradox där ett närmande och distanserande av omsorg kan ske. 

Kvinnor, eller rättare sagt mammor, utgör motbilden och kommentarerna kring verksamheten leder 

tankarna till att de kollektivt står som en bromskloss för ett maskulint föräldraskap utanför 

pappaöppets skyddande gränser. I slutändan går det kanske att relatera till en slags alienation i 

föräldraskapet samtidigt som de måste förhålla sig till en maskulinitet.
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Onekligen finns det andra sätt att forma maskuliniteten inom pappapositionen. Tidigare gav 

jag ett exempel där en pappa gav uttryck för vad Thomas Johansson (2004) skulle kalla oppositionell. 

Det är ingen helt enkel position. Kroppens betydelse, var den befinner sig och vad den gör där den 

befinner sig, för formandet av genus har givits betydelse. (Se Eriksson 2003 bl. a) När en på förhand 

given position utmanas möts individen av oförstående av omgivningen. Det torde vara enklare då att 

utforma den positionen inom en kulturellt accepterad maskulinitetsnorm. Gränserna förskjuts inte 

nämnvärt och balansen av över- och underordning kan bibehållas. En viktig aspekt av 

hegemonibegreppet är att den uppmärksammar den process som ”syftar till att dölja underordning 

genom att etablera en diskurs som både över- och underordnad kan ställa sig bakom.” (Klinth 

2002:43) 

Jag anser mig ha besvarat frågan om hur olikheterna betonas inom föräldrautbildningar genom 

att utifrån vissa områden diskutera den aspekten. Den andra frågan var av en mer diskuterande 

karaktär och har berörts i viss mån. En tanke med att gränserna förskjuts kring vad maskuliniteten 

innebär är att det skulle kunna medföra ett jämställdare föräldraskap på sikt. Eller som en barnmorska 

jag intervjuade anmärkte att dagens föräldrar är mer jämställda jämfört med generationen tidigare och 

om en generation kommer det att förändras ytterligare. Det är naturligtvis en bild som vid första 

anblick de flesta kan ställa upp på. Stora förändringar har faktiskt skett, men frågan är om det inte 

sker mer på en diskursiv nivå. Det är förvisso sant att de flesta förstagångspappor engagerar sig mer 

för barnet redan under graviditeten. De följer med vid hälsokontroller, deltar i föräldragrupper osv., 

men en titt på föräldrapenningsstatistiken visar upp en helt annan bild. Räknar man ut hur många 

dagar som användes per pappa ligger siffran för 2006 fortfarande på jämförbar nivå med 1989 dvs. ca 

30 dagar. (www.statistik.forsakringskassan.se)9 Det innebär att under närmare tjugo år har ingen 

nämnvärd förskjutning skett. Trots de reformerna med öronmärkning av både en och två månader. 

Det bekräftar också bilden av den engagerade fadern i mångt och mycket har väldigt lite med 

jämställdhet att göra. Barnorienteringen kan bli en del av en maskulinitet utan att fundamentala 

maktförhållanden förändras. Och det är på sätt och vis den hegemoniska maskulinitetens kärna. 

9 Min uträkning bestod av dividera antalet dagar som betalats ut med antalet pappor.
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Reflektioner

Mycket av den offentliga och politiska debatten präglas av det fria valet mot kvotering av 

föräldraförsäkringen. Att kalla det kvotering är kanske i sammanhanget fel då föräldraförsäkringen i 

dag är uppdelat på båda föräldrar. En av föräldrarna kan ”skriva över” sina dagar till den andre 

föräldern förutom de dagar (i dagsläget 60) som är knutna till respektive förälder. Förmodligen är det 

här som det fria valet kommer in. Men för att kalla det ett fritt val måste det vara fritt från yttre 

påverkan. En av orsakerna som anges av föräldrar är de ekonomiska förutsättningar i en familj. Hur 

fritt är valet egentligen om det är ekonomin som dikterar uppdelningen av föräldraförsäkringen? En 

aspekt är också vem som har störst utrymme att välja. Kvinnan, som bär och föder barnet, är av 

naturliga skäl skarpt kringskuren när det gäller valmöjligheter. Hon kan inte, så att säga, välja bort 

barnet. Och gör hon det är det inte ett socialt eller kulturellt förväntat beteende. Kroppen uttrycker fel 

genus genom att inte göra det kulturellt förväntade. 

