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Abstrakt  
 En studie kring fäders upplevelser av balansen mellan arbetsliv och hemliv som genomförts 
med kvalitativa intervjuer som syftar till att beskriva fädernas egna upplevelser och vilka 
normer som påverkar dem. Forskarna valde att specifikt studera situationer där fäderna 
ställdes inför att deras barn behövde vårdas i hemmet vid förkylning eller liknande sjukdom 
då detta är en situation som direkt inverkar på tid som var menad till arbete men som nu 
riskerar att flyttas till områden i livet som forskarna definierar som hemliv. Detta för att se 
om respondenterna upplevde att denna situation påverkade balansen mellan arbete och 
hemliv. Resultatet visar att det är en hel del normer kring manlighet och faderskap som 
inverkar på respondenterna då de skapar sina identiteter. Det är när dessa identiteter hamnar i 
konflikt med varandra då olika roller flyter över i andra rollers disponerade tidsram och det 
uppstår en obalans mellan arbetslivet och hemmalivet. Detta gör att fäderna upplever obehag 
som de försöker att kompensera för genom att arbeta hemifrån eller på andra tider. Det skapar 
även en konflikt i idealbilden av det jämställda parförhållandet, vilket kvinnor och män 
hanterar genom att i teorin agera utifrån jämställdhetsideal, men i praktiken lösa utifrån 
traditionella könsmönster.  
 

Nyckelord: Work/life - balance, manligt ideal, normativitet, föräldraskap, reflexivitet 
 
Abstract 
Following is a study of fathers 'experiences of balance between work and home life. The 
method the researchers used was based on qualitative interviews aimed at describing father’s 
own experiences and values, which affects them. The researchers chose to specifically study 
situations where the fathers were faced with situations where their children needed to be 
cared for in the home because of a cold or similar illness since this is a situation that directly 
affects the time that was meant for work, but now risk being moved to areas of life that the 
researchers define as home life. This is to see whether the respondents felt that this situation 
affected the balance between work- and home life. The result shows that there are many 
values of masculinity and fatherhood that influence the respondents when they create their 
identities. It is those values that come into conflict, as different roles floats into other areas of 
life, which results in an imbalance between work- and home life. This means that fathers 
experience distress as they try to compensate by working from home or at other times. It also 
creates a conflict in ideal gender-equal relationships in which men and women in theory, try 
to act on values of gender-equality but in practice, solve these situation based on traditional 
gender patterns. 
 
Keywords: Work/life - balance, masculine ideals, normativity, parenting, reflexivity 
  



	  

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Hur balanserar dagens fäder familje- och arbetslivet? Studiens syfte är att studera fäders egna 

berättelser kring detta och vilka normer som spelar in när de ställs inför att behöva stanna 

hemma med sjukt barn (VAB). Materialet har inhämtats genom intervjuer med 10 

småbarnsfäder och analyserats gentemot tidigare forskning kring ämnet faderskap, 

föräldraskap och Work-life balance. Författarna kommer fram till att det för fäderna är svårt 

att balansera rollerna mellan manligheten och faderskap. Andras värderingar kring faderskap 

påverkar hur dessa fäder ser på sig själva. En situation som Vabbning representerar en 

situation där det uppstår en direkt rubbning av tidfördelningen ämnad arbete och hemlivet. I 

resultat av denna rubbning upplever fäderna känslor av obehag och stress.  

  



	  

Förord  

Uppsatsprocessen har skett genom ett reflexivt arbete där vi som uppsatts författare, Lina 

Johansson & Melissa Pierre har producerat, bearbetat och reviderat detta arbete många 

gånger om. Vi har båda deltagit aktivt i skapandet av denna text och har på så vis gemensamt 

ansvarig för alla delar i rapporten.  

 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Nikolay Zakharov för hans stöd och vägledning i 

vårt arbete. Vi vill även tacka våra respondenter för deras deltagande och intressanta 

berättelser. Tack för att ni vill dela era upplevelser med oss - utan er medverkan hade inte 

föreliggande uppsats varit möjlig.  

  

Södertörns högskola, 2015 
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1. Inledning 

Mannen! - den distanserade hjälten som vakar över sin familj och skyddar dem mot yttre 

faror och har som huvudansvar att sätta mat på bordet och tak över deras huvuden. Den 

idealiska mannen och fadern är mystisk, individinriktad och fokuserad på karriären, något 

frånvarande och den som tar hand om materialistiska behov. Modern, motsattspolen står 

ideologiskt för omsorg, omtanke och närhet. Hon månar om familjens välbefinnande genom 

att uppoffra sig själv och hela sin individ till förmån för sin familj. Detta är historiens porträtt 

av hur den idealiska mannen och kvinnan ska formas. Dagens fader har en långt mer komplex 

verklighet att förhålla sig till i skapandet av sin identitet. Jämlikhet är en självklarhet och 

politiska institutioner och myndigheter arbetar aktivt för att män och kvinnor ska ta ett delat 

ansvar, de ger till och med en bonus till de familjer som tar ut lika många dagar i 

föräldraförsäkringen. Normativitet förändras - från den frånvarande fader som kommer hem 

efter en hård arbetsdag och sjunker ihop i fåtöljen med en tidning och förmaningar i från 

köket om att låta pappa vila, han har haft en lång dag. Dagens normativitet är en fader som 

tar betydligt större del i barnens vardag med omsorg, kärlek och uppfostran Det blir mer 

vanligt med familjer där par tjänar lika mycket. Trotts detta visar studier (Visser & Williams, 

2006) att mannen fortfarande socialiseras till att fokusera på karriären. Är det ett jämställt 

samhälle vi lever i och hur upplever män egentligen att de förväntas bete sig i kontrasten 

mellan karriäristen och den närvarande fadern? Vilka normer finns och hur hanterar fäderna 

dessa?  

2 Syfte & Frågeställningar  

 

Studien har som syfte att fokusera på fäders situation, deras upplevda erfarenheter och egen 

beskrivna upplevelse av balansen mellan faderskap och sin roll som försörjare. Detta studeras 

utifrån de normer fäder identifierar i situationer då de ställs inför att behöva ta vård av sjukt 

barn och analyserar kring dessa normer och hur fäderna beskriver upplevelsen. För att kunna 

identifiera normer har vi valt att belysa problemet med hjälp av en avgränsad men ganska 

vanlig situation i småbarnsfäders vardag, nämligen VAB. 
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Frågeställningar 

1. Hur upplever fäder balansen mellan arbetslivet och sin roll som fader? 

2. Vilka normer kan påverka fädernas upplevda balans mellan arbetslivet och hemlivet? 

3. Hur förhåller sig fäderna till dessa normer? 

 

I studiens avslutande kapitel lyfts även en diskussion kring: 

● Vilka paralleller kan dras från studien av mödrar?  

 

2.1 Begreppsförklaring   

I detta kapitel definieras begrepp som används i den resterande texten. 

 

2.1.1 Sjukdom  

Trots att försök har gjorts för att närmare avgränsa det försäkringsrättsliga 

sjukdomsbegreppet har det fortfarande en vaghet som är problematisk vid tillämpning av 

sjukförsäkringen. Det gäller framför allt för de diagnoser där det saknas objektiva fynd. Vad 

som kallas sjukdom varierar dessutom över tid och frågan är när upplevd ohälsa är att 

jämställa med sjukdom. 

 

I det engelska språket skiljer man på illness, disease och sickness. 

● Illness står vanligen för de symptom en person själv upplever och identifierar som 

sjukdom, det vill säga de självupplevda besvären. 

● Disease är den sjuklighet som det vid en viss tidpunkt finns en diagnos för. 

● Sickness är den sociala rollen, sjukrollen, som en person tar eller ges i ett visst 

kulturellt sammanhang när personen har illness eller disease. 

(Försäkringskassan 2014)  

I denna rapport syftar begreppet sjukdom till när en myndig person så som förälder- pedagog- 

eller annan omsorgsgivare anser att ett barn behöver vårdas i hemmet för att bli av med de 

symptom eller den diagnos barnet lider av exempel kan vara halsfluss, feber eller influensa.  
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2.1.2 Tillfällig föräldrapenning (TFP) 

Tillfällig föräldrapenning skyddar mot inkomstbortfall på samma sätt som andra 

inkomstbaserade försäkringar som till exempel sjukförsäkringen. (Försäkringskassan 2014) 

Tillfällig föräldrapenning är en del av Föräldraförsäkringen i Sverige och delas upp i tre 

förmåner; Vård av sjukt barn (VAB), Tio lediga dagar vid barnets födsel och tio kontaktdagar 

till föräldrar till barn som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). I denna studie är det i störst utsträckning VAB som diskuteras. Försäkringen 

handläggs av försäkringskassan till vilka föräldrar vänder sig om de söker ersättning. 

Ansökan om tillfällig föräldrapenning sker i två steg.  

