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Abstract

Undersökningen bygger på en öppen kvalitativ undersökning som fokuserar på hur fem 

pappor ser på att vara en engagerad och delaktig pappa i dag. Då papporna är engagerade i en 

förskola som är ett familjekooperativ där deras barn går betyder det att deras intresse för tid 

och engagemang inte ligger i underkant. Men hur ser papporna på hur det är att vara en 

delaktig pappa? Och vad anser papporna vad som ingår i konceptet delaktighet? 

Undersökningen visar på en stor vilja och medvetenhet att inte trampa i sina fäders fotspår 

även om de har varit av positiv art. Vilket kan benämnas som en varierad eller flexibel 

maskulinitet/manlighet baserat utifrån att plocka delar av det goda och dåliga som papporna 

har genom sin livserfarenhet. Men också att arbeta med en jämställdhet tillsammans med sin 

partner i vardagen som är lättare i teorin än i praktiken. Framförallt genomsyras 

undersökningen av en uttrycksfull glädje, kärlek, empati och inspiratör som både 

avdramatiserar och glorifierar rollen att vara pappa. 

Nyckelord: Föräldraskap, papparoll, maskulinitet/manlighet, jämställdhet
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1. Inledning

Jag får ofta frågan om jag är eller har varit pappaledig med min son som nu är nitton månader 

gammal. På det svarar jag både ja och nej. För det har jag varit men samtidigt inte. 

Förbryllande? Det är onekligen det. Låt mig försöka förklara. Då jag är student på heltid så får 

jag ingen ekonomisk ersättning från försäkringskassan då jag de facto redan har en 100 % 

sysselsättningsgrad. Samtidigt har jag varit hemma med min son två dagar i veckan. Jag finns 

inte med i statistiken även om jag faktiskt, tekniskt, har varit pappaledig. Dessutom tack vare 

det faktum att jag är student har jag kunnat styra min tid och alltid vara hemma tidigare än om 

jag hade arbetet. Jag sköter även alla hämtningar och lämningar på dagis sedan han har börjat 

där. Jag anser att jag är en delaktig pappa. Samtidigt fick strömmen av frågor mig att fundera 

kring vad det innebär att vara en delaktig pappa idag och hur det ser ut i praktiken.  

Enligt tidskriften Välfärd (2006) tar tre av fyra pappor ut pappaledighet och var tredje tar ut 

mer dagar än de 60 dagar som är låsta till pappan. Det är högutbildade män som i störst 

utsträckning tar ut sina dagar och genomsnittet ligger på 15 procent eller 52 dagar 1. 

Statistiken visar på en ökande delaktighet med att vara hemma med sitt barn även om 

papporna fortfarande ligger långt efter mammorna i att vara hemma under en längre 

sammansatt tid. De pappor som tar ut pappaledighet får mycket beröm för att de tar ansvar för 

sitt barn och för ett mera jämställt föräldraskap och samliv. Vilket är i sin ordning. Och jag är 

helt för att pappor i ännu större utsträckning tar ut pappaledighet för främjandet av kontakten 

med sitt barn och en utveckling av sin egen person. Samtidigt visar statistiken att genomsnittet 

av pappaledighet inte är så stor vilket inverkar hur ”nära” kontakt papporna hinner få under de 

genomsnittliga 52 dagar de är hemma. För kanske är det som Maria Sveland (2007) beskriver 

i sin bok Bitterfittan: 

Egentligen borde männen vara föräldralediga mer än kvinnorna eftersom vi redan har ett

biologiskt försprång genom att vi burit och fött barnen. Männen behöver längre tid på sig 

för att få den där erfarenheten som sitter i huden (2007: 81). 

Med andra ord upplever jag att den patriarkala positionen får en tydligare position om det 

räcker att vara hemma under 52 dagar och få beröm från arbetsgivare, mammor och vänner. 

                                               
1 http://www.scb.se/statistik/_publikationer/BE0801_2006K04_TI_06_A05ST0604.pdf
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Att mammorna förväntas att både bära på barnet och vara hemma under en lång tid är inget 

som ger upphov till en status höjning. 

Det är oundvikligt att inte nämna föräldraledighet i ett arbete som berör pappor och deras 

vardag som pappor och familjemedlemmar. Meningen med uppsatsen är att gå utanför 

föräldraledigheten för att försöka se en helhet av hur det är att vara pappa idag. Det handlar 

med andra ord om att undersöka vad pappor som vill vara engagerade i sina barn hanterar en 

helhet som pappa i en tid med större möjligheter men också med större ansvar i sin familjeroll 

om han vill.  

1.1 Problemformulering

När det handlar om delaktighet angående att vara pappa idag kretsar mycket av diskussionen 

om antal dagar som pappor är föräldralediga. Ju mer antal dagar ju mer delaktig och jämlik är 

du som pappa idag, åtminstone om man utgår från de pappor som syns i statistiken och i 

media. Men samtidigt finns det pappor som av olika anledningar inte kan ta ut föräldradagar 

men ändå kan anses som delaktiga. Hur går det ihop? Jag tror att för att utveckla ett mer 

jämställt samhälle i många avseenden är det också viktigt att låta papporna komma till tals 

kring en helhet av att vara pappa. För om det endast räcker att visa att man ska vara hemma 

utifrån föräldraförsäkringen anser jag inte är en utveckling av en faderlig närvaro snarare en 

strävan av att kvantifiera en bild av ett jämlikare samhälle genom statistik. Missförstå mig 

rätt, det är och kommer fortfarande vara en tillgång för alla fäder att ha möjligheten att vara 

hemma med sitt barn genom en föräldraförsäkring. Men om pappor som på olika sätt är 

närvarande och delaktiga får berätta om sin helhetssyn på att vara pappa kan också en ökad 

kunskap erhållas hur papporna känner inför sin papparoll. Glädje, sorg, oro, längtan eller bara 

trötthet är alla viktiga aspekter som inte syns i någon statistik och som kan inspirera blivande 

fäder som är osäkra på hur de ska vara eller inte vara i sin papparoll. Även vikten och insikten 

av att livet förändras, att man själv kanske omedvetet förändras och pappans betydelse för 

barnet är andra kvalitativa aspekter som jag anser är sociologiskt relevanta att fördjupa sig i. 

1.2 Syfte 

Genom att låta pappor som kan kallas att vara i framkant vad det gäller att vilja vara delaktiga 

med sitt/sina barn vill jag undersöka vad som ingår i att vara en delaktig pappa idag. Vilka 

beståndsdelar ligger egentligen bakom en delaktighet och finns det manliga attribut hos deras 

egna fäder som är relevanta att föra vidare till nästa generations barn? Eller är det andra 
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manliga värden som behöver implementeras för att nå en bättre förståelse för hur faderskapet 

kan utvecklas och frodas? Och även om delaktighet per automatik också leder till ett 

jämlikare förhållande gentemot sin partner och i hemmet. Med hjälp av pappornas egna ord 

och värderingar kan andra pappor som inte är delaktiga låta sig inspireras av deras vardag som 

pappor i en föränderlig tid.  

1.3 Frågeställning 

Vad innebär det egentligen att vara en delaktig pappa idag? 

Och är det en manlighet som är under förändring för att vara en delaktig pappa idag?

1.4 Disposition

Uppsatsen inleds med en forskningsbakgrund om ämnet. Här utreds bland annat hur 

familjerollerna har sett hur genom tiderna, samt presenteras fem utgångspunkter som ligger 

till grund för uppsatsen. Vidare följer val av metod, förförståelse och en beskrivning i 

intervjuns upplägg. Därefter redogörs intervjupersonernas livsberättelser. Därtill följer analys 

av berättelserna. Analysen omfattar en jämförelse av det material som har samlats in och en 

sammanfattning samt avslutande diskussion som ringar in och avslutar uppsatsen.
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2.    Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Bakgrund om familjerollernas historia och tidigare forskning

Familjen är ett ämne som har en bred räckvidd som forskningsområde. I uppsatsen fokuserar 

jag på fadern, pappan eller mannen även kallad. Idag har medvetenheten och intresset för att 

forska kring mansrollen eller fadersrollen en alltmer viktigare roll. En faktor som bidrar till 

det här tror jag ligger mycket i strävan efter ett jämlikt samhälle och föräldraskap. Men även 

det faktum att, som i det här fallet med pappor, pappor själva vill vara mer delaktiga och mer 

närvarande sina barn spelar in också. 

För att få en överblick över familjens förändring använder jag mig av Yvonne Hirdmans bok 

Genus – om det stabilas föränderliga former (2007) som handlar bland annat handlar om 

kvinnans transformering från hemmet till förvärvsarbete men även hur familjens konstruktion 

förändras på den här vägen. För att förtydliga mannens och pappans förändring utgår jag från 

Thomas Johanssons (red) bok Rädd att falla – studier i manlighet (2002) för en historisk 

redogörelse.  

1950 – talet

Under 1950 – talets Sverige var det kvinnans uppgift att agera ”hemmafru” och därmed sköta 

familjens vård av både barn och hem. Kvinnorna ville inte längre vara ett ”ting” som var 

beroende av mannens inkomst utan krävde expandering av yrkesutbildningar och 

särbeskattning istället för sambeskattning. Vilket i sin tur skulle innebära lika lön och inte ett 

monopol för kvinnorna att endast få arbeten i så kallade ”kvinnoyrken”. Barnomsorgen var i 

det närmaste befintlig under 50 – talets Sverige, endast 10 000 platser, vilket kvarstod på 

samma platsantal mellan 1945 – 1960/65 (Hirdman, 2007: 156 – 157). 

1960 – talet 

När vi äntrar 1960 – talets Sverige börjar något att hända med familjerollerna; könsrollerna 

börjar ifrågasättas. Kvinnor och mäns samhälls och familjeroller uppluckras och förklaras 

utifrån socialt inlärda normer och förväntningar2. Hirdman menar att nu var det visionen om 

en könsrollsfri människa som skulle vara idealet. Mannens roll var att kunna vara en mjuk, 

                                               
2

http://www.alltomjamstalldhet.se/default.asp?menuItem=25&subMenuItem=33
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känslosam individ och även få gråta. Kvinnorna skulle ”friges” och männen bör förändras 

(Hirdman, 2007: 165 – 166). Under 60 – talet intensifieras jämställdhets diskurs där kvinnor 

organiserar sig i olika kvinnorörelser där daghem, lika lön och fri abort är viktiga frågor3. 

1970 – talet 

1970 – talets Sverige är reformernas tidsålder; nu är familjepolitik i fokus eller hur det borde 

vara. Särbeskattning kom 1971 vilket innebar att den tidigare sammanlagda inkomsten som 

låg till grund för beskattningen gjorde att familjen förlorade på att bägge arbetade så var den 

nya särbeskattnings uppbyggnad att man nu är en egen individ även i äktenskapet. 1974 införs 

föräldraförsäkringen vilket innebär att hälften av dagarna automatiskt går till respektive 

förälder; den könsneutrala försäkringen kallades den. Samma år sker en markant utbyggnad 

av barnomsorgen med fokus på ett ökande antal daghemsplatser. 4  Dock är inte allt frid och 

fröjd i reformernas guld ålder då Hirdman menar att det är mängden utredningar kring barnet 

som är i fokus i stil som en slags moderator mellan Honom och Henne (Hirdman,Y: 169). 

