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Abstract 

 

Jämställdhet ses som något eftersträvansvärt i Sverige idag. Hur jämställdhet kan uppnås anses 

handla om att kvinnor och män, inom en heterosexuell relation, byter sysslor med varandra. En 

av de sysslorna är att vara föräldraledig. Denna uppsats gör en queerteoretisk analys av 

faderskap. Empirin utgörs av intervjuer med, och observationer av, fem medelklasspappor i 

Stockholm. Uppsatsen undersöker hur informanterna tar sig an ett kvinnligt kodat område 

samtidigt som de förhåller sig till maskulina genuskonstruktioner och praktiker. Resultatet visar 

att pappaledighet är normerande inom jämställdhetsdiskursen. Jämställdhetsdiskursen är även 

medelklassbetingad. Informanterna förhåller sig till en maskulinitet som består av traditionellt 

maskulina värdeord som aktiv, tydlig och trygg, liksom av feminint betingade ord som 

närvarande och omhändertagande. Informanterna stärker sedermera denna maskulinitet i 

homosociala sammanhang. Genuskonstruktionerna störs utanför jämställdhetsdiskursen när 

mannen är föräldraledig medan barnet fortfarande kan ammas. En ammande man skulle även 

bryta mot genuskonstruktionerna inom en jämställdhetsdiskurs. 

 

Nyckelord: Queerteori, maskulinitet, pappaledighet, medelklass, jämställdhetsdiskurs, etnologi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning    3   

1.1. Världens mest jämställda land. Eller?  3   

1.2  Faderskap i förändring   4  

1.3. Syfte och frågeställningar   5  

2. Teoretisk ram    7  

2.1. Makt, heternormativitet och flytande verklighet 8  

2.2.  Den sexuella värdehierarkin, genus och performans 9  

2.3. Sexualiteter och maskuliniteter   9  

2.4. Hegemonisk maskulinitet och homosocialitet  11  

3. Metod och material    12  

4.1. Reflexivitet    14  

4. Skriet från medelklasspappan   16  

4.1. ”Man vill ju inte bli någon helgpappa”  16  

4.2. Den jämställda, aktiva mannen   20  

4.3. Män gör saker tillsammans   23  

4.4. Gränsland    25  

5. Sammanfattande diskussion   30  

5. 1. Jämställdhetspappan   30  

5.2. Nygammal maskulinitet och manlig vänskap  31  

5.3. Manlig amning och delaktighet   32  

Käll - och litteraturförteckning   34  

Bilaga 1     37  

Bilaga 2     38  

Bilaga 3     39  

 

 

 

  

 



 3 

    1. Inledning  

 

 

1.1. Världens mest jämställda land. Eller?  

Sverige stoltserar gärna med meningen ”Världens mest jämställda land” i olika sammanhang. 

Detta tillkännagivande använder vi oss i synnerhet av när vi ska presentera våra värderingar 

inför andra länder och kulturer.  Enligt Ulrika Dahl, som efter Sveriges inträde i EU har forskat 

kring jämställdhet, feminism och regional utveckling i Jämtland, betraktas 

jämställdhetsdiskursen som något självklart och eftersträvansvärt i Sverige idag.  Men vad 

innebär egentligen detta jämställdhetsbegrepp? 

 

I studien Scener från ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet beskriver Dahl just 

denna jämställdhetsdiskurs. Utöver konstaterandet att jämställdheten ses som något 

eftersträvansvärt, synliggör hon också att begreppet främst kopplas till arbetsfördelningen 

mellan den vite mannen och kvinnan. Det rymmer även ett antagande om heterosexualitet.
1
 Att 

vara jämställd är alltså något som kopplas till att kvinnor och män, inom en heterosexuell 

relation, byter arbetsuppgifter.  Dahl menar också att detta sysslobyte endast kan göras såvida 

det inte stör själva genuskonstruktionerna: män förväntas fortfarande utöva någon form av 

maskulinitet, liksom kvinnor förväntas göra det motsatta. 
2
  Jämställdhetsdiskursen präglas med 

andra ord av en heterosexuell matris, vilket innebär att man utgår från att jämställdhetsfrågan 

främst rör kvinnor och män i heterosexuella relationer, och att dessa även bör utöva manlighet 

och kvinnlighet på ”rätt” sätt.
3
  Med detta i åtanke blir det tydligt att jämställdhetsdiskursen och 

dess innebörd fortfarande är begränsad, liksom det faktum att män och kvinnor måste hålla sig 

inom de ramar genuskonstruktionerna tillåter när de byter traditionella sysslor med varandra. 

 

Med Dahls resonemang och slutsatser kring jämställdhetsdiskursen färskt i minnet började jag, 

inför ämnesvalet till denna uppsats, att fundera kring föräldraskap i allmänhet och faderskap i 

synnerhet. För ett av de sysslobyten mellan kvinnor och män som varit under lupp under 2000-

talet är just föräldraledigheten och nyttjandet av den.  

 

                                                 
1 Dahl, Ulrika, Scener från ett äktenskap: Jämställdhet och heteronormativitet i: Kulick, Don (red.), Queersverige, Natur och 

Kultur, Stockholm, 2005, s: 50, 51 
2 Ibid, s: 52 
3 Ibid, s: 56 samt Rosenberg, Tiina, Queerfeministisk agenda, Atlas, Stockholm, 2002, s: 71 
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Vid gemensam vårdnad av barn har föräldrar rätt till att vara hemma med föräldrapenning 240 

dagar var.  60 dagar av dessa är öronmärkta för mamman respektive pappan, medan resterande 

dagar kan fördelas fritt sinsemellan.
4
 Att män ska ta ut föräldraledighet och vara hemma med 

sina barn är något som uppmuntras snarare än nedvärderas. Det betalas exempelvis ut en 

jämställdhetsbonus som ska fungera som en hjälp för de föräldrar som vill dela upp 

föräldraledigheten. Störst bonus erhåller de som delar föräldraledigheten helt lika.
5
 Samtidigt 

visar statistiken att vi har lång väg att gå innan vi uppnår jämställdhet på föräldrafronten:  

kvinnor tar helt enkelt ut mer föräldraledighet än män. Enligt TCO’s rapport Pappaindex 2009 

står Sveriges pappor för 22 procent av de uttagna föräldradagarna. Det har skett en ökning med 

en procentenhet från 2008.
6
 De tre senaste åren, menar rapporten, har helt enkelt pappors uttag 

inte ökat utan stagnerat. Om det fortsätter i den här takten uppnår vi jämställdhet på 

föräldrafronten först om 51 år.
 7

 Trots dessa siffrors talande språk går det ändå att skönja ett 

faderskap som är i förändring.  

 

1.2. Faderskap i förändring 

De allra flesta av oss har sett fotografiet av tyngdlyftaren Hoa Hoa Dahlgren, som iklädd en 

tajt, blågul t-shirt håller ett spädbarn i sin muskulösa famn. Det var 1974 som försäkringskassan 

använde denna bild i den första kampanjen som fördes för att uppmuntra pappor att ta ut 

föräldraledighet. Budskapet?  Det går att vara en riktig man och pappaledig samtidigt.
8
 Sedan 

dess har faderskap och bilden av det förändrats, omformats och förnyats återigen. På 90-talet 

var det vanligt med reklamannonser som inkluderade pappa och barn, trots att det inte var 

någon barnrelaterad vara som skulle säljas. Att en snygg, vältränad och sexualiserad man - ofta 

i bar överkropp och med ett spädbarn i famnen - poserade i annonser för såväl telefoner som 

duschkräm var vanligt förekommande.
9
  Under 90-talet började också allt fler böcker om 

faderskap att poppa upp i bokhandeln.
10

  

 

 

                                                 
4  Föräldrapenning, tillgänglig: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_fott/foraldrapenning, senast 

uppdaterad: ej angivet, läst: 2010-11-29. 
5 Föräldraledighet, tillgänglig: http://www.babyhjalp.se/ledighet, senast uppdaterad: ej angivet, läst: 2010-12-08 
6 TCO, Pappaindex 2009 # 2/10,  s: 7 
7  Ibid, s: 6 
8 Hagström, Charlotte, Man blir pappa: föräldraskap och maskulinitet i förändring, Nordic Academic Press, Diss. Lund 

Univ.,Lund, 1999, s: 34 
9  Ibid, s: 31, 33, 29 
10 Ibid, s: 19 
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Nu skriver vi år 2010 och jag ser en reklam för blöjor på tv. Pappan i reklamfilmen är fullt 

påklädd, springer efter sitt lekande barn och sätter sig sedan ned och matar det. Han är varken 

representant för en sexualiserad, barbröstad man eller en kraftig karlakarl som med muskulösa 

armar håller ett litet barn i famnen. Istället ser han ut som en vanlig förälder ofta kan göra: trött 

men glad, och fullt sjå att ta hand om sitt barn.  Att män numera beskriver sina upplevelser av 

hur det är att vara pappa,
11

 och det faktum att sajter och communities som pappaforum.se och 

coolapappor.se numera finns på internet, är också det en fingervisning om att faderskapet 

fortfarande är i förändring.  

 

 

Utifrån denna bakgrund blev jag nyfiken på att undersöka föräldralediga pappor i 

Stockholmsområdet ur ett queerteoretiskt perspektiv. Främst var det gränserna för dessa 

pappors maskulinitet i kombination med faderskapet som intresserade mig. Sett till hur få 

procent män som väljer att vara föräldralediga var jag även intresserad av att veta hur 

föräldralediga pappor kan resonera kring sitt val att vara hemma. Jag tog därför kontakt med 

fem pappalediga informanter och påbörjade mitt fältarbete under hösten 2010.  

 

1.3.  Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att göra en queerteoretisk analys av faderskap bland medelklasspappor i 

Stockholm. Empirin utgörs av intervjuer med, och observationer av, fem föräldralediga 

medelklasspappor. Att jag utgår från ett queerteoretiskt perspektiv innebär att jag ser kön och 

genus som något konstruerat, snarare än något som finns inneboende hos oss.
12

 I och med detta 

ifrågasätter jag exempelvis föreställningar om kvinnan som den naturligt omhändertagande 

parten i en traditionell kärnfamiljskonstellation och även idéerna om denna 

kärnfamiljskonstellation som det ”normala” och eftersträvansvärda sättet att leva.  Jag vill 

således undersöka hur informanterna tar sig an ett traditionellt kvinnligt kodat område när de 

samtidigt måste förhålla sig till klassiskt maskulina genuskonstruktioner och praktiker. 