 

Först anmäler föräldern till Försäkringskassan att de har ledighet för vård av sjukt barn från 

fösta dagen som föräldern avstår från förvärvsarbete. Det andra steget är att föräldern 

skriftligen ansöker till Försäkringskassan om Tillfällig föräldrapeng.  Normalt kan man få 

ersättning för 60 dagar per barn och år. När dessa dagar använts kan ytterligare 60 dagar tas 

ut vid barns sjukdom eller besök i samhällets förebyggande barnhälsovård (13kap.2 § SFB) 

Tillfällig föräldrapenning får bara tas ut för den faktiska förvärvsarbetstid som en förälder 

missar och kan tas ut som hel, tre fjärdedels, halv en fjärdedels eller en åttondels ersättning. 

Ersättningen uppgår till ca 80 % av förälderns inkomstbortfall upp till ett tak om 7,5 

prisbasbelopp. (Försäkringskassan Analys och prognos, Socialförsäkringsrapport 2013:6) 

 

2.1.2.1 Vård av sjukt barn (VAB)  
Denna form av tillfällig föräldrapenning är en försäkring som föräldrar kan ta del av om de 

avstått från förvärvsarbete för att vårda sitt barn vid sjukdom eller smitta. Försäkringen gäller 

barn under 12 år men i vissa fall även upp till 16 år. Om den andra föräldern inte 

förvärvsarbetar och därmed kan vårda barnet har man inte rätt till föräldrapenning. Med den 

andra föräldern menas en förälder som enligt föräldrabalken har föräldraansvar. I vissa 

situationer kan rätten till tillfällig föräldrapeng överlåtas till en annan person som då vårdat 

barnet vid sjukdom. (Försäkringskassan Analys och prognos, Socialförsäkringsrapport 

2013:6) Även denna person måste avstå från sitt förvärvsarbete för att ha rätt att ta del av den 

tillfälliga föräldrapengen. Om man som förälder vill överlåta den tillfälliga föräldrapengen 

måste man uppge detta vid anmälan (steg 1), den som vårdar barnet får då en blankett: 

Tillfällig föräldrapenning vid överlåtelse. Den ska fyllas i både av den som ansöker om 

ersättningen och av föräldern. (Försäkringskassan, Faktablad Uppdaterad: 2014-06-10) 
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2.1.2.2 Vobba  
Vobba är ett begrepp som uppstått då föräldrar som är hemma och vårdar ett sjukt barn 

samtidigt som de förvärvsarbetar från hemmet. Det kan vara att kontrollera e-post, svara i 

arbetstelefonen eller på annat sätt vara tillgänglig för sin arbetsgivare. Enligt 

försäkringskassan är det allt fler som i dagens flexibla arbetssamhälle förvärvsarbetar 

samtidigt som de är hemma och vårdar ett barn för sjukdom. Under dessa omständigheter är 

det inte tillåtet att ta ut tillfällig föräldrapeng för vård av barn då man har tillgång till sin 

förvärvsinkomst.  

(Försäkringskassan 2014)  

2.1.3 Reflexivitet 

Reflexivitet innebär att individer genom att jämföra sig med andra förstår sig själva och andra 

och genom detta skapar ett jag. (jmf; Giddens, 2002, Ziehe 2004) 

"Om människor uppfattar en situation på ett bestämt sätt (anser den verklig så som de 

uppfattar den), blir den också verklig genom att de rättar sina handlingar efter sin 

uppfattning. Den uppfattade situationen (situationen sådan som den uppfattas) blir sålunda 

verklig till sina konsekvenser."  

(William; 1923, 1928) 

2.1.4 Problemlösning  

När en individ upplever ett problem och med hjälp av ett analytisk tänkande genomför 

rationella lösningar på det upplevda problemet. (Sternberg, 2008).  

2.1.5 Hemliv 

Den tiden individer spenderar utanför sitt förvärvsarbete på familj och sig själva.  

(författarnas egen definition) 

2.1.6 Arbetsliv 

Den tid individer spenderar till/på sitt förvärvsarbete.  

(författarnas egen definition) 

2.1.7 Förvärvsarbete 

Arbete som utförs mot betalning (Nationalencyklopedin, 2014)   
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3. Metod  

Problemformuleringen är inspirerad av Lina Johanssons B-uppsats “Att Vabba eller inte 

Vabba det är frågan”, en studie vars syfte var att identifiera normer mödrar upplever kring 

vård av barn. Det vi gjort är att i denna studie vända på problemformuleringen och istället 

fokusera på männens upplevda normer kring vård av barn och balansen mellan arbets- och 

familjelivet. Eftersom vi ämnar jämföra resultatet av B-uppsatsen med resultatet av vår studie 

används liknande teorier även i denna studie. Teorierna kompletteras med tidigare forskning 

som fokuserar på fäder i det moderna föräldraskapet samt Work-life balance för män. Egna 

teorier kring faderskap och balansen mellan arbets- och familjelivet skapas sedan utifrån 

dessa teoretiska analysverktyg.  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Studien genomförts utifrån en kvalitativ metod, vilket används i syftet att nå en djupare, mer 

fullständig förståelse för ett visst fenomen (Halvorsen, 1992. s82). En viktig del av 

insamlingsprocessen i en kvalitativ studie är den ostrukturerade intervjun (Halvorsen, 1992. 

s82), utifrån vilket denna studies empiriska information har samlats in genom. En 

ostrukturerad intervju är då intervjuaren har så lite inflytande på samtalet som möjligt och 

används främst när fenomenet man forskar om har en privat karaktär eller redan har inträffat 

(Halvorsen, 1992. s85). Denna intervjumetod lämpade sig bäst då syftet med denna studie var 

att ta reda på hur fäderna utifrån sina egna värderingar beskriver balansgången av arbete och 

familjeliv vid vård av sjukt barn. Målet var därför att låta informanterna själva styra 

konversationen för att få ut så mycket information som möjligt ur intervjun. Inför 

intervjuerna skapades en intervjumall som fungerade som en guide för hur de skulle 

genomföras. Mallen innehöll fyra olika teman kring work-life balance (vilket är den teori vi 

främst utgår från i denna studie) samt ett antal frågor för att behålla en röd tråd genom 

intervjun (se bilaga 2).  

 

Båda skribenter genomförde 5 stycken intervjuer var. Informanterna begränsades till fäder, 

eftersom vi ämnar studera fädernas egna beskrivningar av vabbning och balansen mellan 

arbets- och familjelivet. Vi avgränsade oss ytterligare till män med barn under åldern 12 år. 

Denna begränsning valdes därför att föräldraförsäkringen vid VAB gäller för föräldrar med 

barn under 12 år (Försäkringskassan Analys och prognos, Socialförsäkringsrapport 2013:6). 

Intervjuerna skedde under decembermånad, och genomfördes på plats med personliga 

intervjuer, då intervjuerna spelades in och sedan transkriberades följande dag, samt genom 
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telefonintervjuer då intervjuerna transkriberades under samtalet. Samtalen tog ca 15-20 

minuter. På grund av tidsbrist valdes respondenterna med hjälp av ”snöbollseffekten” vilket 

är då man genom en informant får kontakt med fler informanter att intervjua (Halvorsen, 

1992. s102). Urvalet kan riskera att upplevas som homogent då vi endast lyckats komma i 

kontakt med informanter som är i heterosexuella förhållanden, är yrkesarbetare och som lever 

i hushåll med en partner. Studien kunde gynnats av att innehålla mer ”alternativa” familjer så 

som t ex singelfäder och/eller homosexuella par.  

3.2 Etik 

Innan varje intervju informerades samtliga informanter om syftet av studien samt hur 

resultatet av intervjuerna skulle användas i studien. Vissa problem upplevdes att hitta 

respondenter då en del upplevde det som obekvämt att svara på frågor angående sitt 

faderskap. Alternativet till anonymitet var viktigt för att informanterna skulle känna sig 

bekväma i att svara på frågorna, och för att de skulle ge sitt samtycke (Codex, 2013). Därför 

är samtliga informanter anonymiserade och presenteras i studien som respondent 1-10. Deras 

bidrag till studien var helt frivilligt, och de blev också informerade om att de när som helst 

kunde dra sig ur studien (codex, 2013). Respondenterna är informerade och medvetna om att 

deras svar kommer att tolkas i rapporten och på så vis bli tillgängliga för andra (Aspers, 

2007) vilket då innebär att det finns en möjlighet att genom kodnycklar ta reda på deras 

identitet.  Författarna har som en åtgärd valt att behålla de transkriberade intervjuerna och 

inte publicera dem tillsammans med rapporten. 

3.3  Analysmetod 

En kvalitativ diskursanalys har utförts i denna studie då vi utifrån empirin ämnar att fånga 

teman i det empiriska materialet som återspeglar fäders normer och beteendemönster kring 

Vabbning och som sedan kan studeras vidare med hjälp av de teoretiska analysverktygen 

(Hjelm, Lindgren, 2010. s86). En kvalitativ analysmetod handlar i kort om att reducera de 

empiriska data med hjälp av kodning och att sedan presentera data genom en tematisering, för 

att kunna dra slutsatser genom en summering (Hjelm, Lindgren) 2010. s87). I de 

transkriberade intervjuerna identifierade vi olika normer utifrån teorin, utifrån detta kodas 

texten. När vi sedan gick igenom vårt material utfördes en tematisering utifrån 

intervjumodellen (se bilaga 2) vi tidigare format baserat på teorin kring Work-life balance. 