Trots de invändningar mot det fria valet kring föräldraförsäkringen10 är diskursen stark i den 

sociala vardagen, inte minst inom institutioner som barnmorskemottagningen. Det fria valet 

genomsyrar det mesta i våra liv. När så de barnmorskor jag intervjuade säger att det är upp till 

föräldrarna själva hur de vill fördela föräldrapenningsdagarna och de poängterar att föräldrarna vet 

själva vad som är bäst för sin familj speglar de i praktiken en redan stark samhällelig diskurs. Och 

tanken är naturligtvis god, men vad som är bra för familjen behöver inte stämma överens med 

samhälleliga mål. Av allt att döma finns det heller inga klara mål eller direktiv om jämställdhet inom 

barmorskemottagningarna och det är en institution inriktad på kvinnan även innan en eventuell 

graviditet. Som det ser ut nu finns det en viss motsättning mellan betoningen av det fria valet och 

samtidigt peka på vikten av delad föräldraledighet. Familjen som institution är fortfarande omgärdat 

av en slags gräns där politiken ej bör överträda, vilket medför att ämnet kan upplevas som känsligt. 

Det behöver dock inte betyda att man kan utmana rådande könspositioneringar och i synnerhet inte att 

man kan uppmärksamma pappan som förälder under graviditeten. Kanske inte i den meningen att mer 

”manlig” litteratur används i väntrummen, snarare att de blir sedda som just förälder och inte bara 

som pappa. 

Upplever maskuliniteten en kris? R W Connell menar att om vi ska förstå hur vår tids 

maskulinitet konstrueras bör genusordningens kristendenser undersökas. ”Maskuliniteter återskapas 

runt dessa kristendenser både genom konflikter om legitimitetsstrategier och genom att män reagerar 

olika gentemot feminismen. (Connell 1999:109) Han pekar också att det finns ett försvar för 

upprätthållandet av patriarkatet och de hänvisar ofta till skillnader mellan könen, en maskulin/feminin 

motsättning, som definierar deras plats utifrån kvinnliga och manliga kroppar. (Ibid:222) Kanske är 

10Föräldraförsäkringen är inte ett absolut mått på jämställdhet. Hur föräldrar spenderar sin tid med sina barn går inte 
enbart att finna i Försäkringskassans statistik. Det är dock i mångt och mycket det statistiska underlag vi har att förhålla 
oss till och som sådan kan det ge vissa indikationer. För vidare diskussion kring ämnet se Lisbeth Bekkengen (2002).
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det så att det maskulina föräldraskapet upplever en kris. Markeringen av det maskulina inom 

föräldraskapet är kanske ett febrilt försök att upprätthålla en patriarkalisk struktur. Samtidigt som det 

lika mycket kan bero på en reaktion gentemot en företeelse som uppfattas som kvinnodominerat och 

där män enbart kan ge utlopp för sitt föräldraskap genom att upprätta en frizon och avgränsa det mot 

det som upplevs som feminint. Det blir dock svårare att i dag upprätthålla en traditionell 

faderskapsposition. Dels genom att det står i skarp kontrast till samhälleliga mål, dels genom att 

kvinnors och mäns medvetenhet kring hur föräldraskapet formas är större och dels genom att de flesta 

män faktiskt besitter en längtan och vilja av att ha en nära relation till sitt barn. (Se bl. a Hagström 

1999 & Johansson 2004) Hur som helst är det ett viktigt och angeläget forskningsområde och vars 

utveckling är i behov av fortsatta studier.     

Till sist vill jag ta tillfället i akt och diskutera om vad det innebär att anamma ett kritiskt 

perspektiv eller förhållningssätt. Det är naturligtvis bra på många sätt att förhålla sig kritisk till 

tingens tillstånd och det är något som lärs ut vid varje vetenskaplig disciplin. Saken är den att i sin 

iver att kritiskt granska ett fenomen kan innebära att man begränsar sitt perspektiv och förmedlar en 

onyanserad bild. Vilket egentligen är det som forskaren för det mesta ägnar sig åt att kritisera. Det är 

dock befriande att sätta på sig ett par glasögon och betrakta världen ur det perspektivet. Det är dock 

bara ett perspektiv bland många. Om vi för enkelhetens skull väljer det ämne jag själv har undersökt 

finns det säkert en rad andra betraktelsesätt som belyser problematiken annorlunda. Jag har dock valt 

detta perspektiv och det här är vad jag såg. Det öppnar i sin tur för nya perspektiv och kritik. Till 

syvende och sist handlar det för mig om vad som enligt Thomas Johansson är mansforskningens 

projekt: att ”kritisera och överskrida de könsmönster och identiteter som (...) stödjer klassiska över- 

och underordningar.” (2004:36)  
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