 

 

 

                                                 
11 Se exempelvis Jonas Crambys kolumn Pappaledighet – ingen ledighet i Metro, tillgänglig: 
http://www.metro.se/2010/10/04/92955/pappaledighet-ingen-ledighet/ , senast uppdaterad: 2010-10-04, läst: 2010-10-08 
12  Ambjörnsson, Fanny, Vad är queer?, Natur och kultur, Stockholm, 2006, s: 110  
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Att jag väljer att studera gruppen män, trots mitt tidigare tillkännagivande om att jag ser kön 

och genus som något konstruerat, innebär att jag vill undersöka kategorin män som 

konstruktion. Trots att kategorier är konstruerade upplevs de, och fungerar, som socialt och 

politiskt verkliga, vilket i sig innebär att de också är något vi måste förhålla oss till i vårt 

dagliga liv.
13

   

 

Frågor jag ämnar att ställa till mitt material är: 

 

 Vilka maskuliniteter förhåller sig informanterna till?  

 Vilken relation har informanterna till jämställdhetsdiskursen? 

  Vilka gränser, värderingar och handlingar ryms inom informanternas berättelser om 

faderskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Rosenberg, 2002, s: 100 
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    2. Teoretisk ram 

 
Maskulinitetsforskaren R.W. Connell menar att maskulinitet och femininitet är något som såväl 

kvinnor som män kan praktisera, i och med att de inte är kopplade till den biologiska kroppen.  

Det finns olika typer av maskuliniteter och feminiteter vilka också är kontextuella och 

föränderliga, och det finns också en rangordning dem emellan.
 14

  En viss maskulinitet och 

femininitet är normativ i en specifik kulturell och historiskt kontext och ställs även upp som 

ideal för män och kvinnor, och detta påverkar också - i olika grad - vilka genusidentiteter vi 

intar.
15

 För att ha en fastare grund att stå på när det kommer till maskuliniteter, något som är av 

vikt för denna uppsats, kommer jag därmed även att ta vara på Connells resonemang om detta. 

Dock börjar jag med att redogöra för queerteorin och dess begrepp. 

 

 

Queerteorin är nära besläktad med poststrukturalismen och dess tankegångar om hur språket 

formar våra identiteter. Det poststrukturalistiska synsättet poängterar och belyser hur vi 

använder oss av binära motsatspar - som betonar skillnader - för att skapa mening. Med det 

menas att en benämning inte får någon betydelse förrän den ställs emot dess motsats. Inom 

dessa motsatspar finns även en hierarkisk ordning, exempelvis finns det en tydlig rangordning 

mellan de binära oppositionsparen man/kvinna, svart/vit, barn/vuxen och väst/syd.  Vi delar 

helt enkelt upp världen i dikotomier där vi ställer två delar emot varandra och där den ena av 

dem tenderar att premieras på bekostnad av den andra.
16

  Klassifiering av människor, att 

kategorisera dem som exempelvis bra/dåliga, normala/onormala, fungerar som ett sätt att utöva 

kontroll och skapar samtidigt identiteter.
17

  Det som anses vara normalt och eftersträvansvärt på 

en viss plats under en särskild historisk tidpunkt ställs per definition mot det som anses vara 

onormalt under samma tid.
18

  

 

 

 

 

                                                 
14 Ibid, s: 100 
15 Connell, R.W, Om genus, 2., utvidgade och omarb. uppl., Daidalos, Göteborg, 2009, s: 22 
16  Rosenberg, 2002,  s: 102 
17 Ambjörnsson, 2006, s: 46 
18  Ibid, s: 46 
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    2.1.  Makt, heternormativitet och flytande verklighet 

I och med att de binära motsatsparen inbegriper sociala betydelser och maktrelationer söker 

poststrukturalismen, och queerteorin, att synliggöra dessa maktförhållanden och förskjuta dess 

sociala betydelser. 
19

 Språket är därmed centralt inom queerteorin, det är genom språket vi 

upprätthåller och reproducerar de idéer vi har om våra identiteter, vår självbild och vad som är 

verkligt.
20

 Det är även genom hur vi talar om något, eller hur vi undviker att tala om något, som 

vi kan upptäcka vilken den rådande diskursen är – vilka normer och vilken ”sanning” vi 

uppmanas att leva efter. 
21

 Med detta som bakgrund går det att konstatera att betydelser, enligt 

poststrukturalismen och queerteorin, är något relativt, vilket i sig innebär att det heller inte 

finns någon ursprunglig innebörd.
22

 Med det perspektivet blir verkligheten flytande till sin 

karaktär. Exempelvis såg synen på faderskapet helt annorlunda ut bara för trettio år sedan, då 

andra normer, och andra ”sanningar”, efterlevdes.  

 

Queerteorins inriktningar spretar dock åt flera håll och innebär olika angreppssätt, den 

gemensamma nämnaren är att de alla har fokus på föreställningar om normalitet och avvikelse. 

I synnerhet läggs stor vikt vid normer kring genus och sexualitet.
23

 Queer är med andra ord ett 

begrepp som innefattar flera olika kritiska perspektiv på sexualitet, dess innebörder och hur de 

praktiseras.
24

 Sökarljuset riktas främst mot normaliseringsprocesser, med en syn på 

heterosexualiteten som kulturellt, socialt och historiskt formad.
25

 Denna syn benämns ofta som 

heteronormativitet, ett begrepp som innefattar de institutioner, relationer, handlingar, strukturer 

och lagar som reproducerar (den vita) heterosexualiteten som det vanliga och 

eftersträvansvärda sättet att leva. 
26

 Det finns även hierarkier inom denna heteronorm. 

 

2.2. Den sexuella värdehiearkin, genus och performans  

Forskaren Gayle Rubin menar att det finns en sexuell värdehierarki, en modell inom vilken 

olika sexuella handlingar ryms och rankas utifrån hur, och vilka, som utövar dem. 
27

 Människor 

av motsatt kön som har sex i reproduktionssyfte och lever i en monogam relation värderas 

                                                 
19  Eriksson, Catarina, Den postkoloniala paradoxen, rasismen och ”det mångkulturella samhället” i: Maria Eriksson Baaz & 

Håkan Thörn (red.), Globaliseringens kulturer. Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället. Nora: 

Nya Doxa. 1999, s: 18 
20 Ambjörnsson, 2006, s: 45 
21 Eriksson, 1999, s: 19 
22 Ambjörnsson, 2006, s: 41 
23 Ibid, s: 51 
24  Ibid, s: 37 
25  Ibid, s: 51 
26  Ibid, s: 52 samt Rosenberg 2002, s: 102. 
27 Ambjörnsson, 2006, s: 85 
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enligt denna modell som det normala och eftersträvansvärda.  Två, eller flera, samkönade 

personer som har sexuella relationer utan att vara tillsammans eller utan att ha målet att gifta 

sig och skaffa barn, hamnar således lägst i värdehierarkin.
28

 Rubin sammanflätar en persons 

positionering i denna modell med hur mänsklig denne sedan uppfattas: ju längre ifrån den 

heterosexuella och reproduktiva normen man befinner sig, desto mindre uppfattas personen 

som en riktig man eller kvinna.
29

   

 

 

Ett begrepp som återkommer inom queerteori är genus. Med det menas det sätt vilket manligt 

och kvinnligt konstrueras utifrån historisk, kulturell och social kontext.  Begreppet kön har 

däremot ofta varit frikopplat från genus och snarare sammanfogats med den biologiska 

kroppen.  Genusforskaren Judith Butler menar dock att synen på kön som kopplat till kroppen 

är ett sätt att reproducera idéer om en ursprunglig kvinnlighet och manlighet. Enligt henne är 

också det biologiska könet konstruerat. Vad Butler menar med detta, och hur jag tolkar det,  

kan följande exempel få illustrera: under 1800-talet ansågs kvinnor ha mindre hjärna än män 

och på grund av detta nekades de inträde till universiteten i Sverige. Kvinnors intellekt 

kopplades med andra ord till en föreställning om den biologiska kroppen – en föreställning som 

aldrig skulle ha accepterats idag och numera har reviderats. Sammantaget hävdar Butler att 

detta leder till att våra föreställningar om kön också går hand i hand med hur vi ser på, och 

uppfattar, manligt och kvinnligt. Med andra ord finns ett normsystem som kräver att vi såväl 

beter oss som en man eller kvinna förväntas göra, liksom det förutsätter att vi är man eller 

kvinna. Kortfattat presenteras således endast två potentiella identiteter, två identiteter som 

förväntas ha en manlig respektive kvinnlig kropp, uppträda ”kvinnligt” respektive ”manligt” – 

något Butler kallar performativitet - samt åtrå varandra. Det är detta som Butler benämner som 

den heterosexuella matrisen.
30

  

 

2.3. Sexualiteter och maskuliniteter 

Butlers syn på kön och sexualitet är inte helt överens med Rubin, som nämns i tidigare avsnitt, 

och hennes teorier om värdehierarkin. Medan Rubin skiljer kön och sexualitet åt menar Butler 

att en sådan distinktion inte är möjlig att göra. I och med att kulturell produktion av manlighet 

respektive kvinnlighet kopplas till den heterosexuella matrisen sexualiseras också kroppen i 

                                                 
28  Ibid, s: 86, samt Rosenberg, 2002, s: 72 
29  Ibid, s: 230 
30  Ambjörnsson 2006, s: 112, 113 
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den riktning de tillgängliga könskoderna tillåter, menar Butler.
31

 Hon värjer sig även mot 

användandet av kategorierna man och kvinna och pekar på det faktum att det finns andra 

kategorier, så som klass och etnicitet, som kan vara viktigare att belysa.
32

   

 

Detta är även något som Connell, vars teorier om maskulinitet jag ämnar att använda, sätter 

fingret på: att genusidentiteten påverkas av klass, status och etnicitet, och att dessa olika sociala 

praktiker också interagerar med varandra. Som exempel nämner Connell hur vita mäns 

maskulinitet inte bara skapas i relation till vita kvinnor, utan också till svarta män.
33

 Detta 

tolkar jag som att Connell, såväl som Butler, vill poängtera att exempelvis den vita, rike 

mannen från väst står i högre kurs än en man med arbetarklass- och invandrarbakgrund, liksom 

den vita mannen har mer status än en vit kvinna, och att detta också inverkar på hur de 

sedermera konstruerar och konstituerar sin maskulinitet.  