De teman som presenteras på intervjumodellen är “Arbetsplatsen”, “Hemma”, “Förskolan” 

och “tankar”. Genom de teman vi valt ämnar vi identifiera normer i de olika miljöerna som vi 
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sedan presenterar i det empiriska momentet. En summering sker sedan då vårt empiriska 

material kopplas till de teoretiska analysverktygen i analysen.  

 

För att hjälpa till att förklara hur fäderna upplever problem kring VAB och löser detta 

problem har det skapats en modell (se bilaga 1- Modell: fäders problemlösning) som 

beskriver fäders handlingsprocess och problemlösning vid vabbning. Modellen är skapad 

utifrån det empiriska materialet och hur fäderna själva beskriver att de uppför sin strategi 

kring VAB.  

4. Tidigare forskning & Teoretiska utgångspunkter 

 

Detta avsnitt presenterar tidigare forskning kring bl.a. Work/Life balance, Modernt 

föräldraskap och en liknande studie utförd på mödrars upplevelse kring en likande 

frågeställning. Det är även dessa studier som används till grund för studiens teoriavsnitt och i 

studiens analys av det empiriska materialet.  

4.1  Work-life balance 

Work/life balans beskriver den samvariation av flexibilitet balans och hållbarhet som behövs 

mellan individers arbetsroll och livsroll (Neault 2005). Work-life balance syftar till att det 

finns balans för individen mellan det ansvar de upplever sig ha på arbetsplatsen kontra 

ansvaret i livet utanför arbetet. Denna jämnvikt behövs och är personlig för den berörda 

individen, d.v.s. att det inte finns någon fast mall för hur man ska uppnå work-life balance 

utan det är olika för olika individer under olika perioder i livet. Ibland kan tiden som läggs på 

ansvar på arbetsplatsen och ansvaret i livet utanför arbetet flyta ihop utan att det uppstår ett 

problem medan det i andra perioder kännas överväldigande för individen. De finns även 

socioekonomiska skillnader, för individer i lågavlönade yrken kan flera timmar på arbetet 

vara en ekonomisk nödvändighet. Men detta i åtanke definierar Visser och Williams balans i 

livet som att ha tillräcklig kontroll och självbestämmande över var, när och hur man arbetar 

för att uppfylla skyldigheter inom och utanför betalt arbete. De flesta beskrivningar av work-

life balance fokuserar på obalans där det i fokusgruppsundersökningar framkommit 

beskrivningar kring brist på kontroll och självbestämmanderätt i frågan om när och hur 

arbetet ska ske. Visser och Williams påtalar ett antal teman som tydligt framkom i deras 

studie: 
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·   Den roll som work-life balance spelar i människors hälsa, där bristen på denna skapar 

högre sjukfrånvaronivåer. 

·   Ansträngda relationer - både i arbetet och utanför - som resultat av bristen på work-

life balance. 

·   En känsla av tvång att välja mellan karriären och livet utanför arbetet. 

De menar att dessa resultat tyder på att bristen av work-life balance kan ge katastrofala 

följder för individens hälsa i form av stress, sjukdom och låg motivation. Visser och Williams 

hänvisar vidare till Marmot´s forskning ”Social determinants of health” (2004) för ytterligare 

konsekvenser som påträffats i studier av bristande balans mellan arbete och livet utanför 

arbete (Jfr Marmot 2004 och Visser & Williams 2006). 

 

4.2 Work-life Balance for men: Counceling implications 

Tydliga bevis finns på att män inte utnyttjar rådgivningstjänster för psykiska problem. 

Anledningen till detta finner man i samband mellan kulturella, sociala och personliga 

värderingar. En inre konflikt skapas då individens egna behov krockar med dessa 

värderingar. Konflikten kan bland annat upplevas i strävan mot karriär och balansen mellan 

arbetslivet och privatlivet. En balans i livet är enligt studien nödvändigt för att finna personlig 

mening och tillfredsställelse över flera aspekter av ens liv (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. 

s436). 

 

Vid definitionen av Work-life balance tittar man på processen av multidimensioner av 

arbetslivet och privatlivet samt andra intressen. Reiter menar att definitionen sker utifrån två 

modeller. Den absoluta modellen, vilket definieras som när individer är lika nöjda med 

samtliga arbets- och livsroller, i följd av att individen är lika engagerad i båda rollerna. Den 

andra modellen är det situationella, vilket istället fokuserar på individens egna värderingar, 

samt vilka ”meningar” individen själv tillsätter work-life balance (jfr Reiter, 2007 och Evans, 

Carney, Wilkinson, 2013. s436). Det handlar alltså om huruvida man är nöjd med sin 

funktion och sitt bidrag i arbetsrollen och livsrollen. Kortfattat definieras Work-life balance 

som då individens definition på engagemang och balans i de olika rollerna, uppfylls på ett 

sätt som är ”meningsfullt för dem” (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s437). 
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Män och Work-life Balance 

Att det finns en konflikt mellan engagemanget i männens arbets- och livsroller är bevisat. En 

av grunderna till denna konflikt baseras på att den ”manliga identiteten” uppmuntras att 

fokusera mer på karriären än familjen. I och med ett ekonomiskt skifte har detta dock 

förändrats då antalet familjer där partners tjänar lika mycket har ökat. I resultat av detta 

ekonomiska skifte har behovet att vara mer involverad i familjerollen ökat, samt behovet av 

alternativa sätt att balansera ansvaret på arbetsplatsen och hemma. Det visar sig att män som 

har socialiserats att fokusera på karriärsrollen, kan vid en förändring i familjerollen, hantera 

detta genom att ta sig ann fler arbetstimmar. 

 

Halrynjo menar att Work-life Balance kan delas in i fyra positioner: 

1. Karriär: Män ska fokusera på karriären, hushållsansvaret är kvinnogöra 

2. Omsorg: Har fler hushålls- och familjeansvar, är nöjd med arbete och hemsituation.  

3. Karriär och omsorg - Lika stort fokus läggs på både arbets- och familjerollen.  

4. Lappverk - Då individen arbetar frilans eller har ett deltidsarbete. 

 

Uppnådd balans mellan arbets- och familjeroll resulterar bland annat i positiv attityd och 

ökad livskvalitet hos män. De känner även en större tillfredsställelse över karriär-, familje- 

och samhällsansvaret (Jfr Halrynjo S, 2009 och Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s437).   

 

4.3 Nurturing dads: Social initiatives for contemporary fatherhood 

Denna studie fokuserar på det moderna samhällets värderingar och policys vad gäller 

faderskap, samt av vad man idag identifierar som en bra pappa. Förr definierades en bra 

pappa oftast som den fadersfigur som kunde försörja sin familj och som den som är trogen 

sitt äktenskap. Denna definition har sedan inpräntats i oss genom tv, film och annan media. 

Detta trots att pappor (framförallt ifrån medelklassen) tills största delen värderar emotionell 

närhet till sina barn. I och med en ökning av alternativa familjer (skilda, omgifta, ogifta mm), 

har identifikationen av vad en typisk pappa försvårats (Marsiglio, Roy, 2013. s2) och det 

traditionella idealet försörjande fadersrollen ligger i konflikt med det nya idealet av en mer 

involverade fadersroll. Detta nya ideal beskrivs som det ”nya faderskapet” (Marsiglio, Roy, 

2013. s3).   
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Författaren studerar en bred sampling av faderskap, för att kunna finna brister i faderskaps 

ideal. Studien har fyra grundpelare (Marsiglio, Roy, 2013. s4): 

1.      Faderskap som ett socialt arrangemang – ett nätverk bestående av familj, släkt 

(Marsiglio, Roy, 2013. s17) och folk som jobbar med barn. Hur andra pappor 

behandlar sina barn kan influera hur män själva beter sig som fäder. I sin tur så 

påverkar männens beteende som pappor även hur andra tänker, och agerar. Dessa 

nätverk bidrar även med socialt kapital som kan bidrar till barnens kognitiva och 

sociala utveckling (Marsiglio, Roy, 2013. s18). 

2.      ”Paths for fathering over time” – hur erfarenheten utvecklas och förändras vad 

gäller det dagliga faderskapet från barndom till vuxenlivet (Marsiglio, Roy, 2013. 

s18). Mäns erfarenhet som förälder påverkas även av tidigare generationer 

(Marsiglio, Roy, 2013. s19). 

3.      Skapandet av förtroende – Förtroende är grundläggande vad gäller relationen 

mellan en far och sitt barn. Män upplever främst problem med detta då de inte 

lever i samma hushåll som barnen, eller om de är styvföräldrar (Marsiglio, Roy, 

2013. s23). 

4.      ”Plats” är betydelsefullt - för hur fäder ser sig själva och hur de interagerar med 

sina barn (Marsiglio, Roy, 2013. s4). Hur fäder hanterar föräldraskap på distans, t 

ex när de är på arbetsplatsen, i det militära, eller reser ofta. Strategier för hur man 

som förälder skall bli mer engagerad är viktiga (Marsiglio, Roy, 2013. s23). 