Även om kvinnorna nu får det lättare att röra sig mer fritt tack vare reformerna så råder det 

under 70 – talet också en stark könsuppdelning i arbetsmarkanden då kvinnorna rekryteras i 

en starkt expanderad offentlig sektor med vård, omsorg och skola där främst kvinnor anställs5. 

Målet med en jämlikare familjepolitik som var ett minska skillnaderna mellan make och maka 

där tvåförsörjarfamiljer skulle vara ett ideal för en jämlikare kontext. Hirdman menar att det 

var snarare en jämlikhet som skulle öka än hur den skulle utvecklas. Och även om kvinnor 

hade lättare att ta sig ut på arbetsmarknaden var det en arbetsmarknad anpassad efter 

familjens behov där begreppet deltid kom upp till ytan för att hinna vara mamma också. 

(Hirdman: 170 – 171) Det växer även under 70 – talet fram en flitig debatt om faderns 

frånvaro. Grunden för en rad av samhälliga problem uppmärksammas genom Christopher 

Laschs bok om den narcissistiska kulturen. Vilket resulterar i en kritik av den traditionella 

manligheten och av den patriarkala fadern i Sverige. Fäder som bryter mot normen får epitet 

velourpappan som är en pappa som iklädd mysbyxor och tofflor och tar hand om sina barn 

baserat på ”mjuka” värderingar (Johansson, 2002: 320).    

                                               
3

http://www.alltomjamstalldhet.se/default.asp?menuItem=25&subMenuItem=33
4

http://www.alltomjamstalldhet.se/default.asp?menuItem=25&subMenuItem=33
5

http://www.alltomjamstalldhet.se/default.asp?menuItem=25&subMenuItem=33
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1980 - talet

Under 1980 – talet bildades olika projekt för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden 

som hade uppstått. DISA, BRYT och KOM bildades som handlar både datoriseringens 

inverkan på statlig arbetsmarknad för kvinnor (DISA), bryta den könsuppdelade 

arbetsmarknaden (BRYT) och kvinnor och män tillsammans (KOM) vilket skulle leda till att 

en ny genusordning infördes på arbetsplatserna (Hirdman, 2007: 178). En fortsatt expandering 

sker inom forskningen av manlighet och faderskap. Forskning visar att män är lika kapabla att 

ta hand om sina barn nu när fler män gör det och 80 – talet är optimismens tidsålder för tron 

på utvecklingen av mannen. En teori av Nancy Chodorows som delvis innebär att om män

deltar i den dagliga omsorgen av barnen kan den polariserade könsidentiteten minskas i 

Sverige. Även en statlig utredning om mans – och papparollen införs (Johansson, red, 2002: 

320).

1990 – talet

Efter ett 80 – tal som hade medfört en mer avancerad vetenskaplig och teoretisk diskussion 

där könsidentiteter är socialt och kulturellt konstruerade är det ändå en besvikelse av vad som 

hänt i praktiken mellan könen. Besvikelsen grundar sig på att det fortfarande är mamman som 

har huvudansvaret för barn och hushåll och således har inte mycket förändrats vad gäller 

jämlikhet mellan könen. Männen som ändå försöker att bryta den ojämlikhet som råder 

hamnar dock ofta i ett ambivalent tillstånd mellan den ”traditionella” och den ”nya 

mansrollen” (Johansson, red, 2002: ff 320).   

2000 - talet

Det faktum att pappor inte tar ut särskilt mycket av föräldraledigheten under 2000 - talet, 

uttaget för pappor är cirka 20 procent, startar en debatt om en individualiserad 

föräldraförsäkring där hälften av dagarna ska gå till pappan6. Det handlar alltså om att kvotera 

in fäderna i familjerollen när den traditionella föräldraförsäkringen inte har bidragit med mer 

än de 20 procent som tar ut sina sammanlagda dagar. Hirdman beskriver att mannen nu nästan 

kan betraktas som en slags hjälte som är totalt hängiven sitt arbete och sin karriär. Nu handlar 

det alltså om att som individ gå upp i ett arbete som aldrig mättar tillfredställningen utan att 

med några dagars skäggstubb visualisera för omgivningen att nu råder inga åtta timmars 

arbetsdagar längre. För de nu förvisso högutbildade kvinnorna förstärker nu den manliga 

                                               
6

http://www.alltomjamstalldhet.se/default.asp?menuItem=25&subMenuItem=33
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normens primat genom sitt arbete som kräver deras totala närvaro och hängivenhet. För 

underklassens kvinnor har dock tiden nästan gått bakåt med bibehållen låg status eller ännu 

värre genom att den forna stabila hemmafru sysslan nu är något för mångfalden; det vill säga 

för invandrar kvinnor eller män (Hirdman, 2007: ff 192 – 194).     

2.2 Teoretiska utgångspunkter

Under följande fem avsnitt redogörs för de olika utgångspunkter som ligger till grund för 

undersökningen som har gjorts.

2.2.1 Pappor och deras pappor

Thomas Johansson (red) beskriver i boken Rädd att falla (2002) att när män ska berätta om 

sina pappor sker det ofta med en saknad och smärta över att aldrig riktigt har lärt känna sin 

pappa på djupet. Tvärtom är det när berättelserna fokuserar på männens mödrar som är fyllda 

av värme, närhet och mer än ofta ett intimt förtroende gentemot modern. Männens fäder 

skildras som frånvarande, auktoritära och ibland som någon slags förtryckare vilket i 

offentliga diskussioner fått epitetet den traditionella fadersgestalten. Johansson menar att 

större undersökningar visar på en vilja från män som idag är fäder själva att bryta mot den 

stereotypa bilden av faderskap och manlighet som deras fäder byggde sin identitet kring. 

Dock ställer sig Johansson frågande till den traditionella fadersbilden som konstruerades 

under 1900 – talet. Historiska studier har visat att vad vi kallar den nya mannen är något som 

redan existerat under tidigare tidsepoker med män som hade nära och intim kontakt gentemot 

sina barn. Definitionen av fadern som den Andre menar Johansson att det är något diffust, 

okänt och främmande som också kan verka som en sköld. Med sköld menar Johansson att 

genom att dagens fäder undviker att konfrontera en problematik som ändå existerar trots en 

aktiv och på många sätt framgångsrik strävan efter en jämlikhet som dagens manlighet 

besitter. För att dagens fäder bättre ska kunna förstå sina egna problem behöver de nyansera 

bilden av den traditionella faderns mask fortsätter Johansson. 

Begreppet rollmodell i samband med fadern och faderskap menar Johansson att om det finns 

en avsaknad av manliga rollmodeller förutsetts att identiteten utvecklas genom att imitera 

andra närvarande tydliga rollmodeller. Johansson fortsätter med vad han kallar upprepning

och förändring som menar att om minnet efter sin far endast är lösa fragment och aldrig 

utvecklas till en emotionell stabil relation kan sonen upprepa faderns beteende och handlingar. 
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Men det kan också vara fundamentet till ett motsats förhållande; att sonen utvecklar ett annat 

faderskap och en ny manlighet. 

2.2.2 Familjens funktion och roller

I Family, Socialization and Interaction Process (1955) av Talcott Parsons menar han att 

socialiseringen av barnet aldrig enbart är en familjär process. Kärnfamiljen är inte en 

självständig enhet/samhälle utan en liten enhet med tydligt åtskilda subsystem. Föräldrarna 

fungerar som socialiserings agenter inom familjen som samtidigt påverkas av deras andra 

roller av samhället. Barnet socialiseras aldrig enbart in i familjens struktur utan även det som 

barnet kommer i kontakt med utanför familjen, såsom skolan eller också vad vi idag kallar 

förskolan. 

Parsons menar att en individ medverkar i många sociala system eller subsystem vilket innebär 

att individen har många olika roller. Barnet betraktas inte som fullödig ”medlem” i familjen 

som nyfödd; utan ingår i subsystemet mamma – barn. Det gifta paret utgör ett annat 

subsystem. Vilken kombination av två eller flera individer som är vitt skilda en eller flera 

andra individer inom samma familj kan betraktas som ett socialt system. En mindre familj har 

således mindre möjliga subsystem. Vidare menar Parsons att familjens medlemmar har 

begränsade möjligheter till roll utveckling för barnet som inte längre är väldigt ung. Vilket gör 

att skolan och förskolan och vidare till samhället med alla möjliga subsystem som är med att 

forma barnets personlighet är viktiga för barnets utveckling. 

Rollerna inom familjen har olika status och funktionalitet fortsätter Parsons. Det handlar om 

en rolldifferentiering som bygger på den könsbestämda arbetsdelningen inom familjen. Dock 

är det inte en uppdelning av roller utifrån en över- och underordning av kön utan efter vilken 

eller vilka i familjen som är mest lämpade för den specialiseringen som rollen kräver. 

Mannens roll är instrumentell och maktorienterad medan kvinnans roll är uttrycksfull och 

makt inom hushållet men låg på det instrumentella planet. Och att rollen är tillskriven det 

behov som en fördelning kräver. Mannen har dock två roller då han är aktiv i samhället 

utanför familjen men även rollinnehavare inom familjen; kvinnan har oftast bara en roll. 

Parsons fortsätter med att mannens dubbelroll också är en ledarskapsroll där mannen tar över 

efter barnets emotionella kontaktknytande med modern. Modern som ingår i sub – systemet 

mor – barn kan inte själv lösa upp mor – barn kontakten på ett instrumentellt vis utan det är 
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faderns roll att frigöra barnet från modern. Genom sin dubbelroll, i yrkesrollen och 

familjerollen, har fadern en utom – familjär funktion som han genom sin frånvaro och 

instrumentell specialitet som grundar sig på prestation från samhället kan frigöra barnet från 

modern. Det handlar alltså om att, fortsätter Parsons, en ledarroll som skiljer sig från den 

biologi som modern tillskrivs genom att föda, amma och kort och gott tar hand om barnet 

kroppsligt och psykiskt. Mannens och kvinnans olika vågskålar av makt och status borde 

betyda att kvinnan är lägre i hierarkin men Parsons familjeteori existerar det inte något familje 

– överhuvuden och underordning. 

2.2.3 Den traditionella familjen kontra den moderna.

I boken En skenande värld (2003) skriven av Anthony Giddens påtalar han att av alla de 

förändringar som sker i den globala omvärlden är de viktigaste det som rör människors inre 

sfär; vårt privatliv och frågorna rörande sexualitet, relationer, äktenskap och familj. Giddens 

beskriver en revolutionsaktig förändring i hur vi ser på oss själva och bandknytande och 

kontaktskapande med andra människor. Globalt sett förs det en intensiv debatt om sexuell 

jämlikhet och om reglering av sexualiteten och framtiden av familjerna. Den här debatten 

skapar en diffus framställning av hur det kommer att utvecklas och hur vi ska förhålla oss till 

de förändringar som drabbar vår innersta känslomässiga sfär. Giddens menar att definitionen 

av den traditionella familjen är vag då det historiskt sätt alltid funnits olika släkt – och 

familjesystem i olika samhällen och kulturer. Kontexten av den traditionella familjen byggde 

på att den var en ekonomisk enhet med en jordbruksproduktion som involverade nästan alla i 

familjen. Medleklassens äktenskap byggde på en överföring av egendom. Det fanns med 

andra ord en tydlig ojämlikhet mellan man och kvinna i den traditionella familjen och i 

Europa var kvinnorna männens egendomar. Giddens menar att det vi kallar den traditionella 

familjen i själva verket var en övergående fas i en familjeutveckling som präglades av 1950 –

talets ideal. Genom att familjen inte längre baserades på ekonomi utan kärlek och med det 

införandet av ett äktenskapligt kontrakt hade medfört att kvinnorna hade mer rättigheter i 

praktik och juridik. Det rådde en tydligare jämlikhet mellan könen även om kvinnor som 

förvärvsarbetade utanför hemmet var tämligen få till antalet. 