 

Connell hävdar i enlighet med queerteorins syn på genus att kvinnlighet och manlighet är något 

människan lär sig att utveckla och uppträda.
34

  Han ser heller inte genus som något som är 

kopplat till den biologiska kroppen,
35

 utan ser det snarare som en social struktur som sätter upp 

ramar vilka kan fungera begränsande för individens handlande. Samtidigt menar Connell att vi 

heller inte är passiva offer inför denna genusuppdelning utan har möjlighet att konstruera våra 

identiteter som maskulina eller feminina och därefter inta en plats i genusordningen.
36

 Att vara 

man eller kvinna är en process som ständigt är verksam, menar han
37

, och påpekar att såväl 

maskulinitet som feminitet kommer i flera olika former och även är motsägelsefull.
38

 Gällande 

maskulinitet presenterar Connell exempelvis en tredelad modell för genusstrukturen, där en av 

de viktigaste aspekterna av genusordningen är patriarkatet, en allmän struktur som innebär att 

män är överordnade kvinnor.
39

 Den andra punkten behandlar produktionsförhållanden: det 

faktum att genusfördelningen ser olika ut på arbetsmarknader och att de lukrativa arenorna 

främst tillfaller män. Connell menar att detta inte bara handlar om ojämlikhet, utan även om att 

kapitalet är genuspräglat. Detta faktum är, enligt Connell, också  ”en del av den sociala 

                                                 
31  Rosenberg, 2002, s: 73 
32  Ibid, s: 71 
33  Connell, R.W. Maskuliniteter, Daidalos, Göteborg, 2003, s: 99 
34  Connell, 2009, s: 15 
35 Connell, 2003, s: 96 
36 Connell, 2009, s: 15, 22 
37

 Ibid, s: 15 
38 Connell, 2003, s: 97 
39  Ibid, s: 97 
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konstruktionen av maskuliniteten”.  Den tredje punkten kallar Connell för Katexis, och med det 

menar han, i likhet med Butler, att även sexualiteten påverkas av genusordningen.
40

 

 

2.4. Hegemonisk maskulinitet och homosocialitet 

Hegemonisk maskulinitet är det som under viss tid anses som den ideala manligheten, som 

anses vara eftersträvansvärd, men som också ständigt ifrågasätts.
41

 Connell menar att anspråket 

på auktoritet är ett kännetecken för denna maskulinitet, liksom dess motiverande av den egna 

dominansen och legitimerandet av patriarkatet.
42

 I den hegemoniska maskuliniteten har 

heterosexualitet varit det eftersträvansvärda,  vilket lett till att homosexuella män har tilldelats 

bottenplatsen i den manliga genushierarkin. Likväl tenderar feminina män att marginaliseras. 

Hegemonin handlar med andra ord om under- och överordningar inom kategorin män, där såväl 

klass, etnicitet som sexualitet spelar in.
43

  

 

Connell poängterar dock att den hegemoniska maskuliniteten kan förändras genom att andra 

grupper träder in på arenan och introducerar nya idéer och förhållningssätt och därmed laddar 

den hegemoniska maskuliniteten med ny innebörd.
44

 Exempelvis bör det nämnas att det finns 

uppfattningar om det är ”den mjuke mannen”; en vit medelklassman, som står för den 

hegemoniska maskuliniteten i Sverige.
45

 Gällande detta tycker jag att en viktig aspekt lyfts upp:  

att även ”mjukismannen” är en del av en patriarkal struktur och att den riskerar att glömmas 

bort om den inte uppmärksammas, liksom att vit medelklass är hegemonisk i sig.  När det gäller 

hegemoniska maskuliniteter är ytterligare en viktig aspekt homosocialiteten – det som 

definierar mäns umgänge i grupp. I en homosocial grupp skapas en gemenskap som syftar till 

att bekräfta könsidentiteten och införliva känslan av att ta del av en unik, manlig värld. De som 

inte lever upp till de normer - det vill säga: den hegemoniska maskuliniteten - som råder inom 

grupper tenderar därför att uteslutas eller objektifieras. Exempelvis kan kvinnor, feminina män 

och homosexuella höra till dem som inte ges fullt tillträde. Dock finns det homosociala grupper 

som befinner sig i ett gränsöverskridande område, inom vilken en intimitet och närhet också 

kan skapas.
46

  

                                                 
40  Ibid, s: 98 
41  Ibid, s: 100 
42  Ibid, s: 101 
43  Ibid, s: 102, 103 och 104 
44  Ibid, s: 101 
45 Olsson, Anna, Sandra Stendahl, Hur maskulinitet konstrueras på institution, Stockholms univeristet, 2005, s: 17 

46
  Ibid, s: 17, 18 
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2. Metod och material  

 

Empirin till denna uppsats består av samtalsintervjuer med fem informanter. Jag har även 

observerat fyra av dem i olika sammanhang.  Informanterna kom jag främst i kontakt med via 

vänner, annonsering på facebook och snöbollseffekten.  När jag, genom de förstnämnda 

tillvägagångssätten, hade fått tag på två av dem tipsade de i sin tur om varsin vän, varav båda 

valde att delta. Den femte informanten är en jobbrelaterad bekant till mig. Samtliga bor i 

Stockholm, definierar sig själva som medelklass och var vid intervjutillfället pappalediga. Jag 

har valt att anonymisera dem genom att ge dem andra namn. Detta är inte något som 

informanterna uttalat har efterfrågat, utan en åtgärd som jag valde att vidta redan innan 

intervjuerna, och berätta om, för att informanterna skulle känna sig tryggare i 

intervjusituationen samt inför publicering av uppsats. 

 

Informanterna är: 

 

 ”Kalle”, 34 år. Bor i Hammarbyhöjden med sin sambo och jobbar vanligtvis som 

psykolog. Hade vid intervjutillfället varit pappaledig två månader med sin ettåriga dotter 

och planerar att vara hemma sju månader totalt. 

 

 ”Olov”, 38 år. Bor i Bredäng med sin fru och jobbar som frilansfotograf och butiksbiträde. 

Hade varit pappaledig två månader vid intervjutillfället med sin 7-månader gamla son, och 

planerar att vara hemma åtta-nio månader totalt.  

 

 ”Sune”, 39 år. Bor i Telefonplan med sin sambo. Jobbade under intervjutillfället som 

nyhetschef och webbredaktör men skulle veckan därpå börja ett nytt jobb. På grund av 

långa pendlingstider till det dåvarande jobbet, och många timmar från hemmet, var ”Sune”, 

vid studiens genomförande, hemma med sin ett och ett halvt år gamla son en dag i veckan. 

Innan hade ”Sune” varit föräldraledig totalt åtta månader. 

 

 ”David”, 31 år. Bor på Södermalm med sin sambo och ettåriga son. Jobbar som 

kommunikationskonsult och hade vid intervjutillfället varit hemma två och en halv månad.  

Planerar att vara pappaledig ett par månader till, men har inte bestämt exakt antal månader 

än. 
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 ”Mathias”, 31 år. Bor på Odenplan med sin fru och ettåriga dotter. Jobbar som 

frilansjournalist har ett företag tillsammans med sin fru. De tar ut 50% var i 

föräldrapenning varje dag, jobbar båda hemifrån och turas om att ta hand om sin dotter 

hemmavid.     

 

Anledningen till att jag har valt informanter som tillhör samma samhällskategori, är ungefär 

lika gamla och har liknande yrken och kulturellt kapital, har att göra med att det, inom denna 

samhällskategori, är vanligare för pappor att ta ut sin föräldraledighet än för exempelvis 

lågavlönade. Jag ville helt enkelt intervjua pappor som aktivt valt, och har haft möjlighet att 

välja, att vara hemma under en längre tid med sitt/sina barn. 

 

Alla intervjuer utom en genomfördes i informanternas hem. Anledningen till det är att det är 

viktigt att få informanten att känna sig bekväm och villig att berätta,
47

vilket en hemmamiljö 

kan främja. Det berodde också på att informanterna är föräldralediga och därmed även mer 

”låsta” till hemmet.  Undantaget skedde per telefon, då informanten i fråga inte hade möjlighet 

att göra intervjun på annat sätt. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter, och samtliga 

spelades även in och styrdes utefter en och samma frågeguide.
48

 Frågeguiden har fungerat som 

en checklista med frågor som jag har ansett haft relevans för min uppsats och de 

frågeställningar jag har velat få svar på.
49

 Jag antecknade även kontinuerligt i min laptop under 

intervjutiden, och dessa intervjuanteckningar renskrev jag kort efter intervjuns slut.  Utöver 

intervjuerna gjorde jag, vilket jag tidigare nämnt,  observationer. 

 

När en forskare använder sig av observationer som metod innebär det att hon eller han granskar 

och betraktar människors handlande. Detta tillvägagångssätt kan vara bra när en forskare vill 

studera människor i en kontext där de normalt sett lever och verkar. Det kan också vara en 

användbar metod för att uppmärksamma och utröna strukturer eller processer som 

informanterna inte lagt märke till eller ser själva.
50

  

 

                                                 
47 Esaiasson, Peter, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad, 3., [rev.] uppl., Norstedts juridik, 

Stockholm, 2007, s: 299 
48

 Se bilaga 1 
49

 Esaisson, 2007, s: 299 
50

  Ibid, s: 344, 343 
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En av de observationer som jag genomförde var tillsammans med två informanter på samma 

gång. De känner varandra, är pappalediga samtidigt och brukar hitta på saker tillsammans 

under dagtid. Under observationstillfället följde jag med dem till en djurpark som ligger utanför 

Aspudden. Den andra observationen skedde på en öppen förskola på Södermalm, dit en av 

informanterna brukar gå någon gång i veckan. Under det sista observationstillfället följde jag 

med en informant på babysim i centrala Stockholm. Jag och informanten träffades då kort 

innan och promenerade till och från aktiviteten och var på plats under ca 40 minuter. Dock var 

det en av informanterna som jag inte kunde observera eftersom han började på ett nytt jobb 

dagen efter vår intervju och därmed också avslutade sin pappaledighet. Under varje observation 

har jag antecknat stödstolpar kring vad som har skett och sagts i ett skrivblock. Dessa 

anteckningar har jag sedan fyllt ut och renskrivit på dator när jag har kommit hem. 