 

Konstruera mening 

Mening som pappor sätter på faderskap navigerar alla olika banor som mannen hamnar i som 

förälder, samt påverkar deras beslutsfattande. De mest grundläggande män står inför innan de 

blir föräldrar är beslut vad gäller huruvida man kommer att leva med sitt barn, om man tar 

föräldraledighet, och om man finansiellt kommer att bidra till familjen. Många män upplever 

en frustration över att behöva balansera att vara en involverad omsorgsfull fader och 

samtidigt vara den som försörjer familjen (Marsiglio, Roy, 2013. s32).  En av de pappor som 

intervjuades i studien talade om ”the possible self” d.v.s. en medvetenhet om mål, motiv, 

rädslor och upplevda hot. En medvetenhet som i sin tur kan relateras till mening för en själv 

som fader samt fungerar som en motivation (Marsiglio, Roy, 2013. s31). Genom att få män 

att bli medvetna om problem vad gäller ekonomi, utbildning, eller uppfostran uppmuntras 

män att agera mer praktiskt när de bedömer huruvida de är redo för att bli pappor eller inte. I 
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beredskap inför faderskap tar studien upp ”Responsible fatherhood programs”, vilket hjälper 

män att själva skapa sin egen bild av vad faderskap betyder för dem (Marsiglio, Roy, 2013. 

s37). Faders identitet kan enligt denna studie inte bli separerad från dess omgivning, då den 

är inbäddad i sociala, politiska och historiska kontexter (Marsiglio, Roy, 2013. s40). Studien 

tar även upp hur homosexuella (Marsiglio, Roy, 2013. s47), och icke biologiska par 

(Marsiglio, Roy, 2013. s51) hanterar faderskap och relationer. Här tittar man även på faders 

identitet då män och kvinnor uppfostrar sina barn med olika partners efter t ex en skilsmässa 

(Marsiglio, Roy, 2013. s55). Social policy och olika samhällsprogram har skapats för att 

influera män i hur de skall bete sig som fäder. Dessa program ökar männen medvetenhet vad 

gäller konsekvenser av deras beteende som förändrar och bidrar också till en strävan att bli 

mer ”nurturing fathers”. Denna strävan är begränsad till de val som görs i deras dagliga liv på 

arbete, hemma och i samhället (Marsiglio, Roy, 2013. s59).  

 

”Building and sustaining bonds” 

I detta moment studerar man bland annat vikten av social kompetens och socialt stöd. Här 

menar man också att en man som inte interagerat med ett barn tidigare, kan ha svårt att 

identifiera det barnets behov (Marsiglio, Roy, 2013. s61). Det är viktigt i strävan att uppnå en 

bra relation till sina barn att vara medveten om problem relaterade till relationella band och 

intimitet. De grundläggande aspekterna av detta band har tidigare identifierats hos kvinnor 

som ”mothering”. Det är genom faderns interaktion med sitt barn som detta band skapas. Det 

finns olika typer av band, bland annat det emotionella-, etiska-, beteendemässiga och 

kognitiva bandet. Om en man beter sig efter hur han anser att en ”god far” skall bete sig, och 

barnet uppfattar detta kan mannen se detta som att ha uppnått ett gott relationellt band till sitt 

barn (Marsiglio, Roy, 2013. s66). En nära, mer involverad relation till ett barn inte 

nödvändigtvis är en bra sak ifall fadern till barnet agerar oansvarsfullt eller använder sig av 

psykisk/fysiskt våld mot sitt barn. En nära relation till ett barn kräver därför att social 

kompetens och färdighet om vad barnet behöver för att undvika att utsätta barnet för skadliga 

situationer (Marsiglio, Roy, 2013. s74). 

 

Arbetet ses som en av de största anledningarna till att män inte spenderar tillräckligt med tid 

med sina barn. Eftersom de önskar att försörja sin familj, läggs mycket fokus och tid på 

arbetet för att kunna försäkra sig om att ha en stadig inkomst. Detta kan ha en negativ effekt 

då fadern inte kan spendera så mycket tid med barnen. Det arbetsplatsen kan göra för att 

undvika detta är att erbjuda mer flexibla arbetstimmar. Detta är dock ovanligt i USA och mer 
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vanligt i Europa där man även erbjuder föräldraledighet. Dock är det svårt att se resultatet av 

sådana policys då de brukar se olika ut för kvinnor och för män (Marsiglio, Roy, 2013. s85). 

En ökning i föräldraledighet för män har skett då man fått betalt. Trots det att man inte 

systematiskt har kunnat se fördelarna i barnens välmående genom detta, kan man från andra 

studier se att föräldraledigheten lett till att män känner sig mer emotionellt investerade i 

omsorgen till sitt spädbarn. Att ge männen mer flexibla arbetstimmar leder i sin tur också till 

att de har mer tid att kunna få en nära relation till sina barn (Marsiglio, Roy, 2013. s86).   

 

 

 

Tillit 

Studien tar även en närmre titt på hur föräldrar och partners förhandlar när det gäller tillit 

(Marsiglio, Roy, 2013. s92). Det finns ett oss i föräldraskap innan det finns ett oss i 

partnerskap. I det ”accepted package deal” identifieras en lyckad längre relation genom 

äktenskap, gemensamt boende och barn. Men samtidigt som färre gifter sig ökar antalet 

ogifta partners som delar bostad. I och med denna förändring ökar också antalet barn som 

föds utanför äktenskap. När ett par lever tillsammans utan något uttalat engagemang för deras 

egen relation är faderns involvering baserad på åtagandet av delad vårdnad av ett barn. En 

starkare involvering finner man hos fäder som delar bostad med sin partner och som är 

engagerad i både förhållandet med sin partner och sitt barn (Marsiglio, Roy, 2013. s106). 

Partnerskap och det gemensamma föräldraskapet har en direkt effekt på hur män ser på och 

agerar gentemot sina barn. Tillit och kommunikation är en grundläggande aspekt för att 

uppnå en bra relation till sina barn. Att visa sina egna svagheter och behandla tillit som ett 

sätt att visa respekt, kan generera i att bli en bättre förälder (Marsiglio, Roy, 2013. s122). 

 

Nätverk inom familjen 

Med stöd och hjälp från familj har män chansen att kunna bemöta förväntningar från olika 

håll (Marsiglio, Roy, 2013. s124) samt få stöd när det gäller att hitta sin identifikation som 

förälder. Stöd finner man även i form av barnpassning (Marsiglio, Roy, 2013. s125). Det är 

inte alltid så att föräldrar klarar av att ta hand om sina barn på egen hand. I strategier som 

behandlar dagliga problem behövs stödet från det nätverk som finns inom familjen för att 

kunna på bästa sätt kunna försäkra sig om att barnen blir omhändertagna (Marsiglio, Roy, 

2013. s126). Vad författarna kallar för ”kin work” innebär det sätt som vuxna och äldre barn 

erbjuder sitt stöd till familjen, i sin omsorg av yngre barn (Marsiglio, Roy, 2013. s126). Detta 
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är också ett sätt för äldre familjemedlemmar att bibehålla och integrera in sina egna 

värderingar till nästa generation (Marsiglio, Roy, 2013. s127). Män lär sig ofta redan vid en 

ung ålder, hur man tar hand om barn från sin egen familj (Marsiglio, Roy, 2013. s130). 

Många unga män (framförallt de som växt upp i fattiga förhållanden) tycker att den tidiga 

socialisationen erbjuder goda möjligheter att lära sig att bli en god förälder (Marsiglio, Roy, 

2013. s131). 

 

”Community Connection” 

Föräldrar har ett ansvar att skapa en kontakt mellan hushåll, andra familjen och sociala 

institutioner direkt relaterar till barnens omsorg. Ett sådant socialt kapital kan användas som 

ett redskap för män att lära sina barn om genus-baserad information om vad som är 

”manligt”, samt förbereda de inför framtida erfarenheter. Genom detta nätverk etableras även 

ett socialt kapital för barnen (Marsiglio, Roy, 2013. s154). 

Många män känner en frustration över deras chanser att framstå som en ”bra förälder” 

(Marsiglio, Roy, 2013. s169). Precis som det är viktigt att skapa ett socialt kapital är det 

också viktigt att borde man också lägga stor vikt på hur det sociala kapitalet antingen ökar 

eller minskar deras potential som föräldrar under t ex en socioekonomisk förändring 

(Marsiglio, Roy, 2013. s168). 

 

Arbete 

Den moderna fadern lägger stor vikt på omsorg och kontakt med barnen, men trots detta ser 

de flesta en ”bra fader” som den som försörjer familjen. Många män upplever en konflikt 

mellan arbete och familjeliv, en konflikt som direkt påverkar hur mannen tar hand om sina 

barn. Det är familjens ansvar att balansera de krav som finns både på arbetsplatsen och 

hemma. Hur man väljer att kompromissa mellan dessa två kan reflektera hur en förälder 

prioriterar. Just nu etableras få policys för att kunna undvika denna konflikt (Marsiglio, Roy, 

2013. s181). 

En röd tråd i hela studien har varit att studera och diskutera ämnet män och barnomsorg. 