Det råder en slags kamp mellan det traditionella och det moderna inom institutionen som går 

under epitet familjen idag. Giddens kallar det här för skalinstitutioner som innebär att 

familjen som institution har kvar sina gamla namn trots att dess inre karaktär har förändrats. 
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Idag finns parrelationer som vars uppkomst härstammar från emotionell kommunikation och 

förtrolighet som har ersatt den traditionella familjens uppbyggnad av ekonomisk roll. Även 

om släktband är viktiga även idag menar Giddens att det är man och kvinna som par, ogifta 

eller gifta, är själva kärnan i familjen. Att ingå i ett äktenskap är med andra ord inte det 

viktigaste signumet för att vissa omvärlden att vi hör ihop även utan äktenskapet är mer ett 

tecken på ett stabilt förhållande idag. 

Även synen på barnen har ändrats radikalt idag. Då tidigare generationer mer skaffade barn 

utifrån ekonomiska premisser för att barnen skulle kunna stärka arbetsdelningen och 

ekonomin i exempelvis jordbruket så är det idag snarare en ekonomisk börda att skaffa barn. 

Giddens menar att skaffa barn sker utifrån ett medvetande vars beslut härstammar från 

psykologiska och känslomässiga behov. Det faktum att barn värdesätts och skyddas i högre 

utsträckning idag har medfört högre krav på hur vi ska ta hand om våra barn som sin tur har 

medfört skilsmässor, ensamstående mammor och familjer med plastmammor och plastpappor. 

Med begreppet rena förhållanden förklarar Giddens att den emotionella kommunikationen är 

fundamentet för att sexuella kärleksförhållanden, förhållanden mellan föräldrar och barn samt 

vänskapsförhållanden skall fungera och utvecklas. Den emotionella kommunikationen jämför 

Giddens med den offentliga demokratin; principiellt är alla människor jämlika, med lika 

rättigheter och skyldigheter som utförs med ömsesidig respekt. Genom att kunna vara öppen 

och ha tillit gentemot man och kvinna och gentemot sina barn kan underlätta förståelsen för 

en värld och familj under förändring. Giddens påpekar dock att rena förhållanden inte skall 

ses som ett ideal som inte har friktion eller motstånd. Tvärtom menar han att tillit är något 

man måste arbeta på genom att bland annat genom samtal förstå den andres synpunkt utan att 

nödvändigtvis hålla med om den. 

Känslornas demokrati handlar om förhållandet mellan barn och föräldrar. Även om 

auktoritära metoder eller den traditionella makten snabbt undergräver en demokratis styrka 

menar Giddens att föräldrarna måste ha makten över sina barn. Det handlar alltså inte om en 

avsaknad av disciplin eller respekt utan i känslornas demokrati handlar det om att barnens 

åsikter inte ska eller kan negligeras. Homosexuella förhållanden har redan praktiserat det här 

genom att inte åtskilja heterosexuella förhållanden med homosexuella menar Giddens. 

Homosexuella var tvungna att se nya möjligheter då den traditionella konstruktionen av 

äktenskapet och dess kontextualitet inte var ett fundament tillägnat en abnormitet.    
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2.2.4 The capacity to feel

I boken The Commercialization of Intimite Life (2003) av Arlie Russel Hochschild tar 

Hochschild upp vad hon kallar för tre bilder av självet. Den första bilden handlar om 

medvetandet och den kognitiva inlärningsmetoden eller insiktsmetoden. Här handlar det om 

att vi medvetet hela tiden vill ha någonting (ex status eller pengar) och hela tiden medvetet 

kalkylerar förtjänsterna för att nå dem. Goffman menar att vi kalkylerar med oss själva mer än 

vad vi tror att vi gör men Hochschild menar att Goffman negligerar det faktum att vi också 

känner mycket mer i socialt ordnade former än vad vi tror att vi gör. 

Den andra bilden handlar om det omedvetna och emotionella självet. Genom att självet är sagt 

att vara driven eller omedelbar av ett begränsat antal av instinkter, impulser eller behov för att 

utföra, ansluta eller göra något av de saker som ytan endast ser som slutet eller som möjlighet. 

Bilderna förnekar inte lidelsefullt medvetande då bilder inte förnekar någonting.  

Att självet är kapabelt att uppfatta en känsla och vara medveten om det handlar den tredje 

bilden om där Hochschild menar att det också innebär att vara medveten om de kulturella 

byggstenar som formar känslan. Hochschild utvecklar sitt resonemang med att studera självet 

som är kapabel att känna och som är medveten om det med att vi särskiljer vårt emotionella 

tillstånd till den emotionella vokabulären vi har till hands. Vi utvecklar vad vi förväntar oss 

att känna och vad vi vill känna. Dock kan beskrivningen av känslan som beskrivs för sig själv 

och beskrivningen av sin känsla till andra individer variera i sociala former. 

Hochschild fortsätter att om vi istället intresserar oss för hur en person definierar hans eller 

hennes egen känsla vi kan lära oss hur individerna använder sitt emotionella vokabulär och 

vilken social situation som för känslan framåt eller göms. Bilden av det känslomedvetna jaget 

innebär inte att det inte är omedvetna krafter som leder oss till att känna som vi gör. Det 

innebär inte att vara emotionell eller emotionell lös i specifika situationer är bra eller dåligt. 

Hochschild menar att det ofta är rationellt att veta när man kan känna och när man inte kan 

känna; en anpassningsförmåga till den sociala situation som du för tillfället är i.  

2.2.5 From the frying pan into the fire

Hochschild fortsätter med konventionella kontra okonventionella tankar kring familjen i 

boken The Commercialization of Intimite Life (2003). Hon menar att den moderna familjens 
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konventionella fundament bygger kring att hemmet och samhället är det primära och 

arbetsplatsen och köpcentret är det sekundära. Med andra ord menar Hochshild att vi är på ett 

sätt i vårt hem som vi betraktar som helig medan arbetsplatsen är mer en världslig inrättning 

och därmed är vårt beteende annorlunda. Samtidigt påpekar Hochshild att hemmet med 

familjen som den heliga platsen där det finns tid och plats för kontemplation och 

kommunikation håller på att förändras. Vi kommunicerar genom tiden som vi ständigt jagar 

för att effektivisera vår vardag i likhet med hur vi gör på arbetsplatsen och köpcentret. Hon 

menar inte att vi vänder familjen ryggen men att vi i en moralisk mening särskiljer vårt ideal 

kring familjen från praktik. Vi separerar idén om att spendera tid med x från idén att tro på 

betydelsen av x. 

Hochshild menar att kapitalismens exploatering i väst har utvecklats liknande en religion där 

det tidigare mer var en nödvändighet för att få mat och tak över huvudet. Nu tenderar 

kapitalismen var ett sätt att säga att jag älskar dig genom materiel hög standard som kräver 

långa arbetspass istället för mycket tid för familjen. Vilket leder till en så kallad hypotetisk 

familj; familjen vi skulle kunna vara om vi bara hade tid. Med andra ord så tvingas familjer 

att leva efter fullspäckade scheman även efter skola och föräldrarna vänder det till antingen en 

rolig tävling eller att vi kommer att ha roligt sedan. Papporna, som älskar sina barn, som har 

tillbringat minst tid, generellt, med sina barn ser på hur det har blivit som ett resultat. Även 

om alla föräldrar håller sina barn högt har kapitalismen både givit och tagit. Kvinnor och 

mellan eller lägre klassade arbetare har kanske lite mera tid än män inom näringslivet eller 

liknande. Men oavsett klasstillhörighet kämpar alla mot samma mål. Att kunna köpa sig tid 

som oavsett möjlighet till att göra så konstaterar det faktum att vi är alla slavar under 

religionen; kapitalismen menar Hochscild.    
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3. Metod

3.1 Val av metod

Jag har utgått ifrån hermeneutisk tolkning då det empiriska materialet till uppsatsen kommer 

från djupintervjuer från fem olika pappor med barn i varierande åldrar (en mera utförlig 

presentation av respondenterna görs längre fram). Det hermeneutiska perspektivet menar att 

intervjun kan beskrivas som ett samtal om den mänskliga livsvärlden som genom en muntlig 

diskurs omvandlas till texter som tolkas (Kvale, S, Den kvalitativa forskningsintervjun, 1997: 

49). Eftersom tillvägagångssättet är kvalitativ metod där fokus ligger på att tolka och förstå 

andra individers upplevelser är en hermeneutisk inriktning ett bra sätt att nå syftet med vad 

det innebär i praktiken att vara en delaktig pappa idag.  Kvale menar att i en kvalitativ 

forskningsintervju försöker vi förstå världen ur de intervjuades synvinkel och utveckla 

innebörden av människors erfarenheter (ibid: 9). Respondenterna har alla olika erfarenheter 

och synsätt på vad det innebär att vara pappa vilket gör att det inte finns några givna 

svarsalternativ. Det är den kvalitativa metodens styrka då den tillåter en varierad möjlighet för 

informanterna att utveckla sina svar.   

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Att intervjua en person är inte bara att låta bandspelaren rulla och sedan som intervjuare anser 

sig vara klar. Bakom varje intervju finns det aspekter som intervjuaren måste ta hänsyn till 

och förberedda för att intervjun skall vara meningsfull och innehållsrik för båda parter. Per-

Gunnar Svensson och Bengt Starrin menar i boken Kvalitativa studier i teori och praktik

(1996) att kvalitativa intervjuer är unika var för sig där sambandet mellan sociala roller och 

referenser sker i första hand med främlingar (ibid: 52). Det handlar om att nå information, 

tankar, attityder som inte följer en standardiserad mall. Kvalitativ intervjuns målsättning är att 

försöka upptäcka det som inte är upptäckt eller en egenskap hos någonting snarare än att titta 

på det här någonting på förhand bestämda grunder och omfattning (ibid: 55). 

3.3 Förförståelse

Eftersom jag själv är pappa och tanken till uppsatsen kommer från tankar kring egna 

erfarenheter och observationer följer det med både fördelar och nackdelar som kan påverka 

uppsatsen på olika sätt. Under själva intervjusituationen kan det faktum att jag själv är pappa 

underlätta för respondenterna att samtala med någon som kan känna igen sig i potentiella 

situationer som de beskriver. Samtidigt kan det inte uteslutas att det också kan verka negativt 
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då respondenterna kan utelämna erfarenheter, händelser och liknande just på grund av att de 

antar att det inte är intressant då jag förmodligen redan känner till det. Min förhoppning är att 

förförståelsen mer kan verka i positiv verkning med att kunna presentera syftet med att visa 

vad det innebär att vara pappa idag och vilka värden som symboliserar dess kontext utifrån 

berättelserna från respondenterna.  