 

Samtliga inspelade intervjuer har jag lyssnat igenom från början till slut minst en gång.  Jag har 

även granskat de intervju – och observationsanteckningar jag har gjort. De intervjusvar som jag 

har funnit intressanta, där mönster, motsägelser, potentiella svar på frågeställningarna och 

kopplingar till teorin kunnat utrönas, har jag sedan lyssnat igenom i ljudmaterialet än en gång 

och sedermera skrivit av. Jag har nästintill skrivit av informanternas berättelser ordagrant, men 

jag har utelämnat långa pauser, suckande och liknande, och stramat upp citaten för att de ska bli 

lättlästa och fungera i skrift. De ljud, förutom det talade ordet, jag har valt att ta med är skratt. 

Detta för att visa att informanterna inte riktigt tar en av frågorna på allvar. Jag har analyserat 

mitt material – de berättelser och skildringar som informanterna förmedlat samt de 

observationer jag gjort av dem – utifrån ett queerteoretiskt perspektiv.  

 

     3.1. Reflexivitet 

Något som är viktigt att ha i åtanke är det faktum att min närvaro, som ung kvinna, på ett eller 

annat sätt har haft en inverkan på informanterna. Kanske har de betett sig mindre ”grabbigt” 

under observationerna, och inte vågat prata helt fritt med varandra. Likväl har de säkerligen 

svarat på mina intervjufrågor utifrån den grupp jag får representera och förknippas med. Bland 

annat intog majoriteten av dem ett självkritiskt förhållningssätt till sig själva när de pratade om 

jämställdhet, vilket jag tror kan ha en hel del att göra med att jag är kvinna och inte man. En 

man i samma situation som dem själva hade kunnat ses som en bundsförvant, medan jag fick 

representera någon med ett tydligt utifrånperspektiv, vilket också kan ha inneburit en större 

distans. Svaren kan helt enkelt ha blivit mer försiktiga, genomtänkta och tillputsade.  Att jag 
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bor i Stockholm, härstammar från medelklassbakgrund, har universitetsutbildning och i 

grunden är journalist, i likhet med informanterna, är dock något som jag upplever ökade 

identifikationen. Som jag tidigare nämnde gjordes även en intervju via telefon, vilket innebar 

att den intervjun  kändes mer distanserad och korthuggen än de andra. Samtidigt kanske denna 

distans också bidrog till att denna informant svarade mer direkt och ärligt, utan fint formulerade 

ord och inlindade svar. 
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     4. Skriet från medelklasspappan 

 

4.1. ”Man vill ju inte bli någon helgpappa” 

Sune, informanten som var hemma med sin son åtta månader, jobbar just nu men tar ut en 

föräldraledig dag i veckan. Sune menar att det känns självklart att vara pappaledig, att han vill 

vara hemma för att kunna känna samma närhet till sitt barn som hans sambo gjorde när hon var 

mammaledig. Men det är inte den enda anledningen till varför han värderar pappaledighet som 

något bra.”Sen tycker jag ju att det är viktigt med jämställdhet. Att lära sina barn att det inte 

behöver vara mamma som är hemma”, tillägger han. Att jämställdhet är något som Sune vill att 

hans barn ska lära sig genom att visa att såväl mamma som pappa kan sköta hem och barn tyder 

också på att han förknippar jämställdhet med något som sker inom den egna relationen. 

Informanten David, som jag intervjuar via telefon, ger uttryck för liknande tankar när jag frågar 

honom vad begreppet jämställdhet innebär för honom:  

 

Det handlar ju egentligen bara om vår [David och hans sambo] relation, om vem som 

gör vad. Det finns ju många beteenden som sitter i ryggmärgen som vi inte kan peka 

ut, men det som vi är medvetna om har vi diskuterat. Just ansvarsfördelningen i vårt 

dagliga liv. 

 

När jag frågar Kalle om han anser sig vara jämställd säger han:  

 

Man kan ha en jämställd ambition men så gör man massa fel hela tiden. Men att 

dela på föräldraförsäkringen har varit en väldigt konkret upplevelse av 

jämställdhet. Ja, praktisk jämställdhet. Vi har bytt kontext helt och hållet. 

 

Kalle kopplar alltså jämställdhet till det praktiska, att byta kontext med sin sambo som tidigare 

var föräldraledig.  Informanterna refererar med andra ord återkommande till begreppet 

jämställdhet och talar om att de har en strävan att uppnå detta, att det är något viktigt. Ett led i 

att ta sig dithän är, enligt informanterna, att byta traditionella sysslor med kvinnan de lever 

med.  I det här fallet syftar de främst till själva pappaledigheten.  

 

Detta rymmer två viktiga aspekter som går att koppla till Ulrika Dahls syn på 

jämställdhetsdiskursen och Judith Butlers heterosexuella matris. För det första gäller 
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jämställdhetsdiskursen, precis som Dahl hävdar, främst (vita) kvinnor och män i en relation. 

Med andra ord:  den präglas av det som Butler benämner som den heterosexuella matrisen. 

Således utgår jämställdhetsdiskursen från att det endast finns två identiteter, kvinna och man, 

och att dessa två även åtrår varandra.
51

 För det andra påpekar flera informanter att begreppet 

jämställdhet, för dem, innebär att de strävar efter att bli, eller anser sig vara, jämställda med sin 

partner.  Jämställdhetssträvan kopplas alltså främst till den egna relationen. För att uppnå denna 

jämställdhet ser de i sin tur sysslobytet som ett medel i denna strävan. 

 

 

 Informanterna uttrycker sig därmed i enlighet med Dahls slutsatser: att jämställdhetsdiskursen 

främst anses handla om att kvinnor och män byter traditionella sysslor med varandra.
52

 Ska 

man överhuvudtaget vara en del av den jämställdhetsdiskurs Dahl beskriver krävs således att 

också mannen väljer föräldraledighet, eftersom det är en del av dessa sysslor. Detta 

resonemang stärks ytterligare när Mathias berättar om pappor han känner:  

 

I regel är det mamman som tar den långa perioden. Jag trodde nog att det skulle vara 

mer jämlikt uttag. Men nu verkar vissa pappor vara stolta när de berättar att de tar ut 

sex veckor. Det tycker jag är lite tråkigt, jag trodde nog att man hade kommit längre. 

Men det är nog en ekonomisk aspekt också.  

 

Det Mathias berättar är en tydlig fingervisning om att det ses som något bra att vara just en 

närvarande fader. När jag frågar om vad begreppet jämställdhet innebär för honom säger han 

att ”det är så självklart, så det finns inte ens som begrepp” och berättar att han inte tror att det 

nödvändigtvis behöver ha med kön att göra att mammor är hemma mer, utan att ”det kan vara 

en smidig uppgörelse”. Samtidigt berättar han också att han kan få dåligt samvete när han 

jobbar mer än sin fru, och att hon då tenderar att ta ett större ansvar.  ”Jag vill ju inte bli en 

sådan där helgpappa”, säger han. ”En som kommer hem från jobbet och är rolig. Jag vill inte 

vara det.”  Med andra ord kopplar han, trots att han inte nödvändigtvis tror att vem som är 

hemma mest har med kön att göra,  samman jämställdhet med ansvarsfördelningen inom den 

egna relation och att vara en närvarande pappa. 

 

                                                 
51 Ambjörnsson, 2006, s: 112, 113 
52 Dahl, 2005, s: 50, 51 
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Att informanterna vill vara nära sina barn och är pappalediga kan även kopplas till deras 

partners, som enligt dem tycker att det är något bra att pappor tar ut föräldraledighet, liksom att 

de har vänner har varit, eller är, pappalediga. När jag frågar Sune hur folk i hans närhet har 

reagerat på hans pappaledighet säger han att det bara varit positivt från såväl arbetsplats som 

vänner, och att ”man väljer ju sitt umgänge”. 

 

David säger att det inte är något märkligt med pappaledighet i hans kvarter eller bland hans 

vänner, att ”Södermalm har flest andel hemmapappor i hela landet”. Detta är också något som 

märks under min observation av David på den öppna förskolan, där lite mindre än hälften av 

föräldrarna är män. När jag frågar vad hans partner ansåg om att han ville vara pappaledig 

svarar han också att ”hon var väldigt positivt inställd, hon förväntade sig det”.  Även Olov 

menar att hans pappaledighet är något som både han och hans fru ser som självklart.”Hon har 

hållit på med genus och feminism och jag med i min utbildning, att leva jämställt är något vi 

eftersträvar på flera plan.”, berättar han. 

 

 Kalle säger att hans sambo tyckte att det var lite jobbigt när de delade upp föräldraledigheten, 

trots att hon var mån om att han skulle vara hemma mycket. Han berättar att hon gärna hade 

varit hemma längre. ”Vi diskuterade det, att det är väl det priset som kvinnor får betala för 

jämställdhet”, säger han. Att jämställdhet är något viktigt för dem framträder genom att han 

säger att det också finns ett pris, i det här fallet att hans sambo får avstå tid med sitt barn, att 

betala för den. 

 

Samtliga informanter har vänner som är eller har varit pappalediga. Vanligtvis börjar de sin 

föräldraledighet när barnet är ett år, menar de, och i regel är det mamman som tar ut den längsta 

perioden. Flera av dem menar också att de känner pappor som har delat rakt av med sin partner, 

samt att de vanligaste verkar vara att ta ut minst fyra-fem månader. Den enda som säger att han 

vet om pappor som tagit ut mindre än så är Mathias, vilket han, som jag skrev tidigare, också 

tycker är tråkigt. 