Studien visar slutligen att faderskapet är en social skapelse. Studien fokuserar på kulturella, 

sociala och fysiska kontexter i vilket barnomsorgen sker, samt lägger stor vikt på tillit, och 

den mening som män tillsätter faderskapet. Målet med studien är att inspirera och uppmuntra 

män att sträva efter en god, mer hälsosam relation med sina barn (Marsiglio, Roy, 2013. 

s193).  
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4.4 Det moderna föräldraskapet  

Denna studie publicerades 1997 av Margareta BäckWiklund som är professor i socialt arbete 

med inriktning på familjepolitik vid Göteborgs universitet samt Birgitta Bergsten som är fil. 

dr i socialt arbete och är högskolelektor vid Vårdhögskolan i Göteborg. Författarna följde 

bl.a. ett trettiotal unga barnfamiljer under mer än två år för att studera föräldrarnas upplevelse 

av föräldraskapets vardag i modern tid.  

 

Studien delas upp i två delar och inleds med en historisk tillbakablick av konstruktionen av 

familjen i den svenska välfärdsstaten. Begreppet familj diskuteras utifrån traditionella 

värderingar där tvåsamhet mellan man och kvinna var obligatoriskt till ett mer modernt 

skildrat begrepp där det även i en statlig bemärkelse har förändrats till ett begrepp som 

beskriver mer jämställdhet och autonomi för individen som ingår i de olika 

familjekonstellationerna. (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s11) I den 

moderna tvåförsörjarfamiljen förvärvsarbetar både män och kvinnor i större utsträckning än 

tidigare i historien. Som offentlig bild speglar idag den svenska småbarnsfamiljen en politisk 

jämställdhet som förenar familj och arbete. Vid en första anblick ser det vardagliga 

familjelivet fortfarande ut att vara en uppdelning i mer stereotypiska könsideal då hemarbetet 

och dess ansvarsområden delas traditionellt och könsspecifikt (Bäck Wiklund, Bergsten, 

1997. s32) Kvinnor anses fortfarande vara den primära omsorgsgivaren och tar den största 

delen av föräldraförsäkringen vid barnets födsel.  Allt fler fäder börjar ta ut föräldraledighet, 

enligt SCB är det höginkomsttagande män över 35 som i störts utsträckning använder sina 

pappadagar. Män förvärvsarbetar idag dubbelt så mycket som kvinnor men har trotts det ökat 

sitt hushållsarbete med 12 %. (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s20)  

 

Bakgrunden till dagens innebörd av begreppet föräldraskap, har i stor utsträckning påverkats 

av den politiskavälfärdsstatens utveckling. Det hemmafruidealet som under långtid dominerat 

västvärldens historia förändrades av en radikal retorik som frammanad kvinnans frigörande. 

(Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s15) En stark påverkandefaktor till en förändrad bild av 

kvinnan var bl.a. jämställdhetslagen (1980), lagen om särbeskattning av gifta makar (1971) 

och föräldraförsäkringen (1974). Föräldraförsäkringen gav båda föräldrarna rätten till betald 

ledighet efter barnafödande, en försäkring som tidigare enbart gällt kvinnor och under 

betydligt kortare tid än de sexmånaderna som försäkringen då utökades till. (Bäck Wiklund, 

Bergsten, 1997. s16) Detta och ett flertal andra politiska strategier samverkade till att ändra 
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synen på mannen som ekonomiskt ansvarig och gjorde nu båda makarna, trotts giftermål, 

skyldiga att försörja sig själva. Välfärdsstaten har även tagit ett delat ansvar med föräldrarna, 

inte bara genom ekonomiska faktorer som föräldraförsäkringen, barnbidrag och andra 

reformer utan genom en utvecklad barnomsorg vilket gjort det möjligt för kvinnan att lämna 

hemmet för lönearbete. (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s22) 

 

Modernitet & Kulturella förändringar 

Vardagstänkande innehåller en blandning mellan expertkunskaper och vardagskunskaper. 

Individer använder traditionella föreställningar samt sociologiska och psykologiska teorier 

när de reflekterar över sig själva som föräldrar, partners, män och kvinnor. (Bäck Wiklund, 

Bergsten, 1997. s23) Det jämställda samhällsidealet och den offentliga bilden av svenska 

småbarnsföräldern ger sken av att det ges lika möjlighet för män och kvinnor. Både att 

lönearbete, värna om familjen och samtidigt förverkliga alla aspekter av sig själv i sitt 

identitetsskapande. Vid en närmare granskning framkommer dock en bild av en distinkt 

uppdelning mellan hemarbete och lönearbete vilket sker könsspecifikt och traditionellt. (Bäck 

Wiklund, Bergsten, 1997. s32) Detta uppstår genom de ideal män och kvinnor reflexivt 

formar sina identiteter uti från bl.a. genom hur moders- och fadersideologin målas upp i 

myter och berättelser (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s37) Den goda modern är enligt 

föreställning en kvinna som är skapad för att fostra barn med ömhet och tålamod, hon har ett 

särskilt sinne för kärlek och offrar sig gladeligen för barnen och mannen då det är detta som 

skänker henne lycka. Denna moders ideologi gör att mödrar upplever oro och skuld inför att 

de inte bryr sig tillräckligt eller hämmar sina barn, den förvärvsarbetande kvinnan står inför 

frågan om hon är en tillräckligt god mor. Den ideologiske fadern speglar inte samma 

förväntningar men har gått från en frånvarande fadersfigur till en i privatlivet deltagande 

person som finns med på jämställda villkor i familjens vardag. Han ses saknar det biologiska 

anlaget att omsorgsfullt ta hand om familjen men parallellt skapas bilden av den moderliga 

mannen som stödjande, igenkännande och förstående. Men mannen ska ändå ha en yttre 

hårdfasad att visa upp mot omvärlden (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s43) Det är en 

balansgång mellan att vara aktiv i det offentliga och yrkeslivet och enbart “lagom aktiv” i 

familjelivet (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s45) Det är utifrån denna blandning av 

traditionella differentierade ideal och moderna icke - differentierade jämnställdhetsideal som 

män och kvinnor skapar individuella föreställningar om föräldraskap, familj och kön. (Bäck 

Wiklund, Bergsten, 1997. s49) Bland annat tid tas upp som en aspekt som ses olika av män 

och kvinnor. Män ser tiden som sin egen och hanterar tid som gåvor eller investeringar och är 
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någonting som avvaras. En man kan ge sin tid till familjen eller arbetet och förväntar sig att 

gåvan/investeringen ska vårdas och uppmärksammas. Kvinnan ser dock tiden som att den 

tillhör andra vilket resulterar i att hon organiserar sin tid enligt principer om att “det är min 

sak” eller “för att det ska gå runt” vilket kan ses som en social konstruktion av kvinnor och 

mäns olika uppfattning av tid (jmf Bäck Wiklund, Bergsten s60; Haavind & Aandenaes).  

 

Livsplan och familjeprojekt 

Studiens andra del presenterar forskarnas empiriska resultat - hur respondenterna upplever sig 

själva och sin vardagsverklighet (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s74). I både männens och 

kvinnornas livsplan framstår barnen som en central del. Männens utsagor visar att barnen styr 

nutiden och de skymtar en framtid efter barnen flugit ut där de på nytt kan återskapa en 

relation med sin partner och förverkliga sig själva (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s77). 

Kvinnornas berättelser fokuserar mer på ett “nu” utan horisont där de oroar sig för direkta hot 

i vardagen så som nedskärningar i barnomsorgen eller hur de ska förhindra att barnen 

utvecklas i fel riktning. Männen oroar sig generellt för mer indirekta hot mot familjen så som 

världsekonomin, problem på arbetsmarknaden eller andra samhällsproblem. (Bäck Wiklund, 

Bergsten, 1997. s78) Forskarna upptäckte en fördelning i familjernas ansvars och 

arbetsdelning. Männen i intervjuerna sade sig känna huvudansvaret för familjens ekonomiska 

överlevnad trotts att båda föräldrarna vid intervjutillfällena bidrog till ekonomin med någon 

form av intäkt. Kvinnorna sade sig uppleva huvudansvaret för barnens omsorg och arbetet i 

hemmet.  Denna segregerade känsla av ansvar framträdde i uppdelningen av 

arbetsindelningen då kvinnorna i studien tog huvudansvar för de traditionella 

kvinnosysslorna så som den direkta omsorgen av personerna i hushållet i form av matlagning, 

tvätt och barnens direkta behov. Männen tog huvudansvaret för de traditionellt manliga 

områdena i hushållet så som bilreparation, trädgårdsarbete och hus reparationer (Bäck 

Wiklund, Bergsten, 1997. s79). Tidsbrist framkommer som ett centralt tema i alla intervjuer 

vilket för kvinnorna tros bero på att deras tid rutinerades. Männen beskriver att de upplever 

känslor av tidsbrist då de ska fördela sin tid mellan olika ansvarsområden så som arbete och 

familj. (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s82)  