3.4 Val av respondenter 

Det var ett medvetet val från min sida att söka pappor som på något sätt är delaktiga i sitt barn 

eller sina barn. Det handlar om pappor som kan definieras att vara i framkant av att vilja vara 

närvarande med sitt/sina barn. I ett tidigare arbete som jag varit delaktig i handlade om pappor 

och deras bemötande på mödravårdscentralen. Där hade vi intervjuat en psykolog som håller i 

pappagrupper där män pratar om sina förväntningar, rädslor eller lycka inför att bli pappa. 

Tyvärr gav inte den här kontakten med psykologen möjlighet att intervjua männen i 

pappagrupperna. Mitt andra val var att kontakta ett familjekooperativ som min egen son 

började i februari i år. Då jag ännu inte träffat och lärt känna några föräldrar ansåg jag att det 

skulle fungera bra i praktiken då det är viktigt som intervjuare att inte vara på ett personligt 

plan med sina respondenter. Jag skrev ett informationsbrev i e – post format om uppsatsens 

innehåll och hur länge intervjun skulle vara till papporna på kooperativet.

3.5 Intervjuns upplägg

Inför intervjuerna med respondenterna tillverkade jag en intervjuguide. Den kvalitativa 

intervjun utgår ifrån en icke – standardiserad mall, vilket innebär att intervjuaren utvecklar, 

anpassar och följer upp vad som kan vara viktigt för just den situationen eller intervjun. Eller 

med andra ord att sondera snarare än att cementera är det centrala i den kvalitativa intervjun 

(ibid: 56). Jag började skissa upp olika temana som sedan följdes upp av öppna frågor i antal 

varierande. Starrin och Svensson menar att öppenhet inte innebär att frågorna inte har någon 

riktning och att intervjuaren inte får bortse från en struktur som hjälper att ta reda på det du 

vill med undersökningen (ibid: 63). Efter en tids ändrande och justerande kände jag att jag 

hade en struktur men även ett öppet klimat i intervjuguiden. Men även om intervjuguiden är 

öppet konstruerad och klimaten under intervjun är så avslappnad som möjligt måste 

intervjuaren vara medveten att det ändå kan uppstå friktion under själva intervjun. Exempelvis 

kan respondenterna vara ovan att sätta ord på sina känslor och uppleva en överdriven 

vänlighet från intervjuaren. Men även en farhåga att utlämna en annan bild än den 
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respondenten vill att andra ska ha om dem eller bara uttrycka sina handlingar sakligt utan att 

nå någon emotionell aspekt på ämnet i fråga (ibid: 64).     

3.6 Det centrala i att lyssna

För att nå underliggande attityder, uppfattningar och värderingar menar Starrin och Svensson 

att det ligger både i intervjuarens intresse och i dess ansvar som intervjuare att ställa 

följdfrågor för att nå sitt syfte (ibid: 64). En förutsättning för att överhuvudtaget kunna ställa 

följdfrågor är att lyssna till vad respondenten faktiskt säger under intervjun. Det är väldigt lätt 

att fokusera för mycket på nästa fråga eller nästa tema i intervjuguiden istället för att 

koncentrerar sig på vad respondenten säger just i nuet. 

Ibland kan man höra på rösten att det finns en underton i det som den intervjuade säger, 

som egentligen uttrycker någonting annat än vad hon eller han faktiskt säger (ibid: 67). 

Det här kallar Starrin och Svensson för den inre rösten, det vill säga den står i motsatts till den 

yttre rösten som är klart uttalat så är den inre rösten det som inte är klart uttalat (ibid: 67). 

3.7 Den etiska aspekten 

Att bli insläppt i människors privata sfär kräver ett visst ansvar. I det här fallet när pappor 

skall berätta hur de är som pappor kan det ju uppfattas varierande känsligt från individ till 

individ. Kvale menar att det ligger i forskarens ansvar att informera om samtycke till att delta, 

att bevara konfidentialitet samt berätta om eventuella konsekvenser som kan drabba den 

intervjuade personen ifråga (Kvale, 1997: 105). I det bifogade informationsbrevet till 

papporna klargjorde jag att uppsatsen inte kommer att publiceras och att deras namn kommer 

att vara fiktiva namn.  

3.8 Intervjumiljö 

När jag fick kontakt genom e – post från intressenterna som ville delta i intervjuerna utbytte 

vi tid och plats för var intervjuerna skulle äga rum. Tre intervjuer skedde på ett kafé, en ägde 

rum i mitt hem och den sista i respondentens hem. Innan intervjuerna började frågade jag 

respondenterna om de ville ha en ”sin” intervju skickad till dem per e – post för att 

understryka att jag inte har tolkat dem på felaktiga grunder. Det är viktigt att påtala att 

konfidentialiteten bevaras under intervju situationen då samspelet mellan intervjuare och 
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intervjuad kan uppfattas som stress eller förändringar i självuppfattning menar Kvale (ibid: 

105). Under samtliga intervjuer rådde en öppen atmosfär och mer likt ett samtal än en 

intervju. Papporna talade väl och utförligt på frågorna och respondenterna hade nära till skratt. 

Intervjuerna spelades in på en diktafon som jag hade med mig och innan intervjun påbörjades 

samtalade vi lite i största allmänhet för att avdramatisera situationen. Men det var även ett sätt 

från min sida att inte abrupt bara börja med intervjun och således också flytta fokus från att 

intervjun spelades in så att det skulle kännas naturligt och avslappnat. 

3.9 Transkribering av intervjuerna

Efter intervjuerna påbörjade jag arbetet med att transkribera intervjuerna då det underlättar 

arbetet med att förvandla det inspelade till text ju färskare materialet är. Transkribering 

innebär att ändra den inspelade formen till en textbaserad form (ibid: 152). Jag har dock 

medvetet utelämnat gester, kroppsspråk och istället fokuserat på vad som sägs, snarare än hur 

det sägs. Dock har jag med förstärkningar i vad som sägs genom att fetmarkera ordet eller 

meningen, det vill säga påvisa när respondenterna förstärker vad som sägs eller antyder. I 

genomgången av materialet har jag sökt likheter, olikheter, mönster och tendenser genom att 

läsa igenom materialet och ställa frågor till dem för en användning i analysdelen. 

3.10 Analysmetod 

Eftersom intervjuguiden är uppbyggd kring temana som innefattar tiden innan respondenterna 

var fäder och även nutid när de är fäder är det viktigt att inte försumma poängerna som kan 

urskiljas från deras tidsliga berättelser. Genom att använda sig av narrativ analys kan det som

respondenterna ha sagt utvecklas till en ny historia som utvecklar intervjuns ursprungliga 

teman (ibid: 181). Genom att använda fyra ståndspunkter i analysen som jag har kunnat 

urskilja är visionen att utveckla intervjuguiden till en inspirerande berättelse med stöd av 

frågeställningarna och de utvalda teorierna som ligger till grund för uppsatsen. Jag kommer 

inte slaviskt följa den kronologiska ordningen som respondenterna har berättat utifrån varje 

tema. Anledningen till det är att göra en förstålig berättelse och även att respondenternas svar 

ibland sammanfaller med ett annat tema som redovisats i materialpresentationen. 

3.11 Presentation av temana i livsberättelsen

Här följer en presentation av de teman som intervjuguiden bygger på och som i nästa kapitel 

redogörs tillsammans med vad respondenterna har svarat. För att livsberättelserna ska få leva 
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efter respondenternas utsagor och inte efter olika teman så utelämnas temana i grundliga drag 

i livsberättelserna och redogörs grundligt här. 

I det första temat som kallas Allmän uppfattning tiden innan barn handlar om tiden innan 

respondenterna var pappor och om det hade någon föreställning kring hur det skulle eller ville 

vara som pappor. Även om de hade någon förebild som de tänkte på och hur deras syn på

papparollen såg ut tiden innan barn. Föräldraskap och papparollen kretsar kring nutid och 

situationen som pappor. Jag frågar om föräldraskap, om hur tiden innan barn stämmer överens 

med barn, föreställningen av hur deras pappors situation kontra dagens situation samt 

respondenternas syn på vad det innebär att vara en delaktig/bra pappa. 

I temat Vardagsliv och pappaledighet får respondenterna berätta om vardagen som pappa, om 

ansvarsfördelningen i hemmet med sin partner, om kommunikationen av ansvarsfördelningen 

med sin partner och om papporna upplever att båda parter är nöjda med den ansvarsfördelning 

som råder. Även hur de upplevde/upplever det är att vara pappaledig och vad de anser ska 

ingå i att vara pappaledig om de har varit pappalediga. 

Temat Omgivning: vänner, släkt, arbetskollegor och media tar upp om respondenternas 

vänner, släkt och arbetskollegor har någon inverkan eller influens för dem som pappor. Och 

om de söker tips och råd i papparollen från denna omgivning. Media och hur respondenternas

uppfattning av papprollen i densamme är ventileras också. 

Det avslutande temat kallas Utveckling av papparollen utgörs av om respondenterna ångrar 

något eller skulle vilja göra annorlunda i papparollen. 
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4. Presentation av livsberättelserna  

4.1 Presentation av livsberättelserna

I materialpresentationen redovisar jag först kort vilka personerna är som deltagit genom 

intervjuer. Respondenterna och deras partner heter egentligen något annat i verkligheten och 

namnen på deras barn har jag utelämnat då det inte är relevant för undersökningen. Sedan 

följer en sammanfattande berättelse utifrån varje temana som intervjuguiden bygger på.

John är 31 år och är gift med Sofia. De har en pojke på fem år tillsammans. John arbetar som 

psykolog. 

Hans är 43 år och är gift med Katrin. De har en flicka som snart är två år. Hans är 

projektledare på ett IT – företag. 

Carl är 43 år och är gift med Katarina. De har två pojkar som är tio respektive åtta år samt en 

flicka som är två och ett halvt år. Carl arbetar på radio. 

Mats är 42 år och är gift med Annette. De har adopterat två pojkar som nu är fyra respektive 

fem år. Mats arbetar som mekaniker. 

Stefan är 32 år och sambo med Sara. De har en son som är ett år och nio månader. Stefan är 

journalist som för närvarande frilansar och läser stadsvetenskap. 

4.2 Allmän uppfattning tiden innan barn 

John och Carl som varit föräldrar längst har en mer sammansatt bild av tiden innan barn då 

föräldraskapet inte är lika färskt som för de övriga papporna. John menar att ett tag funderade 

han om han verkligen ville sätta barn till en värld full av ondska och tragedier men menar att 

när det väl väntades barn att det var något självklart som hör till kärleken. John talar också om 

spontanitet och att det är synd att det naturliga och självklara att barn kommer av kärlek i 

princip inte sker idag utan det är familjeplanering som gäller i hög grad idag. Carl pratar om 

en längtan till flera olika saker men att längtan till barn växte sig allt starkare och att han inte 

skulle vilja tillbaka till tiden innan barn för att barnen då inte fanns. Samtidigt menar Carl, 

vars barn är tio, åtta och två och ett halvt år, att han ibland längtar tillbaka till tiden innan barn 

för att det är en stressfaktor med barn som kräver ständig uppmärksamhet och brist på egen 
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tid. Hans förställning var att mer åt det praktiska hållet att nu skulle livet kretsa kring rutiner, 

ansvar och att man inte kan sticka iväg hur som helst. Mats skiljer sig gentemot de övriga 

papporna i och med att han har adoptivbarn och att han inte fick en ”normal” föreställning 

innan han blev pappa. Mats berättar:  

Förställningen var att jag skulle vara en väldigt mycket mjukare pappa än vad jag är.    