 

Bland de människor som informanterna vanligtvis umgås med är alltså pappaledigheten snarare 

regel än undantag, vilket därmed skulle kunna betraktas som en norm. Informanterna ingår i ett 

sammanhang där jämställdhetsdiskursen är rådande och där det ses som något eftersträvansvärt 

att vara pappaledig.  Jag skulle också vilja påstå att jämställdhetsdiskursen är medelklass-

betingad. Likväl Butler som Connell menar att klass såväl som etnicitet också har en inverkan 
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på skapandet av maskulinitet
53

 och detta blir också tydligt gällande informanterna. Samtliga är 

svenskar, har yrken med hög kulturell status, ett flertal av dem bor i Stockholm innerstad och 

de är utbildade på universitetsnivå. Alla benämner sig också som medelklass.  

 

I avhandlingen Man blir pappa beskriver Charlotte Hagström en annan, tidigare studie hon 

gjort gällande faderskap. Hagström analyserade då de bilder av faderskapet som förmedlades i 

familjeveckotidningar, rådgivningslitteratur för nyblivna föräldrar och grundskoleböcker för 

årskurs 1 under fyra olika år inom ramen för en femtioårsperiod. Hagström menar att hon, i den 

studien, främst kom fram till två saker: att bilden av faderskapet har gått från att vara av en 

auktoritär karaktär till att sedermera materialisera den närvarande pappan, och att denna 

skillnad tidigast visade sig i läroböckerna. Att förändringen först trädde fram i läroböckerna 

tolkade, och tolkar, Hagström som att samhällsnormen främst representeras av medelklassen, 

att det är de som har ett kulturellt kapital stort nog för att kunna framföra sina värderingar.
54

  

 

Om detta (normen) skriver hon att: ”både de talade och de skrivna utgår från en relativt liten 

men tongivande grupp och sprids i efterhand till allt fler människor på alla samhälleliga plan” 

Att förändringen framträdde senare i veckotidningarna kan, enligt Hagström, bero på att 

tidningsutgivarna är beroende av sin läsekrets och det de praktiserar, snarare än att efterleva 

den allmäna normen. Så länge läsarna inte tagit till sig normen och lever utefter den blir det 

heller inte lukrativt att skriva om det.
55

  

 

Som jag påpekade tidigare går också detta resonemang att koppla till informanternas situation: 

att de alla tillhör medelklass, har studerat och har yrken med hög kulturell status innebär också 

att de befinner sig i den samhällskontext där jämställdhetsdiskursen råder idag. Det är alltså 

inte särskilt underligt att det ses som mer eftersträvansvärt för dem att vara pappalediga än vad 

det exempelvis skulle kunna tänkas göra för en låginkomsttagare som aldrig har studerat och 

endast rör sig i traditionellt ”manliga” kretsar där värderingarna kanske ser annorlunda ut.  

 

En viktigt aspekt gällande detta är dock, vilket Hagström också påpekar, att det är skillnad 

mellan norm och praxis. Att ställa upp på den allmänna normen, vilket informanterna i det här 

                                                 
53

 Connell, 2003,  s: 71 
54

  Hagström, 1999, s: 50, 51 
55

  Ibid, s: 52 
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fallet gör, och faktiskt praktisera den är olika saker och går inte alltid hand i hand.
56

 En annan 

viktig del inom denna jämställdhetsdiskurs, som också är kopplad till hur det är att vara 

föräldraledig pappa, är den maskulinitet informanterna förhåller sig till. Jag har tidigare snuddat 

vid det, men kommer i nästa avsnitt att fördjupa mig i ämnet.  

 

4.2. Den jämställda, aktiva mannen 

Tidigare har jag, via Connell, konstaterat att en viss maskulinitet och feminitet ses som det 

eftersträvansvärda och normativa i en särskild kulturell kontext.
57

 Den normativa 

maskuliniteten kallas för hegemonisk maskulinitet, och ses vid en viss tid som ett ideal som 

män såväl eftersträvar som förhåller sig till. Men det finns inte bara en maskulinitet, utan flera 

och de kan också vara situationella.
58

   

 

Flera av informanterna menar att de ser det som en självklarhet att ta ut pappaledighet eftersom 

de vill få en nära relation med sitt barn, att detta är något de värdesätter. ”Jag ville vara med om 

utvecklingen, att anknyta kändes viktigt.” säger Kalle som förklaring till varför han är 

pappaledig. Sune berättar att han kan känna sig avundsjuk på att mammor verkar få en mer 

naturlig kontakt med sina barn, kanske för att de är hemma med dem tidigare. Det var också 

därför han valde att vara hemma med sin son då han hade sin långa pappaledighet. Han berättar 

att han ville grundlägga just den kontakten och säger också att ”det verkade vara så mysigt”. 

Även Olov, som ska vara pappaledig runt 9 månader, berättar att han gärna hade varit hemma 

mer än de tio obligatoriska dagarna när hans barn föddes för att kunna vara närvarande även 

under spädbarnstiden. ”Man missade ganska mycket då”, säger han. David berättar att 

anledningen till att han är pappaledig är att han vill vara närvarande och ta del av barnets 

uppväxt lika mycket som sin partner:  

 

Det kändes som en naturlighet [att ta ut föräldraledighet], och en självklarhet. Jag vill 

skapa en nära, egen relation till mitt barn och inte bara vara en figur som dyker upp på 

kvällar och helger. Jag ville vara lika delaktig som min tjej. 

 

Fogar man samman dessa två bitar, jämställdhetssträvan – vilket jag tar upp i föregående 

avsnitt -  och värdesättandet av att bygga en nära relation med sitt barn, materialiserar sig också 

                                                 
56

  Hagström, 1999, s: 41 
57

 Connell, 2009, s: 22 
58  Ibid, s: 15, 22 
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en tydlig bild av Den Moderna Jämställda Mannen – ”den mjuka mannen”, en maskulinitet som 

tillåter och upphöjer, snarare än nedvärderar, en önskan om att vilja komma nära sitt barn och 

uppnå jämställdhet med sin partner. Det vill säga: en kontextuell maskulinitet som också den 

ryms inom jämställdhetsdiskursen.  

 

Hittills har jag alltså lyft fram det faktum att informanternas berättelser om varför de har valt att 

vara pappalediga handlar om att vilja komma nära sitt barn och att, genom detta sysslobyte, 

också försöka uppnå jämställdhet inom den egna relationen. Med andra ord är det en ”mjuk”, 

omhändertagande maskulinitet som informanterna tycks förhålla sig till. Dock rymmer 

maskuliniteten de gör uttryck för, eller förhåller sig, till fler aspekter än så.   

 

Flera av dem berättar att de har förändrats sedan de blev pappalediga. Olov anser att han har 

blivit bättre på att ta vara på nuet och ”inte ha så mycket på gång”, medan Kalle, som beskriver 

sig som en person som gillar att vara aktiv, menar att ”han har lärt sig att sänka kraven” under 

tiden han har fullt upp att ta hand om sin dotter.  När jag träffar David på en öppen förskola på 

Södermalm berättar han att han ”brukar försöka komma iväg en gång i veckan för att få 

stimulans”. Olov tycker även att det var en omställning att bli pappaledig, han var lite orolig 

innan. Han menar att han vanligtvis är en strukturerad person som gillar att ha saker 

inplanerade i kalendern: 

  

Hur ska jag klara av det här, att bara vara liksom. Sen gör man ju saker hela tiden, men 

just det där med att inte ha någonting planerat. Men det tycker jag har varit bra för mig 

själv. Att stanna upp lite. 

 

Sune påpekar däremot att han inte ”tycker om att hitta på så mycket”, att han ”gillar att ta det 

lugnt”, när jag ber honom att beskriva sig själv. Det jag beskriver ovan visar hur informanterna 

har fungerat innan och vilken maskulinitet de förhåller sig till än idag: att vara aktiv, ha en 

inplanerad kalender och hitta på saker – karaktärsdrag som ofta sammankopplas med klassisk 

maskulinitet. Att Sune väljer att berätta att han inte gillar ”att göra så mycket” och definierar 

sig själv som ”lugn”, när jag ber honom att beskriva sig själv, innebär också att han förhåller 

sig till det outtalade kravet på att vara just aktiv.  

 

Att vara aktiva, trots att de är föräldralediga, är något de ändå försöker fortsätta att vara,  men 

inom en viss ram. Fyra av mina fem informanter har bland annat för vana att träffa pappalediga 
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kompisar och hitta på saker. Att göra något tillsammans är ett återkommande ord när de 

beskriver sina relationer med de pappalediga vännerna:  de brukar gå till lekparker, besöka 

museum eller gå till badhuset.  

 

Den informant som skiljer sig från de andra är Mathias. Han är inte föräldraledig i samma 

bemärkelse, och i det dagliga livet är han såväl hemma och jobbar som tar hand om sin dotter. 

Han gör heller inte detta själv, utan delar ansvaret med sin fru – även om han påpekar att hon 

ibland tenderar att ta större ansvar eftersom hon har mindre jobb. Han träffar heller inte andra 

pappor på samma sätt som de andra, utan menar att han ofta går ut och gör ärenden själv och då 

tar med sin dotter. Men att värdeordet aktiv är något som Mathias förhåller sig till framkommer 

ändå. ”Bara för att man är ute och rullar barnvagn tas man för pappaledig liksom. Och då kan 

jag tycka att det är skönt att kunna säga att jag jobbar också.”, säger han. Mathias är inte bara 

förälder, han gör någonting också. Det var just denna omställning som Olov säger att han hade 

lite svårt för i början: att vara föräldraledig och därmed ha fokus på det, snarare än att ha saker 

inplanerade i kalendern, liksom Kalle menar att han fick lära sig att ”sänka kraven”. 

 

När jag ber informanterna berätta om hur en bra pappa ska vara framträder fler värdeord. David 

tycker att en bra pappa ska vara kreativ, lyhörd, trygg, varm och tydlig medan Mathias vill vara 

någon som vägleder och ”som visar hur världen funkar”. Sune tycker att det handlar om att 

vara en bra förälder, inte specifikt en bra pappa, och säger att återigen att det är viktigt att vara 

närvarande, att ha tålamod ”och att klara av att sätta gränser”. Olov säger:  

 

Det viktigaste är att han [sonen] mår bra, inte har tråkigt och utvecklas. Att jag också 

har möjlighet att utvecklas i hur jag tar hand om honom och möter det han möter. Det 

är mycket man ska sätta sig in i.  