Föräldraskap kräver, utöver att förstå sina barns önskningar och behov, även att föräldrarna 

lever upp till de krav samhället och den sociala omgivning familjen befinner sig i har.  Även 

de krav föräldrarna själv har på hur den ideologiska modern och fader ser ut och hur de 

gemensamt sköter barnets uppfostran återspeglas i skapandet av föräldraidentiteten.(Bäck 

Wiklund, Bergsten, 1997. s88) I studien visar män tendenser att se på föräldraskapet som 
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något naturligt som löser sig själv i vilket de bara behöver gripa in om de misstänker att det 

är på väg ur kurs. Männen ansåg i högre grad än kvinnorna att det finns många individer som 

påverkade deras barns utveckling. Mödrarna betonade ett mer aktivt föräldraskap där deras 

egna handlingar och ansvar var det som formade vilka barnen blev i vuxenålder (Bäck 

Wiklund, Bergsten, 1997. s93)   

 

Lönearbete och familj, balans och ambivalens 

Studiens föräldrar intervjuades specifikt om fördelningen av föräldraledigheten och hur 

överväganden eller förhandlingen kring detta skedde. Det var kvinnorna i studien som till 

störst del tagit ut ledighet under barnets första år. Männen svarade att de tog hänsyn till 

kvinnans önskemål men att de också kände sig hindrade pga. ekonomi och hänsyn till 

arbetsgivare och kollegor. En del av kvinnorna uttryckte att de ansåg att föräldraledigheten 

var en del av ett kvinnligt privilegium (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s101) Den 

könsspecifika uppdelningen som framkommer i studien kan inte enbart tolkas som 

traditionalism utan ger snarare uttryck för den segregering av manlig och kvinnlig kunskap 

och ansvar som förmedlas mellan generationer. Detta leder till ett effektivt och rationellt sätt 

att strukturera vardagen då det är tidsbesparande snarare än jämlikt vilket då får stå tillbaka. 

(Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s106) Upplevelsen av vad jämställdhet innebär framgår vara 

att kvinnan och mannen samverkar så att var och en för sig själv upplever sig fri att 

genomföra livsplanen. (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s131) 

 

Faderskap 

Det är i reflexivitet mannen formar sin självbild som fader. Den moderna mannen upplever 

således en ambivalens. De borde ta ökat ansvar för den direkta omsorgen samtidigt som de 

känner ett ansvar för att dra in pengar till familjen men tiden sätter gränser.(Bäck Wiklund, 

Bergsten, 1997. s104) Detta kan skapa stress hos män då de inte upplever att de bestämmer 

över sin tid (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s114) och tiden inte räcker för att fördela mellan 

olika kravställare (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s113) Även en känsla av att man inte lever 

upp till ett förväntat jämställdhetsideal kan skapa känslor av stress (Bäck Wiklund, Bergsten, 

1997. s114) Resultatet av studien visar att kvinnor och män ser liknande på det moderna 

föräldraskapet men det skiljer sig i deras handlingar i familjens vardag. “I ord är 

familjeprojektet gemensamt och könsneutralt, i handling är det individuellt och 

könsspecifikt”(Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s150) Skapandet av identiteterna i det 
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moderna föräldraskapet påverkas med stor reflexivitet och det är då de traditionella rollerna 

kommer tillbaka men i nya former. (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s156)  

 

4.5 Att vabba eller inte vabba, det är frågan - En kvalitativ studie om normer mödrar 

upplever kring vård av barn. 

Studiens syfte är att identifiera mödrars upplevelse i situationer där det uppstår en konflikt 

mellan deras roll som mödrar och deras roll i arbetslivet. För att isolera detta fenomen 

intervjuades förvärvsarbetande mödrar om hur de upplevde situationer när deras barn 

behövde vårdas vid tillfällig sjukdom.  

 

Respondenterna beskriver sammanfattningsvis känslor av uppgivenhet, skuldkänslor och 

ångest som verkar uppstå av relationella-, ekonomiska- och självidentifierandeskäl. Mödrarna 

beskrev i intervjuerna att de ofta upplevde dåligt samvete vid valet mellan att gå till arbetet 

eller att vårda sina barn vid infektioner eller liknande sjukdom. En grupp som hade 

starkpåverkan på mödrarnas beslut var personalen på förskolan/skolan. Vad personalen ansåg 

om man kom fram till “fel beslut” upplevdes av mödrarna som en direkt reflektion av deras 

moderskap. Ibland, beskrev de, hade de önskat att personalen på förskolan/skolan tydligare 

kommunicerade om de ansåg att barnet var i behov av att avstå från dagen på förskolan. Detta 

trotts att de var medvetna om att förskolan hade skrivna regler om när sjuka barn inte fick 

närvar på förskolan/skolan. De gånger det var en avvägningsfråga om barnet var “tillräckligt” 

sjukt eller friskt kände de ofta att personalen tyckte saker utan att säga dem rakt ut. Detta 

hanterades genom att ibland ha barnen hemma längre än vad de egentligen ansåg nödvändigt 

eller så kunde de lämna barnet och på så sätt lägga över ansvaret på personalen exempelvis 

som “Sara” beskrev det:  

 

“Jag försöker liksom gardera mig lite grann och liksom slå ifrån mig ansvaret genom att 

säga: ring om hon blir värre eller om ni tycker hon verkar för trött…” 

 

Dessa strategier används som en försäkringsåtgärd för att mödrarnas kompetens inte ska 

ifrågasättas i lika stor utsträckning Andra föräldrar på förskolan/skolan ansågs inte lika 

viktiga men nämndes ändå både som en grupp som vägde in i beslutet om vad de skulle anse 

men mer som en grupp man jämförde sig med och var “bättre eller sämre” förälder än.  
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Arbetet var nästa område som påverkade beslutet och värderades olika av de olika kvinnorna 

i frågan om det var sina kollegor eller sin arbetsgivare man kände störst ansvar inför. De var 

alla överens om att det aldrig passade att vabba men det fanns perioder eller vissa sjukdomar 

som gjorde att det kändes bättre att ringa arbetsplatsen och tala om att man inte skulle 

komma. De sa också att det innebär ett visst lättnad i att kommunicera med sin arbetsgivare 

om personalen på förskolan sagt att barnet skulle stanna hemma.  Även i denna situation 

nämndes ordet dåligt samvete vilket var något mödrarna försökte rationalisera bort med att 

det enda “självklara valet” var att stanna hemma med sina barn om de var sjuka. Kvinnorna 

beskriver att de kan känna att de tycker det är pinsamt och stressande att ringa sin 

arbetsgivare. Dels finns en känsla av att de ska misstros och anses som “smitare” från sitt 

ansvar på arbetsplatsen vilket skapar en stress då de vill leva upp till det ansvar de åtagit sig 

på arbetsplatsen. Kvinnorna trodde alla att deras löneutveckling och möjligheter på arbetet 

blev påverkade av hur mycket de var hemma. Strategi för detta var att de undvek att vara 

hemma när de själva var sjuka samt att de försökte undvika att stanna hemma med VAB om 

det skulle påverka kollegor eller arbetsgivare i allt för stor utsträckning. I de fall kvinnorna 

hade ett arbete där de kunde utföra arbetsuppgifter hemifrån ansåg de att detta var 

nödvändigt. De talades även om att i ett av fallen så arbetade kvinnan ikapp det arbete hon 

missat på kvällstid utan att få ersättning från arbetsgivaren då hon redan anmält till 

försäkringskassan att hon varit hemma. Hon säger att: 

 

“(...) vi har ingen övertidsersättning så det är inte så att jag får lön för dom extratimmarna 

utan de anser ju att mitt jobb är mitt jobb”  

 

Hemmet är den plats som får lösa problemet som uppstått vare sig mödrarna lever i en 

relation eller är ensamstående. Lotta säger bl.a.: 

 

”Jag får alldeles för lite pengar! (…) det är hemskt att säga så men det kostar väldigt, 

väldigt mycket att vara hemma och sen speciellt när man är ensamstående så blir det ju ännu 

mera synbart, eller märkbart att man knappt får nå pengar. Men samtidigt så blir man ju lite 

arg på sig själv för att man känner att gud jag har inte råd att vabba. Man måste ju kunna 

vara hemma när sitt barn är sjukt!” 

 



20	  

	  

Ekonomin är det som ser ut att påverka mest och det som styr även om man lever i ett två 

persons inkomst förhållande men även den bild av att mannen är oumbärlig på ett annat sätt 

än kvinnan på sin arbetsplats vilket kan ha att göra med att mannen stereotypiskt har störst 

ansvar för inkomsten och kvinnan för omsorgen:  

 

”Det är klart att det är ekonomin också men vi har bestämt att det inte ska få styra. Det som 

styr mest är att han är mer oumbärlig på sitt jobb än vad jag är. Fast så är det ju inte... Jag 

har fått för mig att det inte är lika viktigt om jag är borta från mitt jobb tror jag än om han är 

borta från sitt jobb. När jag känner att det inte funkar längre och att jag inte kan vara 

hemma mer för att det håller på att rasa på mitt jobb då är han hemma.”  