   

Stefan menar att man aldrig är en bättre förälder än innan man får barn. Även att han tänkte 

tusen tankar om hur han skulle göra i förhållande till vänner som har blivit pappor och hur de 

agerar. När jag frågar om synen på papparollen innan de fick barn kommer närvarande, 

ansvar, att inte göra som sin egen pappa gjorde emot dem eller som John som hade en 

närvarande pappa och således inte en traditionell bild menar han. Stefan påtalar att det han 

tänkte på innan han blev pappa har han facit på nu när han är pappa. Med andra ord den 

idealiserade bild som Stefan hade på papparollen har nu den konkreta verkligheten tagit över. 

I första temats sista fråga ställer jag frågan om förebilder tiden innan barn och Carl svarar sin 

morfar som var mer närvarande än sin egen pappa. Mats menar att han har tittat på kompisar 

som blivit pappor men därmed inte en specifik utan summan av de delar som han ansåg vara 

bra pappor. John och Hans tänkte inte på några förebilder medvetet i alla fall. Det är skillnad 

på föräldrar som ser sitt barn och de som inte ser sitt barn menar Stefan och hänvisar till sin 

barndom med kompisars föräldrar som har ett avslappnat och naturligt förhållande till sina 

barn. Och det här kanske är något som följer med omedvetet i en själv när man själv blir 

pappa säger Stefan utan att uttala någon specifik förebild. 

4.2.1 Föräldraskap och papparollen

Ansvar och glädje, än så länge inte sorg men det är potentiellt.  

Så beskriver John vad det innebär med föräldraskap och även en rädsla för att någonting ska 

hända hans barn. Det finns också en kvalitativ skillnad med ansvar, glädje och rädsla 

gentemot allting annat påpekar John. Hans, Stefan och Mats beskriver en oerhörd glädje att 

ingenting är viktigare och att det är en väldigt stark kärlek som de får och ger. Även att det 

innebär ansvar med att ta hand om sitt barn och kunna ge en skyddad relation och miljö till 

sitt barn och sin familj. Att aldrig kunna tänka på sig själv först och att det inte är bra att vi 

inte hinner göra det förklarar Carl sin syn på föräldraskapet. Han utvecklar resonemanget med 
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att säga att när han tänker på sig själv är det alltid utifrån vad barnen gör och vad som ska 

göras. 

För Hans var det mycket enklare att släppa roliga saker som han inte längre hinner med nu när 

han blivit pappa. Han uttrycker en lättnad över att inte vara med på alla händelser som han 

tidigare var med på. Det är även ett större ansvar än vad Hans hade förställt sig innan han blev 

pappa. Mats upplever att han har varit en tjatig pappa vilket var tvärtemot vad han föreställde 

sig att han skulle vara men menar att det håller på att bli bättre. Det är ingenting som stämmer 

överens och ingenting är sig likt säger Carl. Som också drar sig till minnes hur det var att titta 

på fotboll utan att tänka på en familj men menar att det är roligare att dela allting med många. 

John hade ingen föreställning alls som kunde stämma överens med hur det var att bli pappa 

men han medger att hans tålamod brister vilket förvånade honom då han trodde att han var en 

person med tålamod. Stefan menar att det är att gå från det generella till det partikulära för nu 

finns deras son innan fanns bara tanken på barn.  

När vi talar om det är någon skillnad med respondenternas egna pappor och deras situation 

kontra hur det är att vara pappa idag beskriver Mats så här: 

Han hade det ganska enkelt. Han lämnade pengar till mamma och så skötte hon hushållet 

och så fanns han vid sidan om någonstans. Jag tycker ju att jag har det bättre.   

John hade en pappa som först under hans uppväxt arbetade mycket för att sedan skifta med 

mamman och var hemma mycket istället. John upplevde det aldrig som onaturligt att hans 

pappa var hemma mycket. Carls pappa var sjöman och var borta väldigt mycket. John och 

Hans menar att det fortfarande råder en diskrepans i jämlikhet mellan könen men att det är 

mer accepterat från arbetsgivare idag att vara hemma med sitt barn som pappa. 

Att finnas där, stödja, uppmuntra, en bra kompis och en förebild är några saker som Hans, 

Mats och Carl anser ingår i att vara en bra och delaktig pappa. John resonerade att det nästan 

finns en nidbild av att mannen åker iväg och jobbar och lämnar allt åt mamman och att det är 

ett slags förtryck gentemot mamman. John menar att det lika gärna kan vara ett förtryck 

gentemot pappan som kanske inte får vara hemma. En bra pappa är en pappa som kan älska 

sitt barn och som kan skydda sitt barn menar Stefan. Stefan utvecklar sitt resonemang med att 

det inte är i alla fall som man ska skydda sitt barn utan mer konkreta saker. De uppbyggda 
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stereotypa manliga bilderna att vara den starkare eller genom sociala strukturer att mannen är 

en maktposition i samhället eller i familjen menar Stefan att för sina barn bryta den 

konstruktionen som saknar legitimitet. Mats som har adopterat två pojkar berättar om en 

föräldrakurs som han och hans fru går i för att få riktlinjer och stöd i familjelivet. Kursen är 

probleminriktad och är uppbyggd av adopterade barn som nu är vuxna men som kom till 

familjer som inte hade verktygen för att klara av omställningen för barnen de adopterade. 

Mats tycker att kursen är ett stort stöd och att hans inställning att det inte skulle bli lätt har 

underlättat att vara pappa. Ytterligare en aspekt som Mats påpekar är att han inte för en fri 

uppfostran utan han vill vara med och sätta riktlinjer då han har upplevt många familjer som 

har just för lösa tyglar. Det finns inget som heter att ha kvalitets tid med sina barn utan det 

viktigaste är den kvantitet av tid man är med barnen menar Carl. Carl beskriver: 

Att man lägger ned sin tid och själ i barnet omedvetet och medvetet. Att man inte håller på 

att fly den tid man inte är med barnet. Jag inbillar mig lätt att det blir så och jag tror också 

ju mer tid man är med sina barn desto bättre barn blir det.     

Det är inte ytan som avgör om en pappa är en delaktig pappa utan vilken känsla du har 

inombords för barnet säger John. Ett barn ger väldigt mycket ovillkorlig kärlek och 

delaktigheten ligger i att vara villig att ge till hundra procent och inte önska mer än den kärlek 

du får tillbaka. Vilket kan vara svårt att på ett emotionellt plan bära både ansvar och rädsla det 

kan vara en anledning till att många inte blir emotionellt involverade i sina barn menar John. 

Stefan får slutordet i det här temat: 

När man börjar prata om det så slutar man nästan att tänka på hur man själv är och man 

börjar teoretisera kring någon slags generell samhällsstruktur.  

4.2.2 Vardagsliv och pappaledighet

Mats, Stefan och Hans arbetar för tillfället och pratar om rutiner som att hämta och lämna på 

dagis och Stefan menar att morgonbestyren är en av de mysigaste stunderna tillsammans med 

sin son. Väl hemma är det att kanske göra något inplanerat som att besöka någon eller bara 

vara med sitt barn som att leka eller att titta på en film tillsammans fortsätter Mats, Stefan och 

Hans. Mats uppgift är att lägga sina barn på kvällen vilket även John oftast gör. Carl berättar 

att han är inne i en rolig fas med sitt yngsta barn (2,5 år) vilket innefattar att förklara varför 

plastdjuren har olika könsorgan. Vidare menar han att det är en fördel att erfarenheten från 
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hans andra barn (10 och 8 år) att inte försöka göra samma misstag med det yngsta barnet. 

Däremot medger han att det ibland ändå sker att han gör samma misstag ändå. Carl utvecklar 

sitt resonemang med att han inte blir arg på sitt yngsta barn på grund av trötthet för tillfället 

och det känns väldigt bra anser han. 

John talar inte om vardagen i nutid utan presenterar en slags kronologisk ordning av vardagen 

med att han hellre hade sett han hade ingått i ett slags kollektiv för barnens skull. Han tror inte 

det är bra för barnen att bara vara med sina föräldrar. Den kronologiska ordningen innehåller 

också tiden då John var uppe med honom på nätterna när han var mindre(idag är Johns barn 5 

år) och att han bar väldigt mycket på honom vilket gav en stressrelaterad smärta i armen. 

Angående ansvarsfördelningen i hemmet så menar Mats att väldigt mycket av den ligger hos 

hans fru eftersom hon är i det närmaste pedantisk. Samtidigt pratar Mats om adoptiv 

situationen och att det var väldigt mycket formalia som skulle hållas koll på vilket hans fru 

tog hand om och att i vardagen får Mats den plats han vill med barnen. Hans anser att det har 

blivit mera jämställt men att tonvikten ligger hos hans fru rörande hushållssysslor. Angående 

deras barn delar de lika menar han. John pratar om att det är han som oftast lägger deras barn 

och att han oftast leker med honom när båda är hemma. Städning, diskning och matlagning 

har de båda fullt upp med tills deras son har lagt sig menar John. Carl beskriver att det är svårt 

att hinna med alla sysslor som hans fru vill att det ska göra. Carl leker mer med barnen men 

lagar mat även om han inte är speciellt bra på det och totalt sett lägger hans fru mera tid på 

hemmet än vad han gör. Carl beskriver situationen: 

Jag kan känna ibland är det lite jobbigt att vandra emellan alla dessa olika roller och alla 

kontakter med försäkringskassan när det gäller barnledighet och vård av sjukt barn och allt 

sådant. Men samtidigt måste man ju förmå att se sig själv i ett större sammanhang där man 

är med i någon slags övergångsåldern för människan mot en större jämlikhet.    

Stefan berättar att genom att han har varit pappaledig med sin son så frågar han efter vilken av 

föräldrarna som är där för tillfället. Vilket Stefan menar stärker hans ansvar som pappa på ett 

sätt som han inte tror skulle ha skett om han inte var hemma med sin son för då hade Stefan 

inte varit så viktig i hans liv. Totalt sett är det ganska jämlikt med hushålls sysslor där Stefan 

alltid diskar och hans sambo tar tvätten.  
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Alla papporna berättar att det kommunicerar om ansvarsfördelningen med sin partner men i 

Hans, Stefans och Johns fall är det mera situationsbundet för att de är inkörda och att det 

funkar bra. John säger dock att i början var det mera gnälligt då John kände att han ville slippa 

ifrån vardagen och träffa kompisar ibland. För Carl är det närvarande och de pratar relativt 

mycket om det men att det ofta handlar om samma saker. Carl leker med barnen och hans fru 

tycker att de ska plocka upp efter sig medan Carl menar att det är viktigt att de får leka och att 

vissa saker kan vänta. 