 

Kalle menar att han vill ta hand om sin dotter så bra som möjligt. ”Jag ska försöka uppfostra 

med omsorg.”, säger han. Att informanterna, som representerar den moderna, jämställda 

mannen, förhåller sig till en maskulinitet där värdeordet ”aktiv”, ”trygg” och ”tydlig” har en 

betydande roll är uppenbart.  

 

Detta är också något som Ulrika Dahl lyfter fram i sin studie om jämställdhetsdiskursen: att den 

moderna, jämställda mannens maskulinitet fortfarande är förknippad med klassisk, 
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handlingskraftig maskulinitet.
59

 Även gällande papparollen ses själva manligheten som något 

centralt, menar Dahl. Föreställningar om hur ”en riktig karl” beter sig framkom, i hennes 

studie, genom att värdeord som aktiv, trygg, fartfylld och mogen hamnade i förgrunden.
60

 

Informanterna i denna  uppsats lyfter dock, som jag beskrivit ovan, också fram värdet i att vara 

närvarande, få en bra relation till sitt barn och att ha tålamod. 

 

 

Enligt Charlotte Hagström var det främst två bilder av maskuliniteten, i exempelvis annonser 

och reklam, som florerade under 90-talet. En av dem var mer av traditionell form där aktiva, 

driftiga och handlingskraftiga män lyftes fram. En annan visade den attraktive, mer 

sexualiserade och skönhetsmedvetna mannen, samt någon som kan vara sårbar och/eller är 

familjeman. Hagström menar att den sammantagna bilden av maskuliniteten därmed kan ses 

som ”en flexibel man med förmåga att kombinera privat och offentligt, familjeliv och arbete, 

traditionellt manliga sysslor och värderingar och traditionellt kvinnliga.”
61

 Även om dessa 

bilder säkerligen har förändrats en del från 90-talet fram tills idag går det ändå att dra en del 

paralleller till den maskulinitet informanterna förhåller sig till. Eftersom informanterna 

poängterar såväl vikten av att ha en nära relation med barnet, att finnas där, som att vara aktiv 

och klara av att sätta gränser, materialiserar sig en tydlig bild av det Hagström talar om: en 

flexibel man som rör sig mellan traditionellt manliga och kvinnliga sfärer och som kan 

kombinera familjeliv med arbete.  

 

 

4.3. Män gör saker tillsammans 

När jag observerar Kalle och Olov, som är kompisar, får jag följa med dem till en djurpark i 

Aspudden. Sedan de blev pappalediga brukar de ofta träffas och hitta på saker tillsammans med 

sina barn. Innan de fick barn träffades de främst i samband med parmiddagar eftersom deras 

flickvänner känner varandra. Under observationen pratar de mycket om och kring deras barn, 

men samtalen däremellan handlar  om deras jobb och flickvänner. Det de pratar om rör sig 

därmed mellan den privata sfären, det traditionellt kvinnliga och det som är jobbrelaterat.  

Med andra ord får de, i detta homosociala sammanhang, utbyte av varandra som två moderna, 

jämställda män som kan tala om såväl familj som jobb, och göra det samtidigt som de håller 
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  Dahl, 2005, s: 52 
60

  Ibid 
61

  Hagström, 1999, s: 41 
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koll på sina barn. Under intervjun berättar Olov att han mest umgås med män i överlag och inte 

känner någon som är mammaledig,  att ”det är lite synd”. 

 

Mathias, som inte är pappaledig utan jobbar hemma precis som sin fru, säger dock att han inte 

brukar träffa föräldralediga pappor och ”inte har fått in där med att gå och fika och så”. I stället 

brukar han mest umgås med andra människor under kvällstid, och då oftast som familj, menar 

han.  Samma behov av att umgås med andra pappor i ett homosocialt sammanhang tycks alltså 

inte finnas hos Mathias. Däremot har han pappalediga vänner, men de träffar han främst när 

hela familjen går och hälsar på hos dem eller vice versa. 

 

En annan solig dag går jag till en öppen förskola på Södermalm. Jag ska träffa David som är 

pappaledig med sin ettåriga son. På förskolan är det livligt. Barn leker lite överallt och 

föräldrarna som är där hjälps åt att hålla koll på varandras barn. Lite mindre än hälften av dem 

som är på plats är pappor, och den David främst pratar med är en manlig vän till honom som 

han också brukar umgås med i vanliga fall. Han menar att han inte umgås med föräldralediga 

mammor eftersom ingen av hans kvinnliga vänner är mammalediga just nu. Nästan varje dag 

brukar han dock träffa någon av sina pappalediga vänner och hitta på något med dem. 

 

Det är inte bara Olov, Kalle och David som brukar träffa andra föräldralediga män. Även Sune, 

som numera är föräldraledig en dag i veckan och jobbar annars, berättar att han hade manliga 

kompisar med barn som han träffade regelbundet när han var föräldraledig den långa perioden. 

Kvinnor umgås informanterna främst med i samband med parmiddagar och liknande, och några 

föräldralediga mammor är det ingen av dem som umgås med på egen hand.  

 

Hårddrar man detta faktum går det att göra en koppling till den homosocialitet som Connell 

beskriver: genom att träffa andra män med samma maskulinitet stärks den egna 

(heterosexuella) identiteten och maskuliniteten. Därmed riskerar, enligt Connell, feminina män, 

homosexuella och kvinnor att uteslutas ur denna gemenskap eller objektifieras.
62

 I det här 

sammanhanget har jag dock redan konstaterat att den maskulinitet som mina informanter 

förhåller sig till skiljer sig från Connells bild av den.  Det är snarare den mjuka, moderna 

mannen som framträder, där såväl klassiska maskulina värdeord - aktiv och trygg – som mer 

klassiskt kvinnligt betingade ord  - närvarande och omhändertagande – kommer fram.   

                                                 
62  Connell, 2003,  s: 102, 103 och 104 samt Olsson, Stendahl, 2005, s: 17, 18 
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Utöver att beskriva jämställdhetsdiskursen skriver även Ulrika Dahl om män som sysslar med 

olika typer av jämställdhetsarbete. Hon menar att de så kallade mjuka männen, informanterna i 

hennes studie, visade sig ha ett stort behov av just denna homosocialitet. I dessa sammanhang 

framkom även rädslor för att bli sedd som ”fjollig” eller ”bögig”. 

 

Under mina observationer upplever jag det inte som om det råder en”grabbig” stämning i dessa 

sammanhang, snarare tycker jag mig kunna sätta fingret på en slags intimitet. Frågan är dock 

hur mycket min egen närvaro, i egenskap av kvinna, påverkar informanterna i dessa situationer. 

Kanske håller de i viss mån tillbaka sig själva.  

 

Oavsett vågar jag påstå att informanterna tycks ha ett behov av homosociala sammanhang där 

den egna maskuliniteten stärks. Det är inte föräldraskapet utan snarare faderskapet som är i 

fokus, de umgås inte med föräldralediga mammor eller föräldralediga homosexuella män utan 

träffar män som är lika dem själva. I dessa homosociala sammanhang stärker de med andra ord 

den maskulinitet de själva förhåller sig till – Den moderna jämställda mannen, och får samtidigt 

utbyte gällande faderskapet. För att balansera upp en kvinnligt kodad handling – i det här fallet 

föräldraledigheten -  kanske behovet av homosociala sammanhang också ökar. Det går också 

att utröna en gräns för informanternas maskulinitet gällande detta: gränsen för vem den 

moderna, jämställda mannen kan umgås med utan att störa genuskonstruktionerna för mycket.  

 

 

4.4. Gränsland  

Såväl Connell som Dahl menar att det är möjligt att ladda den hegemoniska maskuliniteten med 

nya värden, men Dahl påpekar också att det endast kan göras inom vissa gränser. Balansen 

mellan att vara ”en riktig karl” och samtidigt ta sig an det traditionella hemmaarbetet – det vill 

säga: det som anses vara sättet att uppnå jämställdhet – är något centralt i Dahls studie.  

Jämställdhetsdiskursen vill med andra ord förändra män och bilden av manlighet, men endast 

på vissa premisser.
63

 Med detta som bakgrund kan man alltså se, även i mitt material, att det 

finns gränser också för den moderna, jämställda mannen. Enligt Connell kan en man 

exempelvis sjunka i den manliga genushierarkin när han uppvisar ”feminina” drag.
64
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En dag följer jag med Mathias och hans dotter på babysim. Ibland går han och hans fru 

tillsammans, och ibland går de på egen hand. Men idag är det alltså Mathias, med mig i 

hasorna, som går till babysimmet. Det är mest mammor på plats i den lilla simhallen, och 

många av dem står i klungor och pratar med varandra i bassängen. Jag frågar Mathias om det 

bara är det här, att bada tillsammans med sitt barn? ”Nej, det är en ledare och massa barnsånger 

i ring och så” säger Mathias och skrattar till lite, nästan som om han utgår från att jag kanske 

tycker att det är lite töntigt.  Detta kan mycket väl vara en feltolkning (alternativt övertolkning) 

från min sida, men det är också mycket möjligt att han medan han uttalar detta förhåller sig till 

en maskulinitet som förvisso rymmer såväl aktivitet som att vara nära sitt barn, men som även 

inbegriper att man ska göra detta med ”manligheten” i behåll.  

 

Majoriteten av informanterna menar att de inte har fått några negativa reaktioner från varken 

familj, vänner eller resterande omvärld, gällande deras pappaledighet. Det har snarare värderats 

som något bra.  Kalle, som planerar att vara hemma sju månader totalt, säger att den enda 

egentliga reaktion som skiljt sig från mängden är att några kanske har blivit förvånade  över att 

han ”ska vara hemma så pass länge.” Olov berättar också att han ibland upplever att människor 

reagerar över, och tycker att det är lite märkligt, att han blev pappaledig när hans son ”bara” var 

sex månader.  

 

Många har nog reagerat på att jag är hemma så pass tidigt. Bland annat från jobbet. 

Men kanske också från några kompisar som har barn, man kan liksom se på deras 

reaktion. Kanske mer från barndomsvänner som kanske har en lite mer konservativ 

syn på det här. Att det är lite tidigt, och liksom ”kommer du klara att vara hemma så 

tidigt, vad modig du är” och så tänkte ju jag lite i början också, ”kommer jag verkligen 

klara det?”. Nu är det inga problem alls men från början var det lite scary. 