Strategin kring detta resulterar trotts allt i att dessa kvinnor i större utsträckning är hemma 

och vårdar barnen vid sjukdom än vad fäderna gjort. Men i detta uppstår en reflexivitet då det 

är en komplexare syn på modernt föräldraskap där jämlikhet och lika villkor spelar en stor 

roll. På frågan om hur hon känner när hon ska ringa sin arbetsgivare svarar en av 

respondenterna: 

“ja usch... nej! känner jag. Nej jag tycker att det är jättejobbigt, Jag skäms på nått sätt 

konstigt nog ehhh jag tycker att det är lite pinsamt också ehh mest också för att det är så 

mycket om det här med jämställdhetsdebatten och om jag är hemma med mitt barn i en vecka 

eller tiodagar eller nånting sånt där ehh eller bara tre dar kan det va. Men kanske de mest 

kritiska tre dagarna som vi har i vår månad på jobbet. Så kan ju tycker jag visa hur 

ojämnställt vi egentligen har det och det kan jag tycka är pinsamt. Över att inte min man då 

kan ställa upp så att säga. Att han anser alltid att hans jobb är lite viktigare.“ 

 

Slutsats 

De normer som tydligt framträdde i studien var att kvinnorna kände att de enligt normer kring 

moderskap hade det största ansvaret i omvårdnaden av barnen om de blev sjuka och att de 

förväntades vilja vara hemma med sina barn. Normer kring den förvärvsarbetande moderna 

kvinnan gjorde att de förväntades vilja göra karriär och utföra sina uppgifter och ansvar på 

arbetsplatsen och utifrån normer om jämställdhet borde de ställa krav på fäderna att dela 

ansvaret i omsorgen för barnen. Komplexiteten i detta gör att mödrarna upplever en 

reflexivitet i att de ständigt bedöms. Genom att iaktta sig själv i förhållande till omvärlden 

skapar kvinnorna sin identitet, och förhåller sig till omvärldens krav. Det är dock omöjligt att 

leva upp till detta ideal och den moderna idealkvinnan är den som kan leverera till 100 % i 
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alla livets områden.  Precis som Visser och Williams säger i sin teoretisering beskriver dessa 

kvinnor att detta skapar en obalans mellan familjelivet och arbetslivet vilket medför känslor 

av tvång över att behöva välja mellan arbetslivet och familjelivet. Även en ansträngning i 

relationer både i familjelivet men även med kollegor eller arbetsgivare på arbetsplatsen vilket 

skapar ohälsa. Kvinnorna beskriver till och med att de ibland upplever fysisksmärta i form av 

huvudvärk eller magsmärtor likväl som känslor av stress, sömnsvårigheter, ångest och 

uppgivenhet pga. av denna obalans. 

(Johansson 2013)  

5 Teori 

Syftet med studien är att belysa hur fäder upplever balansen mellan arbetslivet och sin roll 

som fader. Teorin om Work-life balance används för att kunna ta reda på huruvida männen 

upplever att de uppnår denna balans. För att kunna ta reda på vilka normer som fäderna själva 

identifierar i det vardagliga föräldraskapet och hur de agerar utifrån ideal vad gäller 

jämställdhet och mansideal, används teorier om “det moderna föräldraskapet” och ”det 

moderna faderskapet”. Med hjälp av dessa teorier studerar vi hur fäderna strategierna när 

barnet blir sjukt och vabbning blir aktuellt. Vabbning används för att belysa ett tillfälle där 

föräldrarna upplever en direkt konflikt mellan familje- och arbetslivet. Ytterligare teorier om 

handlingsteori och gruppnormer kompletterar de tidigare teorierna och används för att ta reda 

på varför fäderna agerar som de gör samt vilka gruppnormer som påverkar de individuella 

normerna om faderskap. 

 

5.1 Det moderna (fader-) föräldraskapet  

Det moderna föräldraskapet präglas av en reflexivitet av gamla invanda rollmönster och det 

moderna västerländska samhällets krav på jämställdhet på arbetsmarknaden och lika ansvar i 

hushållet. Män precis som kvinnor formar sin självuppfattning som förälder utifrån 

traditionella och moderna föreställningar kring könsroller och föräldraskap. (Bäck Wiklund, 

Bergsten, 1997. s30) Det är i denna reflexivitet mannen formar sin självbild som fader. Den 

moderna mannen upplever således en ambivalens. De borde ta ökat ansvar för den direkta 

omsorgen samtidigt som de känner ett ansvar för att dra in pengar till familjen men tiden 

sätter gränser. (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s104) Detta kan skapa stress hos män då de 

inte upplever att de bestämmer över sin tid (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s114) och tiden 
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inte räcker för att fördela mellan olika kravställare (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s113) 

Även en känsla av att man inte lever upp till ett förväntat jämställdhetsideal kan skapa 

känslor av stress (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997.s.114).   

 

Vi ämnar använda oss av denna teoretisering då vi söker efter normer fäderna upplever då de 

hamnar i situationer i vardagen där faderskap, jämställdhet och mansideal förekommer. 

 

5.2 Work life balance for men  

Fäder kan uppleva konflikt som baseras på att den ”manliga identiteten” vilket uppmuntrar 

fäder att fokusera mer på karriären än familjen. I och med ett ekonomiskt skifte har detta 

dock förändrats då antalet familjer där partners tjänar lika mycket har ökat. I resultat av detta 

ekonomiska skifte har behovet att vara mer involverad i familjerollen ökat, samt behovet av 

alternativa sätt att balansera ansvaret på arbetsplatsen och hemma (Evans, Carney, 

Wilkinson, 2013. s437). Om en obalans upplevs, känner sig individen inte tillfreds i sin 

livsroll (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s436). Det är individen själv som definierar och 

tillsätter ”mening” till vad balans och engagemang är. Work-life balance uppnås då dessa 

egna individuella kriterier uppfylls (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s437). Med denna teori 

ämnar vi söka ta reda på ifall fäderna upplever denna obalans utifrån vårt empiriska material 

samt hur de själva beskriver upplevelsen av balans mellan arbets- och familjelivet.  

 

5.3 Handlingsteori 

Handlingsteori förklarar den process individer dagligen utsätts då de gör val och utför 

handlingar. Processen innebär att individen analyserar och resonerar över sina valmöjligheter 

och vad valen leder till innan valet görs. Invägt i denna analys finns även social-innebörder 

som påverkar valen. Beslutet vägs utifrån hur den sociala värden som individen befinner sig i 

kan komma att reagerar på det beslutet som individen tar. Detta kan inverka tvingande på 

beslutet då individen kan känna tvång att fatta det beslut som är socialt accepterat. (jfr 

Berglind, 1995; Järf, 2006) Fädernas handlingar påverkas av detta.  

 

5.4 Gruppnormer  

Gruppnormer är olika i olika grupperingar och kan definieras som de riktlinjer som avgör hur 

individer i grupperingen bör bete sig. Dessa riktlinjer är gruppens outtalade 
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överenskommelser hur man beter sig i avgränsade sociala sammanhang, om dessa etablerade 

normer bryts innebär det att individen får utstå gruppens ogillande eller i värsta fall utslutning 

ur gruppen.  

Gruppnormer påverkar gruppens beteende på två sätt som kan studeras utifrån deskriptiva 

normer eller injuktiva normer (Ehrhart & Nauman 2004) Injuktiva normer baseras på den 

normativa moralen, individens beteende anpassas därav till det som förväntas i situationen 

baserat på samhällets normer t.ex. att köa i mataffären eller hålla till höger när man möter 

människor på trottoaren. Diskriptivanormer utvecklas inom gruppen genom att medlemmarna 

studerar och efterliknar varandras beteende i givna situationer olika grupper har olika 

handlingar som utförs som en rutin inom just den grupperingen t.ex. att ge honnör, 

kindpussar, ta varandra i hand eller dunka varandra i ryggen är exempel på olika handlingar 

när olika grupperingar hälsar på varandra (jfr Ehrhart & Nauman 2004; Cialdini & Trost 

1998; Deutsch & Gerard 1995)  

 

Även normer på individnivå kan ha en påverkan på gruppnormer. Subjektiva normer innebär 

individen i gruppens subjektiva perception av vad andra som står dem nära anser vara korrekt 

- eller inkorrekt beteende. Personliga normer är mindre känsliga för sociala kontexter då de är 

förankrade i individen. (jmf Erhart & Nauman 2004; Hackman 1992)  

 

I den studerade situationen behöver männen bemöta olika grupperingar som alla har olika 

förväntningar och riktlinjer för hur de bör bete sig. Även normer på individnivå kan komma 

att påverka beslutet.  

6. Resultat 

Kapitlet presenterar resultatet av de tio genomförda intervjuerna. 

6.1 Resultat av Intervjuer 

I alla de genomförda intervjuerna beskriver fäderna att det aldrig är passande att behöva 

vabba. Första tanken när man inser att barnet behöver vara hemma för sjukdom är 

ångestladdat och som en situation med ett problem som måste lösas så snart som möjligt. 

Respondent 1 berättar hur han känner instinktivt när han upptäcker att något av hans två barn 

är sjuka:  
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“Panik..hahah, jo men så är det faktiskt ehhh stress, panik, ingen bra känsla så är det ju. Så 

är det ju å sen steg två är ju att man börjat diskutera vem som ska ta det liksom.” 