Mats och Carl tror inte att båda är nöjda med ansvarsfördelningen i hemmet men Mats 

påpekar att när hans fru börjar arbeta igen måste han ta mera plats och att hon måste släppa 

taget. Mats menar att bägge är medvetna om det här. John, Stefan och Hans tror att deras 

partner är nöjda med ansvarsfördelningen. Stefan påpekar att hans sambo nog gärna hade sett 

att han hade gått in lite tidigare med egna initiativ gällande ansvarsfördelning i hemmet och 

runt deras barn.

Samtliga pappor har varit pappalediga men med lite olika längd och sätt att definiera 

ledigheten på. Mats var hemma cirka ett halvår men tillsammans med sin partner på grund av 

deras situation med adoptivbarn. John har varit hemma till nittio procent under de först två 

och ett halvt åren men har formellt sett varit student och haft en del tim vikariat också. Carl 

som har tre barn har ungefär varit hemma ett år med vardera ett av barnen och Hans har varit 

hemma i ett halvt år. 

Det bästa de har gjort, fantasisk grej, superskönt och väldigt bra är några av de uttryck som 

papporna beskriver över att vara hemma med sitt barn. För Mats var det också jobbigt under 

tiden han var hemma på grund av att de precis kommit till Sverige med sina adopterade pojkar 

och att det var en stor omställning för dem. Carl uttrycker en önskan att kunna vara hemma 

även när barnen är äldre för att det är roligare rent utbytesmässigt. En annan fördel som Carl 

upplevde under pappaledigheterna var att vara ifrån det traditionella stress samhället och leva 

i ett annat tempo. Stefan beskriver en stark kärlek som bara blir starkare av att vara hemma 

med sitt barn och han upptäckte hur stark den hade blivit efter pappaledigheten när han nästan 

sprang för att hämta sin son på dagis för att han längtade så mycket efter honom. 

Det handlar om att ta hand om sitt barn men att även ta hand om det grundläggande hemma 

som att handla och städa menar John angående vad han anser ingår i att vara pappaledig. Mats 
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anser det är att vara med hela dagen och att inte få höra roliga anekdoter i andra hand utan att 

uppleva dem direkt. Hans beskriver det så här: 

Nej, jag tycker att få bättre kontakt med sitt barn och en större förståelse för vad det 

faktiskt innebär att vara förälder. Det tycker jag är det som ingår eller för mitt sätt och se.    

Carl talar om att vara närvarande men utvecklar sin tanke om en utbyggnad av 

föräldraförsäkringen i vad han kallar ett brottsförebyggande syfte. Det handlar om att 

samhället tillger möjligheten att vara hemma när barnen är mellan nio och tolv år för att de nu 

kommer hem ifrån skolan och igen är hemma av föräldrarna. Men även att lära känna sitt barn 

under en annan fas i deras liv anser Carl skulle ingå i att vara pappaledig. Att vara en bra 

förälder och verkligen gå in i sitt barns värld och vara med när barnet går in i förälderns värld 

beskriver Stefan vad som ingår i pappaledighetens kontext. Den ordlösa kommunikationen 

där förstärkandet av gester och poser är en viktig kommunikatör under pappledigheten som 

utvecklar både barn och förälder fortsätter Stefan.  

4.2.3 Omgivningen: släkt, vänner och media

John flyttade med sin partner och son från Lomma till Göteborg och insåg hur tungt det var att 

inte ha närheten till föräldrarna. De var också först i deras umgängeskrets att skaffa barn och 

det kände han i efterhand att det hade varit roligare om vännerna också fick barn ungefär 

samtidigt. En influens menar John var att det faktum att han var den första pappan i 

umgängeskretsen gjorde att vännerna började relatera till barn och John kände en stolthet över 

det. Mats arbetar på en mansdominerad arbetsplats med femton män och en kvinna men säger 

att det är ett öppet klimat och diskuterar barn väldigt mycket på arbetsplatsen. Han säger att 

han lär sig mycket från deras erfarenheter och att det bara är att lyfta fram en undran så får 

han kommentarer och råd av arbetskamraterna. Carl berättar om när han skulle vara 

pappaledig för första gången så var det som om pappaledigheten infördes i just det 

ögonblicket (Carl var pappaledig första gången för cirka 10 år sedan). Det var väldigt 

cementerade könsroller som inte hade luckrats upp och att han bemöttes med en 

misstänksamhet och att han var fjollig som skulle vara hemma med sitt barn. Hans tror att 

många har lärt sig att inte kliva på och säga så här ska du göra utan det är upp till var och en. 

Det han influeras av är istället på det han ser vad släkt och vänner som har barn hur de gör 

och Hans menar att det säger mer än vad de uttalar sig om ämnet. 
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Både Carl, Stefan och John söker inte aktivt råd och tips från sin omgivning med vänner, släkt 

eller arbetskollegor. Stefan menar att genom att prata med sin far eller med vänner som har 

barn diskuteras saker om att vara pappa men det sker inte på ett riktat sätt. Carl beskriver att 

han känt sig väldigt säker och trygg i det han har gjort som pappa. För Mats skulle det kännas 

konstigt att inte göra det då han inte känner sig misslyckad på något sätt utan för honom som 

adoptivförälder där det är mera probleminriktat stärker det att fråga och få tips på vägen. Hans 

använder Internet till handfasta praktiska tips men berättar att de vänner som har barn har 

Hans flyttat ifrån och har lite kontakt med vilket får till följd att han inte söker tips från dem. 

Angående papparollen i media har Stefan inte tänkt så mycket på det men att den strömning 

han har noterat är den mjuka pappan som älskar att vara hemma med sina barn, laga mat, 

snickra på huset och kan prata om sina känslor. John beskriver hur han ser på pappan i media: 

Apropå det här med vad är en delaktig förälder som vi pratat om att för mig är det här bara 

ytan och det som möjligtvis behöver förändras är inom människan. Så det kan man väl säga 

att i den mån pappor fokuserats har det varit på ett ganska ytligt och politiskt plan.  

Då det tidigare var mest fokus på mammorna i media har förväntningar och kraven nu skruvas 

upp för pappan genom media menar Hans. Dock tenderar bilden av pappan endast sträcka sig 

till tio bättre tips för att bli en bättre pappa och det blir mer pekpinnar än upplysande fortsätter 

Hans. Carl medger att han inte tänkt så mycket på den aspekten men menar samtidigt att 

media borde ta ett större ansvar och kanske till och med att kvotera in artiklar i ämnet. Att 

skriva en bok om sin dysfunktionella pappa verkar vara en trend menar Mats som medger att 

papporna har ett utrymme men att den primära fokusen ligger hos mammorna. 

4.2.4 Utveckling av papparollen

Det är lite för tidigt för stora misstag säger Stefan vars son snart är två år. Stefan menar att det 

nödvändigtvis inte behöver vara dåligt att i olika sammanhang få epitet pappa som säkerligen 

omgivningen kommer att förstärka mer än att vara förälder som han känner sig som i nuläget. 

John nämner att han önskar att han hade ett större tålamod och fortsätter med en önskan inte 

minst under småbarns tid att kunna leva i ett kollektivt liknande samhälle. John anser att 

barnen som i huvudsak endast har sina föräldrar runt omkring sig tappar väldigt mycket på 

vägen. Hans skulle ha velat vara hemma ännu längre än vad han var med sin dotter (Hans var 

pappaledig ungefär ett halvt år) då det var mycket roligare och givande än vad han kunde 
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föreställa sig. Carl berättar att han har fokuserat lite för mycket på hans äldsta son (Carl har 

två söner som är 10 och 8 år samt en flicka som är 2,5 år) genom att vara tränare för hans 

fotbollslag. Vilket medför att tiden inte riktigt räcker till för Carls andra son och att det är 

något han borde tänka mera på menar Carl. Mats får avsluta med sin beskrivning av vad han 

skulle vilja ha gjort annorlunda eller vill utveckla som pappa: 

Jag ångrar ingenting, jag tror inte det men det är saker där jag känner att jag måste tänka 

om. När man får revidera sitt sätt att vara men det känns som om man måste ha gjort det för 

att komma vidare. Nej, det är inget jag skulle ha velat ha ändrat på för det har tagit hit jag är 

nu. Bara hoppas att killarna har varit på det, de är ju viktigare än mig.   
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5. Analys 

5.1 Analys

Respondenterna har alla barn i olika åldrar där tre av papporna har en färskare bild av tiden 

innan de fick barn och småbarnsåldern. De övriga två papporna har en vidare erfarenhet av att 

vara pappa då deras barn är mellan fem och tio år. Med det i bagaget kan ändå fyra 

ståndpunkter urskiljas som har direkt eller indirekt påverkan på respondenterna i deras 

formande av delaktighet i papparollen. 

Skapa sin egen manlighet som pappa som avviker från deras egna pappor 

Strävan att vara jämlik i arbetet med hushåll och barn 

Att vara en modern familj och delaktig far men som brottas med rötter från den traditionella 

konstruktionen av familjens uppbyggnad 

Glädjen och den starka kärleken till sitt barn

I analysen kommer jag med stöd av teorierna presentera en berättelse som reflekterar över 

pappornas bild av vad det innebär att vara en delaktig/bra pappa idag. Vilka faktorer som ligger 

bakom valet att vilja vara det och vad det innebär i praktiken att vara det. Även hur berättelsen 

kan verka som en inspiratör då respondenternas helhets bild av att vara pappa går i lyckans 

skimmer. 

5.1.2 Från traditionell till modern familjekonstruktion?

Med skalinstitutioner menar Giddens (2002) att familjen har kvar sitt namn i en traditionell 

mening men att innebörden av dess karaktär har förändrats med en modern syn på familjen. Att 

skaffa barn idag utgår ifrån ett tydligt medvetande och med det också ett högre krav på att vara 

förälder. Familjerna förändras vilket förbryllar hur vi ska förhålla oss till förändringen 

fortsätter Giddens. När papporna berättar om föräldraskap och papparoll präglas den av en 

tydlig medvetenhet. Genom sin tydlighet menar jag att papporna är måna att lämna en 

traditionell bild av föräldraskapet. Papporna svarar med eftertänksamhet över föräldraskapets 

självklarheter, i deras ögon, att ansvar, rädsla, ge en bra och skyddad uppväxt miljö är några 

aspekter som är föräldraskapets innebörd. Dock utelämnas inte att det också är ett arbete som 



32

även kan vara svårt att mäkta med. Carl menar att även när han tänker på sig själv sker det 

alltid med barnen i samma tanke. Hans säger att man inte längre hinner med alla roliga saker. 

Samtidigt menar han att det inte är betungande även om ansvaret är större än vad han trodde 

innan fick barn. Papporna beskriver också en tydlighet av vad det innebär att vara en delaktig 

pappa idag. Carl menar att det inte finns något som heter kvalitets tid, Carl förklarar: 

Att man lägger ned all sin tid och själ i barnet omedvetet och medvetet. Att man inte håller på 

att fly den tid man inte är med barnet. Jag inbillar mig lätt att det blir så och jag tror också ju 

mer tid man är med sina barn desto bättre barn blir det. 