 

De andra informanterna har varit hemma sedan barnet var runt 8-10 månader. I den 

bekantskapskrets de har ser det, enligt dem, ungefär likadant ut. Att vara hemma med ett barn 

som är sex månader är något ovanligt, även inom en jämställdhetsdiskurs. Trots att Olov menar 

att det främst är ”barndomsvänner med lite mer konservativa värderingar” som reagerat på att 

han varit hemma sedan hans son var sex månader, går det att skönja en gräns för den moderna, 

jämställda mannens maskulinitet. Att vara hemma mer än ens kvinnliga partner anses, av 

omvärlden, inte lika eftersträvansvärt som att vara hemma precis lika mycket. Olov agerar i 
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viss mån gränsöverskridande, vilket reaktionerna skvallrar om. Han säger också att han själv 

oroade sig över huruvida han skulle klara det eller ej. 

 

Oftast applåderas pappaledighet och ses som något bra, även utanför en tydlig 

jämställdhetsdiskurs. I verkligheten tar dock kvinnor ut mest och längst föräldraledighet, och på 

grund av det banar de informanter som har delat föräldraledigheten rakt av min sin partner, i 

viss mån, ny väg. Sune berättar att hans sambo, som jobbar som sotare, var den av de två som 

fick reaktioner från sin arbetsplats. De tyckte helt enkelt att att hon började jobba tidigt, menar 

han. Likaså blir det inom vissa kretsar normbrytande när man, som i Olovs fall, blir pappaledig 

när barnet är så pass litet att det fortfarande skulle kunna ammas. 

 

År 1974 hade försäkringskassan sin första kampanj för att uppmana pappor att vara 

föräldralediga. Det var också under 70-talet som bilden av faderskap sakta men säkert började 

förändras i Sverige.
65

 Trots detta visade det sig, enligt Charlotte Hagströms studier kring 

faderskap, att pappor var osynliga i rådgivningsböcker för föräldrar under 70-talet. Den enda 

skillnaden från tidigare utgivningar var att de skrev ”föräldrar” istället för att bara skriva ”mor” 

och på så vis var mer inkluderande. Dock låg fokus fortfarande på moderskap. Detta är något 

som Hagström tror kan ha att göra med att synen på den närvarande fadern då främst gällde 

äldre barn, och den här synen fanns, menar Hagström, fortfarande under 90-talet. Bland annat 

kunde det tas upp som argument mot mammor som började arbeta tidigt efter en graviditet.
66

   

Hos informanterna tycks det dock finnas en längtan efter mer delaktighet även när barnet är 

litet. Olov berättar: 

 

Innan han [sonen] föddes sa vi att vi skulle använda flaska så fort som möjligt för att 

min fru också skulle kunna sova på nätterna. Men när det väl satte igång och vi var 

upptagna av allt som hände lyckades vi inte med det, utan det blev lättare att amma. Vi 

var lite besvikna över att det blev amning så länge och att han var tvungen att vara 

med min fru hela tiden. Jag blev lite utanför där. 

 

Mathias berättar att hans fru slutade amma efter tre månader eftersom det gick långsammare 

med amningen i relation till att ge flaska. På grund av detta kunde han hjälpa till med 

matningen i ett relativt tidigt stadium, ”Det var ändå fint att kunna ta henne (dottern)  på natten 
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och mata henne. Det är en speciell känsla att kunna det. Som om man får en annan kontakt från 

början.”, säger han. Sune berättar i sin tur att han kan känna sig lite avundsjuk på mammor, att 

de verkar få en naturligare kontakt med barnet eftersom de är hemma tidigare. 

 

Med detta som bakgrund – att informanterna tycks vilja vara mer delaktiga i ett tidigare 

stadium -  samt det faktum att det finns män som har försökt att producera egen bröstmjölk för 

att på så vis kunna amma själva,
67

 frågar jag informanterna om det är något de skulle kunna 

tänka sig att göra såvida det skulle visa sig vara möjligt.  

 

Sune: Jag har svårt att se hur man skulle reagera i en verklig situation men rent 

intellektuellt skulle jag gärna göra det. Det är ju mycket därifrån mammors försprång 

kommer, det blir så tryggt för barnen och det är svårt som pappa att erbjuda något 

likvärdigt. Jag läste om det i tidningen ETC för några år sedan, och när min sambo var 

gravid pratade vi om det, men hon tyckte det var äckligt och slog bakut (skrattar).  

 

Mathias ler när han får frågan och säger att ”visst skulle jag kunna prova, men jag har ändå 

svårt att se det som praktiskt i längden”. Olov är positivt inställd och säger att han skulle kunna 

tänka sig det, att han ser fördelar med det, att mamman skulle kunna gå tillbaka till jobbet 

tidigare i så fall. Den enda som egentligen opponerar sig är David, som säger:  ”jag skulle inte 

vilja laborera med min kropp sådär”.  

 

Huruvida informanterna är öppna till manlig amning eftersom det fortfarande bara är ett 

hypotetiskt scenario, eller om de faktiskt skulle kunna tänka sig det på riktigt, är inget jag kan 

dra några slutsatser om. Dock går det, trots att vissa av dem säger att de är öppna för det, att se 

ytterligare en gräns för maskulinitet och faderskap här. De flesta av dem ler när de får frågan. 

På många sätt är det ett sådant otänkbart scenario att de hajar till med en spontan reaktion, med 

ett leende eller ett skratt. Sune säger dessutom att det skulle vara otänkbart för hans sambo att 

han skulle göra något sådant, att hon ”tyckte det lät äckligt” när de diskuterade det. Davids 

motivering till varför han inte skulle kunna tänka sig att göra det är för att han inte vill laborera 

med sin kropp. Här framkommer alltså föreställningar om vad som är naturligt och onaturligt, 

och om att mixtrande med det som anses vara naturligt är något äckligt. Butler menar att tanken 

om att kvinnor och män har biologiskt olika kroppar också inbegriper föreställningar om vad 

                                                 
67 Ragnar ska börja amma – ”Jag vill skapa diskussion”, tillgänglig: http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article5728095.ab, 

senast uppdaterad: 2009-09-02, läst: 2010-12-13.  Se även bilaga 3  
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dessa kroppar är kapabla till.
68

 Amning är en handling som anses vara knuten feminitet och 

moderskap, något biologiskt som vi inte kan ifrågasätta. Skulle en man i realiteten amma skulle 

det på flera plan bryta mot heteronormativiteten. En ammande man skulle med andra ord störa 

den maskulina genuskonstruktionen, även inom en jämställdhetsdiskurs. 
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5. Sammanfattande diskussion 

 

Uppsatsen syfte har varit att intervjua och observera föräldralediga medelklasspappor i 

Stockholmsområdet och analysera empirin utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. I synnerhet har 

jag velat undersöka hur informanterna tar sig an ett traditionellt kvinnligt kodat område 

samtidigt som de förhåller sig till maskulina genuskonstruktioner och praktiker. De 

frågeställningar jag har utgått ifrån är:  

 

 Vilken relation har informanterna till jämställdhetsdiskursen? 

 Vilka maskuliniteter förhåller sig informanterna till?  

  Vilka gränser, värderingar och handlingar ryms inom faderskapet? 

 

I avsnitten nedan sammanfattar jag mina slutsatser och svar på frågeställningarna. 

 

5.1. Jämställdhetspappan  

Samtliga informanter menar att jämställdhet är något viktigt för dem. Främst kopplar de denna 

jämställdhet till den egna, heterosexuella relationen och att byta sysslor med sin partner.  Deras 

berättelser platsar med andra ord in i Dahls slutsatser om jämställdhetsdiskursen samt med 

Butlers syn på den heterosexuella matrisen: att jämställdhet främst anses handla om att kvinnor 

och män byter sysslor inom en relation. Att pappaledigheten är en del i den 

jämställdhetsdiskurs Dahl beskriver syns också väldigt tydligt i materialet. För att kunna vara 

en trovärdig modern, jämställd man krävs det också att man är hemma mitt sitt barn. 

Föräldraledigheten är helt enkelt en del i detta sysslobyte. 

 

Det visar sig även att informanterna ingår i ett sammanhang där pappaledighet anses vara något 

bra. Enligt dem är såväl deras partners som vänner överens om att det är eftersträvansvärt att 

vara föräldraledig som man. Med andra ord befinner de sig i en social kontext där 

jämställdhetsdiskursen är rådande.  Informanterna tillhör även medelklass, är vita, bor i eller i 

närheten av Stockholm innerstad, har genomgått universitetsutbildningar och jobbar inom 

yrken med hög kulturell status. Med andra ord har de, oavsett hur deras faktiska inkomster ser 

ut, ett stort kulturellt kapital. Jag drar därmed slutsatsen att jämställdhetsdiskursen är 

medelklassbetingad, något som även bekräftas med Charlotte Hagströms resonemang om 

samhällsnormen – att den främst representeras av medelklassen. 
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5.2. Nygammal maskulinitet och manlig vänskap 

När jag och informanterna pratar föräldraledighet uttrycker samtliga att de ser det som en 

självklarhet att ta ut pappaledighet eftersom de vill få en nära relation med sitt barn, att detta är 

något de värdesätter.  En viktig del av faderskapet är också att vara omhändertagande, menar 

de. I sin helhet blir därmed informanternas jämställdhetssträvan, tillsammans med viljan av att 

ha en relation med sitt barn, en indikation om att den maskulinitet de förhåller sig till är en 

modern jämställd man, ”den mjuke mannen”. Denna maskulinitet är tillåtande mot just 

jämställdhetssträvan och värderandet av att vara nära sitt barn.  

 

Den maskulinitet informanterna förhåller sig till inbegriper även traditionellt maskulina 

egenskaper, så som aktivitet och handlingskraft. Andra värdeord som kommer fram är ”tydlig” 

och ”gränssättande”. Precis som i Dahls studie visar det sig alltså även i mitt material att såväl 

”mjuka” värden som traditionell maskulinitet får utrymme inom jämställdhetsdiskursen. 