Rena förhållanden bygger på en emotionell kommunikation mellan vuxna och barn som kan 

liknas vid en demokrati där alla är jämlika med rättigheter och skyldigheter som utförs med 

ömsesidig respekt. Giddens fortsätter med att det inte handlar om ett ideal utan att friktion 

behövs för att arbeta upp en förtrolig tillit gentemot andra. John förklarar att det inte är ytan 

som räknas om du är en delaktig pappa utan din inombordliga känsla för barnet. Med andra ord 

menar jag att papporna bryter mot en traditionell kontext av vad det innebär att vara pappa men 

även hur familjen utvecklas till det moderna. 

5.1.3 Strävan efter jämlika roller

Kärnfamiljen bygger på subsystem med specialiserade roller där rollerna fördelas till den inom 

systemet som är bäst lämpad för den. Parsons menar han att det är en rolldifferentiering utifrån 

den könsbestämda arbetsdelningen inom familjen. Som dock inte baseras på en över – och 

underordning av kön utan av vilken som är bäst lämpad av vad rollen kräver. Berättelsen 

fortsätter nu i nutid med hur tankar och verklighet synkroniserar för papporna. I vardagslivet är 

papporna delaktiga med det mesta gällande runt barnet eller barnens göromål. Rutiner, 

läggning, leka, mysa eller förklara en människas könsorgan utifrån en docka är några göromål 

som papporna berättar om. Mannen har en dubbelroll då han har försörjarrollen utanför 

familjen men även rollen som ledare inom familjen; kvinnan har rollen inom hemmet. 

Ledarrollen innebär att lösa upp det emotionella bandet mellan mor – barn vilket mannen gör 

genom instrumentell ledarförmåga menar Parsons. Det aktuella med Parsons teori är inte att 

den är förankrad i en nutid utan hur den fortfarande påverkar en osymmetrisk balans mellan 

man och kvinna. Även om pappornas partners inte längre är förankrade till hemmet så menar 

jag att det är tankesättet kring vilka roller som faktiskt lever kvar mellan man och kvinna i 
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familjen. Däremot finns det en medvetenhet och en strävan att inte fastna i traditionella 

könsroller som sker genom att ha en kommunikation kring det.  

Även om papporna i undersökningen inte kan anses som instrumentella ledare vars uppgift är 

att lösa den emotionella kontakten mellan mor – barn så är det roll begreppet som är intressant. 

Papporna tar mycket ansvar som John och Mats berättar att det oftast är de som lägger sina 

barn för natten och på så viss kan tillskrivas en roll som tidigare enbart var tillskriven kvinnan. 

Jag anser att pappornas roll kan liknas i vad som kallas känslornas demokrati som innebär att 

föräldrarna har makten över sina barn men att deras åsikter inte negligeras. Det handlar om en 

lyhördhet för att barnet ska kunna få utvecklas genom kommunikation snarare än auktoritär 

ledarstil. Samtidigt är det som Mats säger att han inte är för en fri uppfostran utan att det är bra 

med riktlinjer utifrån de familjer han har sett som har för lösa tyglar. 

När papporna kommer in på hur fördelningen av ansvar gentemot sin partner och hushåll ser 

jag tendensen mellan en rolldifferentiering och en viss pendling mellan det traditionella och 

det moderna. Här visualiseras en bild av att rollfördelningen fortfarande har spår av en 

traditionell konstellation där kvinnan har det huvudsakliga ansvaret i hushållet med 

matlagning, städning och diskning. Carl berättar: 

Jag kan känna ibland är det lite jobbigt att vandra mellan alla dessa olika roller och alla 

kontakter med försäkringskassan när det gäller barnledighet och vård av sjukt barn och allt 

sådant. Men samtidigt måste man ju förmå att se sig själv i ett större sammanhang där man 

är med i någon slags övergångsåldern för människan mot en större jämlikhet. 

Papporna lagar mat och hjälper till men att deras roll är mera tydlig vad det gäller att dela lika i 

ansvaret runt barnet. John och Stefan anser dock att det är jämställt med hushåll och barn även 

om Stefan dock antyder att hans sambo önskar tydligare initiativ från hans sida gällande 

ansvarsfördelningen. Bilden klarnar ytterliggare i det som inte sägs, det vill säga ingen pappa 

tar upp om de sköter inköp av kläder till barnen eller bokar tid hos frisör eller liknande. Allt det 

här kan de givetvis också göra men den delaktig som finns runt barnet betyder inte 

nödvändigtvis att det är lika jämställt i hushållsarbetet. 

Samtidigt är alla papporna medvetna om rollfördelningen gällande jämlikhet i hushållet, vilket 

framkommer i kommunikationen med sin partner om ämnet. Rena förhållanden är att ha en 
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öppen kommunikation gentemot sin partner och baseras på tillit för att underlätta förståelsen av 

en familj under förändring. För kanske är det i kommunikation om ansvarsfördelningen som att 

rollerna faktiskt fortfarande kan baseras utifrån vem som är mest lämplig för arbetet. Ofta 

handlar det om situationsbundna diskussioner som i Hans, Stefans och Johns fall eller som för 

Carl att det är närvarande men att diskussionen inte innehåller något nytt. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara något dåligt utan en specialisering av kärnfamiljens subsystem av rollerna. 

Under pappornas berättelser framkommer det att rollen som en emotionell kontaktknytande 

med sitt/sina barn är papporna lika lämpade som modern och viktigt för barnen att papporna 

sköter det arbetet. Jag anser dock att hushållsarbetet tenderar att falla in i en kategori som 

fortfarande primärt sköts av kvinnan men att det är ett ständigt arbete för utvecklas från en 

traditionell familj till en modern familj med en ömsesidig jämlikhet.

Hochscild menar att vi alla är slavar under kapitalismens vingar vilket gör att vi skapar en 

hypotetisk familj när vi inte klarar av det fullspäckade schemat vi tvingas leva efter. Även om 

papporna nämner att tiden ständigt är ett gissel då det är svårt att hinna med allt så tenderar 

svaren istället att handla om en medvetenhet att pappornas partner generellt tar ett större arbete 

runt vardagen. Det framkommer inte en oro kring att, som Hochshild menar, att falla in i en 

hypotetisk familj som har roligt sedan. Även om papporna har barn i varierande åldrar är ju just 

tiden eller avsaknaden av tiden hindret för att inte falla in i de traditionella rollerna som präglar 

föräldraskapet. 

5.1.4 Att göra en ny pappa 

Synen på att skaffa barn utgår idag på ett tydligt sätt utifrån en medvetenhet och planering som 

utgår ifrån psykologiska och känslomässiga behov menar Giddens (2003) till skillnad gentemot 

tidigare generationer som skaffade utifrån ekonomiska behov. Att barnen värdesätts och 

skyddas på ett tydligt sätt idag har också medfört högre krav på hur vi ska ta hand om barnen 

fortsätter Giddens. Papporna berättar alla att de funderat mycket kring tiden innan de fick barn. 

John talar om en oro att skaffa barn till en värld som är fylld av ondska men menar samtidigt 

att han tycker det är synd att barn inte kommer till världen i första hand av kärlek. John 

fortsätter med att spontaniteten har försvunnit och familjeplanering är i centrum kring att skaffa 

barn. Även om övriga pappor inte är lika målande i sin beskrivning av tiden innan barn ändå 

framkommer det en bild som handlar om en planering av deras föreställning av hur livet skulle 

bli med barn. Rutiner, mindre tid för sig själv och ansvar är alla synonymer som stämmer in på 

pappornas bild av tiden innan barn. Det faktum att alla pappor i undersökningen var mellan 30 
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till 40 år när de fick sitt första barn, John var runt 25 år, och att alla är gifta, utom Stefan som 

är sambo, indikerar på en stabilitet och planering runt att skaffa barn. Det framstår inte heller 

som att få en sämre ekonomi är grund för att inte skaffa barn utan alla papporna har arbeten. 

Jag anser att det är en stark längtan av att bli far som präglas av en medvetenhet men kärleken i 

längtan är större än eventuella ekonomiska obstruktioner.

Begreppet rollmodell innebär att om det inte finns en tydlig manlig förebild kan istället en 

imitation av andra närvarande och bra faderliga rollmodeller vara basen för sin identitet som 

pappa menar Johansson (2002). Tre av papporna hade egna pappor som i varierande grad inte 

var speciellt närvarande under deras uppväxt. Mats förklarar: 

Han hade det ganska enkelt. Han lämnade pengar till mamma och så sköte hon hushållet 

och så fanns han vid sidan om någonstans. Jag tycker ju att jag har det bättre. 

  

Mats, Carl och Hans beskriver vikten att inte reproducera ett faderskap som den traditionella 

fadersgestalten symboliserade med frånvaro och brist på värme gentemot sitt barn. John och 

Stefan berättar att de hade pappor som var hemma men det utgör inget tydligt underlag för en 

förebild som de tänkte på innan de själva blev pappor. Som jag ser det präglar papporna i 

undersökningen av en kombination mellan en rollmodell samt upprepning och förändring. 

Upprepning och förändring innebär att sonen kan utveckla ett alternativt faderskap och en ny 

manlighet som står i motsatts förhållande gentemot en upprepning av sin fars beteende och 

handlingar när det inte fanns en emotionellt stabilt förhållande dem emellan. Kombinationen 

består av en rädsla av att inte vilja bli som sin far men även en strävan att utveckla någon form 

av faderskap som bygger på respondenternas egna värderingar av hur en bra pappa skall vara. 

Tendensen finns även hos John och Stefan som hade pappor som var närvarande när de också 

tittar på de bra delarna som alla papporna urskiljde från vänner som blivit pappor istället för en 

helhet hos en förebild. Även om John och Stefan i stort sett hade bra fäder är det även viktigt 

för dem att skapa ett faderskap som de själva styr över och inte en reproduktion från en 

svunnen tid. 

Alla papporna har också en tydlig självkänsla i formandet av sin manlighet i papparollen. När 

jag frågar om släkt och vänner inspirerar är det återigen delar de tittar på hur vänner eller 

släktingar är gentemot sina barn istället för en helhet. Även råd och tips är något som papporna 

inte aktivt söker utan fokus anser jag vara att konstruera ett annat faderskap och en ny 
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manlighet. När den mediala bilden av pappan kommer upp tydliggörs deras agenda. John 

berättar: 

Apropå det här med vad är en delaktig förälder som vi pratat om att för mig är det här bara 

ytan och det som möjligtvis behöver förändras är inom människan. Så det kan man väl säga 

att i den mån pappor fokuseras har det varit på ett ganska yligt och politiskt plan. 

Papporna vill konstruera ett annat faderskap och manlighet. Mats som har två adopterade 

pojkar berättar om sin arbetsplats som mekaniker där femton män och en kvinna arbetar. Det är 

ett öppet klimat och Mats slänger ofta ut frågor angående föräldraskap på sin arbetsplats. Mats 

och hans fru går också aktivt i familjeutbildning för att utveckla sina kvalitéer i föräldraskap. 

Även om adoptivföräldrar kanske blir tvungna att söka hjälp i sitt föräldraskap, som Mats 

påpekar, symboliserar det ändå en aktiv handling för att utveckla aspekter hos sig själv och i 

sin papparoll.    