 

Majoriteten av informanterna träffar andra föräldralediga pappor regelbundet.  Kvinnor umgås 

de främst med i samband med parmiddagar och liknande. Några föräldralediga mammor är det 

ingen av dem som umgås med. Det tycks med andra ord finnas ett behov att umgås med andra 

män – att ingå i det homosociala sammanhang såväl Connell som Dahl beskriver. När 

informanterna träffar sina manliga, pappalediga vänner stärker de den egna maskuliniteten och 

får även utbyte av varandra i egenskap av fäder. Jag tror även att behovet av att stärka 

maskuliniteten kan öka på grund av föräldraledigheten, som ju är en traditionellt kvinnligt 

kodad sfär. 

 

I Dahls studie uttrycker informanterna i homosociala sammanhang rädslor för att bli tagna som 

”fjolliga” eller ”bögiga”, något som jag inte tycker mig kunna se i mitt material. Att 

informanterna ingår i jämställdhetsdiskursen, och förhåller sig till en maskulinitet som 

innehåller såväl traditionellt feminint betingade egenskaper, som traditionellt maskulina 

sådana,  kan vara en förklaring till varför det ”grabbiga” inte visar sig i det homosociala 

sammanhang jag har observerat. Samtidigt kan det också bero på att jag, i egenskap av 

observerande kvinna, kan ha påverkat informanterna till att bete sig annorlunda i mitt 

(kvinnliga) sällskap.  
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Det finns även gränser när det gäller ett homosocialt sammanhang som ryms inom 

jämställdhetsdiskursen. Att informanterna bara umgås med andra män och främst andra pappor 

berättar något väsentligt. Skulle någon av dem endast umgås med homosexuella män eller 

kvinnor under sin pappaledighet är jag övertygad om att gränsen, för vad 

genuskonstruktionerna tillåter, skulle vara passerad.  

 

  

5.3. Manlig amning och delaktighet 

Informanterna berättar om, och beskriver, att pappaledighet ses som något eftersträvansvärt, 

självklart och bra i de sammanhang de ingår i. Majoriteten av dem menar även att de inte har 

fått några negativa reaktioner från övrig omgivning. Den enda som egentligen erfarit 

reaktioner, som inte har varit odelat positiva, är Olov. Främst har människor frågat honom 

varför han har valt att vara hemma från dess att sonen ”bara” är sex månader. Likväl har Sunes 

sambo, på sitt jobb som sotare, också fått frågan varför hon börjat jobba så tidigt.  

 

Detta berättar också något om var gränserna för denna föräldraledighet går. Att vara pappaledig 

värderas som något bra och är normerande, men att vara det medan barnet fortfarande kan 

ammas och är i spädbarnsålder, är - åtminstone utanför en jämställdhetsdiskurs - i viss mån 

normbrytande. Därför är det intressant att det just nu genomförs tester där män försöker pumpa 

fram egen bröstmjölk. En del av dem har lyckats, och skulle det visa sig fungera för fler skulle 

spelreglerna på föräldraledighetsplanet helt enkelt kunna förändras. 

 

Informanterna berättar att de är något sånär positivt inställda till idén att testa att amma såvida 

det skulle vara möjligt. Samtidigt är deras spontana reaktion på frågan ett leende, en frågande 

min eller ett skratt. Det jag frågar dem om är så pass långt från verkligheten att de inte riktigt 

kan ta frågan på allvar. Eftersom det är ett hypotetiskt scenario jag frågar om är det också svårt 

att veta om de informanter, som säger sig vara öppna för möjligheten, verkligen skulle kunna 

tänka sig att testa det i en reell situation. Att de inte reagerar med avsky eller helt sätter sig 

emot det är ändå en fingervisning om att de kan leka med tanken.  Samtidigt framkommer 

också andra reaktioner. David menar att han inte skulle kunna tänka sig att göra det eftersom 

han inte skulle vilja laborera med sin kropp, medan Sune berättar att hans sambo tyckte det 

verkade äckligt när de diskuterade det. Utifrån detta går det att konstatera två saker: att det som 

är, och anses vara, naturligt också värderas som något bra. Att bryta mot detta, mixtra med det, 

stör även genuskonstruktionerna. 
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Inom en jämställdhetsdiskurs ingår det i normen att vilja vara delaktig som pappa, att vara 

föräldraledig en längre tid och att mata med flaskan. En medelklasspappa som väljer bort 

föräldraledigheten ses därmed som onormal eller icke-jämställd. Att vara pappaledig och ensam 

med barnet när det fortfarande är litet är något som dock väcker vissa reaktioner. Med andra 

ord skulle det kunna ses som ett balanserande på gränsen för det tillåtna.  Att ta klivet till att 

performera något så feminint betingat som amning är dock att passera gränsen helt – det  skulle 

störa den maskulina genuskonstruktionen även inom en jämställdhetsdiskurs. Våra 

föreställningar om kvinnan och mannen som befästa i sina manliga och kvinnliga kroppar, som 

Butler beskriver, är fortfarande starka. Om en man skulle amma, skulle han då uppfattas som en 

bra eller dålig pappa? 
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Bilaga 1: Frågeguide  
 

 Hur skulle du vilja beskriva dig själv som person? 

 Vilken klass anser du dig tillhöra? 

 Beskriv vad du jobbar med. 

 Hur ser din familjesituation ut?  

 Hur mycket föräldraledighet tar du ut? 

 Hur länge har du varit hemma nu? 

 Hur kommer det sig att du är pappaledig? 

 Vilken typ av reaktioner får du från andra människor när du berättar om din 

pappaledighet?  

 Hur anser du att du blir, och har blivit, bemött som pappaledig när du är ute i det offentliga 

rummet? Kan du ge några exempel?  

 Hur gammal är ditt barn som du tar hand om under din pappaledighet?  

 Vad anser din partner om att du tar ut pappaledighet?  

 Hur ser uppdelningen av föräldraledigheten ut i din bekantskapskrets (om du har vänner 

som har barn tillsammans med en partner)?  

 Hur tycker du att det är att vara pappaledig?  

 Beskriv hur en vanlig dag som pappaledig kan se ut. 

 Vad innebär begreppet jämställdhet för dig?  

 Hur viktigt/oviktigt anser du att det är med jämställdhet? 

 Anser du att du själv är jämställd? 

 Umgås du med andra pappa- eller mammalediga föräldrar? (Om ja, varför? Alt. Varför 

inte?) 

 Vad innebär det att vara pappa för dig? 

 Hur är en bra pappa i dina ögon? 

 Anser du att finns några normer kring hur en pappa ska vara? I så fall, vilka? 

 (Bakgrund: tester utförs just nu kring män som försöker bröstpumpa fram egen bröstmjölk) 

Om det skulle visa sig vara möjligt, skulle du kunna tänka dig att själv amma ett barn? Om ja, 

varför? Om nej, varför inte?  
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Bilaga 2: Informantlista 

 

 ”Kalle”, 34 år. Bor i Hammarbyhöjden med sin sambo och jobbar vanligtvis som 

psykolog. Hade vid intervjutillfället varit pappaledig två månader med sin ettåriga dotter 

och planerar att vara hemma sju månader totalt. 

 

  ”Olov”, 38 år. Bor i Bredäng med sin fru och jobbar som frilansfotograf och butiksbiträde. 

Hade varit pappaledig två månader vid intervjutillfället med sin 7-månader gamla son, och 

planerar att vara hemma åtta-nio månader totalt.  

 

  ”Sune”, 39 år. Bor i Telefonplan med sin sambo. Jobbade under intervjutillfället som 

nyhetschef och webbredaktör men skulle veckan därpå börja ett nytt jobb. På grund av 

långa pendlingstider till det dåvarande jobbet, och många timmar utanför från hemmet, var 

”Sune”, vid studiens genomförande, hemma med sin ett och ett halvt år gamla son en dag i 

veckan. Innan hade ”Sune” varit föräldraledig totalt åtta månader. 

 

  ”David”, 31 år. Bor på Södermalm med sin sambo och ettåriga son. Jobbar som 

kommunikationskonsult och hade vid intervjutillfället varit hemma två och en halv månad.  

Planerar att vara pappaledig ett par månader till, men har inte bestämt exakt antal månader 

än. 

 

 ”Mathias”, 31 år. Bor på Odenplan med sin fru och ettåriga dotter. Jobbar hemifrån som 

frilansjournalist, liksom hans fru, och därmed turas de om att ta hand om sin dotter 

hemmavid. De tar med andra ord inte ut någon föräldrapenning, och planerar att ha sin 

dotter hemma tills hon är runt tre år.     
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    Bilaga 3: Artikel Wendela 2009-09-02 

 

Ragnar ska börja amma 
 

”Jag vill skapa diskussion” 

Ammande pappor kan snart bli verklighet. I dag börjar Ragnar Bengtsson, 26, stimulera 

sina bröstvårtor med en pump. 

– Det vore ett stort steg om jag kunde få fram mjölk, säger han.  

Experimentet inleds i kvällens avsnitt av Aschberg i TV 8 och pågår hela hösten.  

– Syftet är att få fram någon form av bröstmjölk. Om det fungerar kan det helt förändra synen 

på män och kvinnor och vem som ska vara hemma med barnet, säger Ragnar.  

”Vore grymt om det funkar”  

Precis som kvinnor har män mjölkkörtlar och bröstvårtor, men för att de ska fungera krävs 

långvarig stimulans, sex-åtta gånger per dag. Ragnar har i dag en tvåårig son och hoppas kunna 

amma framtida barn.  

– Min tjej tycker det är väldigt roligt och att det vore ganska grymt om det fungerar.  

Framöver måste Ragnar alltid ha mjölkpumpen nära till hands. Den som vill kan följa 

utvecklingen på hans blogg.  

– Jag vill skapa diskussion. Men vissa tycker säkert att det är äckligt. Jag har funderat på om 

jag kan få stryk på krogen.  

Kan fungera  

Något liknande försök har aldrig tidigare gjorts i Sverige. Men Sigbritt Werner, professor på 

Karolinska institutet, tror att det kan fungera.  

– Det tar lång tid innan ett mansbröst producerar mjölk, men efter lång mekanisk stimulering 

får även män mjölk i sina bröst, säger hon.  

Stimuleringen förväntas göra mansbröstet större och skapa mer bröstkörtelvävnad under 

vårtgården. Men Sigbritt Werner vet ännu inte hur mycket mjölk en man kan producera.  

– Det finns ingen anledning att tro att mäns mjölk skulle vara mindre näringsrik än en kvinnas, 

men det finns ingen vetenskap alls på området.  

 

 

 