5.1.5 Den lyckliga pappan

Syret som flödar genom pappornas berättelser av att vara pappa symboliseras med all den 

kärlek, värme och glädje som de förmedlar. Att vara en delaktig pappa för papporna i 

undersökningen är inte ett konstlat tillstånd utan en självklarhet för att kunna få en nära kontakt 

med sina barn redan från början. Hochschild menar att uppfatta en känsla och vara medveten 

om den kan beskrivas som process för självet att utveckla vad vi förväntas känna och vad vi 

vill känna. Men det handlar också om att kunna uttrycka sina känslor för någon eller någonting 

med en emotionell vokabulär som vi har till hands. Pappornas egna fäder hade också med all 

säkerhet en innerlig känsla för sina barn men det som skiljer från deras söner kan vara viljan att 

framföra sina uppriktiga känslor för omgivningen. Utan att för den skull vill vara förmer. En 

annan faktor som spelar in är omfördelningen av kärnfamiljens subsystem med att det inte 

längre enbart är tillskriven modern rollen att vara den emotionella kontaktknytande med barnet. 

Mannens roll är inte längre instrumentell med funktionen att dela på mor – barn kontakten för 

en frigörelse process. 

Mats, Stefan och Hans talar om en oerhörd glädje och ingenting annat är viktigt samt att 

kärleken som de får och ger är gränslös. Men även att vilja lägga ner arbete både fysiskt i form 

av att vara där men även emotionellt genom att alltid försöka sätta sitt barn i främsta rummet 

utifrån tanken på dem. Det handlar om en fördelning av roller där pappan i respondenternas fall 
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känns lika självklara att vara kontaktknytande som modern. Tendensen är att genom en 

rollfördelning av omvårdnad kan papporna också på ett uppriktigt sätt tala om sina känslor 

kring sitt barn. Mannens roll är försörjarrollen som medför status och belöningar utefter 

prestation menar Parsons. Den här rollfördelningen mellan man och kvinna där kvinnan också 

förvärvsarbetar har också möjliggjort för mannen att ta ett kliv tillbaka från sin försörjarroll om 

han vill. Även om den fördelningen i största utsträckning fortfarande primärt ligger kvar hos 

männen speglar papporna i undersökningen på en fördelning av rollen. Alla papporna har varit 

föräldralediga och Stefan beskriver en kärlek som bara blev ännu starkare ju mer tid han har 

spenderat med sin son. Vetskapen om att kunna reflektera över sina känslor och även kunna 

uttrycka vad i den emotionella kontakten som papporna kan utveckla framkommer när tankar 

ventileras kring hur de kan utveckla sitt förhållande till sina barn. Hans skulle vara hemma 

längre nu när han vet hur mycket det gav honom och sitt barn. Carl uttrycker en självkritik 

genom en känsla att han fokuserat för mycket på hans äldsta son och John menar att barn inte 

enbart mår bra av att ha kontakt med sina föräldrar. 

5.1.6 Sammanfattning

Bara för att papporna är delaktiga med sina barn betyder inte att arbetet med jämlikhet i 

hushållet per automatik är given. Utan det handlar om en strävan att arbeta på en jämlikhet som 

fortfarande kan kopplas till en rolldifferentiering baserat på vem som är mest lämpad för 

arbetet. Men det betyder dock inte att papporna inte har en tydlighet i omvårdandet av sina 

barn. Delaktighet för papporna handlar om kvantitets tid med barnen och att hantera den 

gränslösa kärleken som barnen förmedlar. Men även att stötta, uppmuntra, ha rutiner, leka 

tillsammans och kommunicera är några saker som papporna förmedlar om delaktighet. 

Allt det här hänger ihop med att inte reproducera sina egna fäders papparoll utan att konstruera 

en egen utifrån de delar som de har noterat i omgivningen. Papporna anser inte att den mediala 

bilden av pappan är något som stämmer överens på dem själva. Det är mer av en yta som 

produceras och som inte är så nära verkligheten. Även de pappor vars egna fäder var 

närvarande under deras uppväxt uttalar ingen tydlig mansbild av dem som de vill föra över till 

sina egna barn. Jag skulle vilja kalla att det är en manlighet under utveckling från det 

traditionella till det moderna gällande synen på barn och familj. Respondenterna har en vision 

att förändra bilden av att vara med i barnens liv redan på ett tidigt stadium. Vilket inte är en 

påtvingad roll från deras partners att göra så utan en medvetenhet att vilja ta plats i barnens liv. 

Både för barnets skull men även för deras egen skull också.  
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6. Avslutande diskussion

6.1 Avslutande diskussion

Målet med uppsatsen var att genom frågeställningar undersöka vad det innebär att vara en 

delaktig pappa samt om det är en manlighet som är under förändring. Syftet med 

frågeställningarna var att försöka se bakom ytan av lyckligt skimmer som alla föräldrar mer 

eller mindre känner inför att få barn. Men även att lyfta fram vad papporna anser ingår i 

delaktighet och vad som bör ingå i dess kontext. Vad anbelangar manligheten så var min 

agenda att undersöka om det krävs en förändrad manlighet för att kunna vara fullödigt delaktig 

som pappa. 

Jag anser att samtliga pappor präglas av en medvetenhet och öppenhet kring sin delaktighet till 

sina barn. Det är ingen framtvingad eller konstlad delaktighet som utgår från hur deras partners 

vill verka som familj utan det är ett aktivt val som papporna gör. Med aktivt val menar jag att 

papporna vågar ta plats i allt som rör vårdnaden av barnet. Vilket också tydliggörs i glädjen, 

lyckan och euforin de beskriver genom berättelserna. Även kan en varierad eller flexibel 

manlighet utsöndras som bygger på att inte reproducera den traditionella fadersgestalten. 

Samtidigt kommer vi aldrig riktigt in på djupet av varför papporna tror att en jämlikhet mellan 

könen ändå är svår att bemästra. Papporna är återigen medvetna om att deras partners generellt 

tar mer ansvar i hemmet med städning, tvättning, matlagning och inköp av kläder till barnen. 

Den här varierade eller flexibla manligheten handlar mer om en lyhördhet gentemot dels sin 

egen far men även gentemot vänner som papporna anser har bitar som är bra och andra som är 

mindre bra. Papporna skapar således sin egen variant av erfarenheterna och har en stor tilltro 

till deras egen förmåga att vara en bra manlig förebild och far till sina barn. 

Det som inte framkommer så tydligt under undersökningen är problematiken som jag själv 

känner igen mig mycket i att få tiden att gå ihop. För att inte fastna i traditionella roller kring 

alla göromålen kring barnet och hemmet kräver ett ständigt arbete. Ett arbete som traditionellt 

sätt har dominerats av kvinnorna. Papporna nämner förvisso att livet är mera inrutat och att det 

inte existerar så mycket tid för sig själv. Jag anser att vara den i familjen som står för 

planeringen kring vardagen symboliserar är en lika viktig faktor som att tillbringa tid med sitt 

barn för att få en helhet av delaktigheten. Och här tror jag att rollfördelningen är mera 

könsbunden och tillskriven kvinnorna då kvinnorna på grund av att planeringen kanske inte 
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utförs på samma effektiva sätt av männen. Jag åberopar inget snabbare tempo utan konstaterar 

bara det faktum att männen kanske får mera tid med barnen som visualiseras som delaktighet. 

6.1.2 Vidare forskning  

En undersökning uppbringar alltid nya funderingar och tankar kring hur man skulle kunna 

utveckla och förändra sitt material. Självfallet hade det varit önskvärt att respondenternas 

partners också hade varit med vid intervjutillfället. Det hade varit intressant att se kvinnornas 

syn på det osynliga; nämligen familjeplaneringen. Och hur kvinnorna ser på 

vardagsplaneringen. Och om de känner att männen får för mycket erkännande från 

omgivningen då det implicit räcker för en pappa att bara vara med barnet för att vara delaktig. 

Men även att se kvinnornas syn på jämställdhet och praktik samt hur manligheten får plats att 

utvecklas. Kanske genom att blivande pappor får chans till samtal där rädslor, förhoppningar 

som rör både det kommande barnet men även det kommande förändrade förhållandet.     
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Bilaga I

Hej Ladanpappor! 

Jag heter Johan Edvinsson och är Sigges pappa och skriver på min C – uppsats nu i vår. Jag 
läser sociologi och socialt utvecklingsarbete i Halmstad men jag bor ju som bekant här i 
Majorna. 

C – uppsatsen handlar om faderskap, deltagande och hur det är att vara pappa i vardagen med 
både möjligheter och hinder i dagens samhälle. Jag söker 5 stycken pappor för intervjuer 
kring några teman som rör kring hur pappan ser på vardagen med småbarn och samliv. 

Anledningen till att jag frågar er är att jag fått nej från tidigare kontakter och nu hoppas jag att 
ni har möjlighet istället. Jag måste dock påpeka att det är en under v 16 (dvs denna vecka) 
eller under v 17 som intervjuerna måste äga rum för att jag skall hinna med att bearbeta 
materialet innan det är inlämningsdags. Jag är också medveten att vardagen med barn tar sin 
tid i anspråk och förstår om ni inte har möjlighet inom min tidsram. Om ni finner det 
intressant att ställa upp på en intervju som maximalt tar en timme är jag mer än tacksam för 
det. 

Materialet kommer inte att publiceras och era riktiga namn kommer inte att konfigurera i 
uppsatsen. Jag vill även påpeka den etiska aspekten i intervjusituationen, jag får inte och 
kommer inte att diskutera era svar med några. Uppsatsen handlar inte heller om 
barnuppfostran utan om dig som pappa och hur du ser på rollen att vara just pappa. 

Oavsett om ni finner det intressant eller inte har tid får ni gärna skicka e-post eller ringa mig 
så snart ni kan. 

e-post: johan_edvinsson78@hotmail.com

mobil: 0702-044816

hem: 471808
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Bilaga II

Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

Namn
Ålder
Civilstånd
Antal barn och ålder
Yrke
Ev utbildning

Allmän uppfattning tiden innan barn 

1:Kan du berätta om vilken föreställning du hade inför att bli pappa innan du fick barn? 

2: Hur var din syn på papparollen innan du själv blev pappa?

3: Hade du någon förebild som du tänkte på innan du blev pappa? 

Föräldraskap och papparollen

4: Vad innebär föräldraskap för dig?

5: Hur väl stämmer bilden av tiden innan du fick barn ihop med att vara pappa nu? 

6: Hur är din föreställning av hur det är att vara pappa idag kontra hur din pappa var?

7: Kan du berätta om din syn på vad en bra pappa är? 

8: Vad anser du att en delaktig pappa bör göra? 

Vardagsliv och pappaledighet

9: Kan du berätta om vardagen som pappa? 

10: Kan du berätta hur ansvarsfördelningen (mellan dig och din partner) gällande era barn i 
vardagen ser ut? 

11: Kommunicerar du och din partner om ansvarsfördelning hemma kring barnet? 
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Om svaret är ja: på vilket sätt?

12: Enligt dig, är båda tillfredställda med ansvarsfördelningen hemma hos er?

13: Har du eller kommer du att vara pappaledig under en längre period? 

14: Om ja, kan du beskriva hur du upplevde/upplever att vara pappaledig?

15: Kan du berätta vad du anser ingår i att vara pappaledig? 

Omgivningen: vänner, släkt, arbetskollegor och media  

16: Kan du berätta lite om omgivningen som släkt, vänner och arbetskollegor har någon 
inverkan/influens på dig som pappa? 

17: Söker du råd och tips i din papparoll? 