Fäderna beskriver att de känner att de jagar tid och att det vid den första instinkten inte är 

självklart om arbetet eller familjen kommer först för att sedan vid närmare reflektion bottna i 

deras barns välbefinnande. Olika områden i vardagslivet beskrevs med olika normativa 

förväntningar.(se bilaga 2)          

 

Hemmet  

Beslutet om vem som ska vara hemma med de sjuka barnet/-en verkar vara ett problem som 

föräldrarna väljer att lösa från gång till gång. Detta beskrivs som en ofta svår uppgift: 

“Asså för då måste man ju vabbkriga, förhandla om vem som ska vara hemma (...)”   

 (Respondent 3) 

När fäderna förklarar vidare så kommer barnets välmående vid närmare eftertanke trotts allt i 

förstahand. “Jag tycker generellt att generellt om han är så sjuk så ha så måste man stanna 

hemma. Då finns det inget som heter helt ok, då får företaget ta det som man inte kan” svarar 

respondent 8 då han fick frågan om det fanns perioder då det kändes mer ok att stanna 

hemma än andra. Fäderna beskriver en ambivalens mellan att vara en bra förebild som tar 

ansvar för sina åtaganden på arbetet samtidigt som de vill måna om sin familjs välbefinnande. 

I diskussionen med sin partner försöker de skapa en strategi baserat på många faktorer som 

ekonomi, kalenderaktiviteter och arbets- och familjesituationen som den ser ut för stunden. 

Respondent 6 säger:  

“(...) därefter den första dagen så blir det ju oftast så att vi diskuterar, vilka fördelar har vi? 

Liksom. De fördelar för oss blir ju att jag tjänar mycket mer pengar, jag tjänade mer. Och 

det skulle kosta oss som hushåll, ekonomiskt sätt mera ifall det skulle vara jag som vabbar än 

hon. Och sen hade jag ju också ett mer arbetsbetingat arbete, därför kändes det också mer 

lämpligt att hon gjorde det (...)”  

De verkar vara en problemlösning som sker från gång till gång och inget familjerna planerar 

över tid. Huvudansvaret för barnens omsorg under sjukdomsperioden ses som någonting 

mellan modern och fader där fäderna försöker att vara jämställda men beskriver att mödrar 

uttrycker en önskan om att i större utsträckning vara den som avstår från förvärvsarbete.  

“(...) Det bör nog också tilläggas att hon också ville vabba” 
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 (Respondent 6) 

Det är enligt fädernas beskrivningar viktigt att framställa att de försöker att vara rättvisa, som 

respondent två uttrycker det vid frågan om vilken strategi han och hans fru använder för att 

besluta vem som ska vara hemma:  

“Neej eeh det är mest min fru ehhh men ....... jag vet inte om man snackar procentmässigt, 

hon är säker hemma 70 % säkert. Beror väl på.... hon tjänar minst så då blir det lite så och 

sen så som det är på mitt jobb just nu har jag svårt att vara hemma. I och för sig så har min 

fru ett jobb nu mer som hon inte heller vill vara hemma ifrån. Det har blivit lite skillnad 

kanske.” 

Enligt berättelserna väger också ekonomin tungt i beslutet vem som har större inkomst då 

detta påverkar familjens ekonomiska situation.  

 

Även sociala nätverk i form av släkt och nära vänner finns att tillgå som stöd om modern 

eller fadern inte kan komma till en lösning kring vem som kan avstå från lönearbetet. Dock 

verkar det vara få som är medvetna om försäkringskassans regler kring ersättning för tredje 

part. Vid frågan om respondenten låtit någon annan (en tredje part) vabba, svarade 

respondent 7 “bara barnvakt inte vabba, det visste jag inte ens att man kunde göra”. Istället 

är det i dessa situationer en nära släkting som inte har ett lönearbete som vårdar barnet utan 

ersättning. “(...) än så länge kan min mor ibland. Fast då tar hon ju ingen ersättning då hon 

är pensionär” berättar respondent 8. Det upplevs av flera av fäderna som att 

försäkringskassans roll i denna situation inte innebär underlättande utan snarare tvärtom:   

“Nej asåå jag skickar aldrig in till försäkringskassan när jag är hemma med min son. Jag 

orkar inte. Jag har inte tid att sätta mig och skriva eftersom det är så lite pengar det rör sig 

om och han är aldrig sjuk mer än en två dar. Så jag skickar aldrig in till försäkringskassan. 

Jag bryr mig inte. …”    

 (Respondent 5) 

Vid frågan om det är någon annan som har vabbat för barnen och om de då gett denne person 

tillgång till föräldraförsäkringen svarar Respondent 3: 

“Ja det har man ju hört att det ska gå och vi har försökt nån gång men det där nej ... nej asså 

det är ju lite krångligt eftersom dottern är inte min så det har varit världensstrul. Jag har inte 

kunnat vabba henne det har inte försäkringskassan köpt. För att hennes pappa finns ju med. 
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Hon är hos honom varannan helg men bor med oss och så.. Så jag har försökt flera gånger 

och inte fått godkänt för då skulle han eller hennes mamma ha gjort det. Jag vet att vi har 

försökt också så här nån gång med mormor eller farmor men nej det var skitstruligt mins jag. 

Så sen har vi inte ens försökt över huvud taget.. förnedringskassan är ju hemska att ha och 

göra med... haha” 

 

Arbetet 

Fäderna beskriver i stor utsträckning att de känner ett ansvar gentemot arbetsgivare och 

kollegor. Beslutet kring vem som bör vara hemma med det sjuka barnet är ofta baserade på 

vem som har de viktigaste arbetsuppgifterna under den dagen oavsett om det var möten eller 

andra uppgifter som var beroende av att man utförde sin arbetsuppgift på plats.  De upplevde 

inte obehag för att de var hemma med vård av barn men ändå dåligt samvete och stress över 

att inte fullfölja påbörjade arbetsuppgifter eller hålla deadlines. Respondent 6 förklarar att 

han kunde känna att han svek sina kollegor: 

“(...) Jag personligen känner ju att man sviker när man inte, när man inte kan komma till 

jobbet. Dels för att ja grejer som bara jag kan göra och då är det ju samma sak för just 

frugan. Och så man sviker ju sina arbetskollegor och man sviker företaget till viss del också 

för att man vet att antingen så kommer inte varorna att komma ut i butik eller så kommer det 

inte finnas kunder till folk för att sälja varorna (...)”  

De fäder som hade ett arbete där möjligheten fanns att utföra lönearbete hemifrån beskrev att 

det underlättade då de inte behövde känns stress och dåligt samvete i samma utsträckning för 

det missade arbetet. Respondent 7 berättar: 

“Det brukar inte vara något problem. De är ganska förstående och man har ett flexibelt jobb, 

kan också jobba hemifrån. Skulle kännas mycket svårare om man hade någon annan typ av 

jobb, tillexempel jobb med fysiskt arbete, där man måste vara på plats för att utföra det, jag 

har inte det beroendet. Skulle det krisa skulle jag kunna logga in hemma och fixa det. Det är 

en möjlighet för mig som kanske inte andra har” 

De som hade ett arbete som krävde att de fanns på plats fysiskt pratade om att de “gjorde det 

de kunde” hemifrån som att svara i telefonen eller av-/omboka möten. De som arbetade på en 

arbetsplats med få eller inga kollegor i samma familjesituation, d.v.s. föräldrar till yngre barn, 

beskrev att de upplevde att kollegorna inte hade förståelse för att de behövde vara hemma och 

ibland till och med upplevde att de blev misstrodda. Det reflekterades också över att det var 
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lättare för dem själva att inte misstro sina kollegor i liknande situation först efter att de själva 

fått barn, men att de nu oftast ser kollegors vabbande som något positivt 

“Ja jag känner väl bra för de, att de har möjligheten”  

uttrycker respondent 6 och respondent 9 berättar: 

”Ja det är bra, känner att de är ganska friska egentligen, har inga problem med sånna 

konstigheter”.  

Väl tillbaka på arbetsplatsen upplevde inte de flesta fäder att det var någon som belastade 

dem för att de varit frånvarande och de trodde heller inte att mycketfrånvaro pga. av vård av 

barn kunde påverka deras anställning eller löneutveckling i någon stor utsträckning. 

Respondent 10 håller däremot inte med: 

 

“(...) de andra behandlar mig som jag varit borta en längre tid. De visar inte samma respekt 

de första dagarna. De går till någon annan och pratar istället för mig, som de borde prata 

med. Bara för att markera att jag varit borta” 

 

Flera av fäderna som arbetade inom “mansdominerande yrken” upplevde att jargongen kunde 

vara hård kring familjeliv och manligaideal. De sa sig inte uppleva att de påverkas av detta 

men de kunde tänka sig att om någon var yngre eller hade haft anställning kortare tid kanske 

de kunde bli påverkad. Vid frågan om det kunde upplevas som att kollegorna suckade när han 

kom tillbaka från VAB svarade respondent två:  

“Nja asså det är ingen suck så ska jag inte säga men sen det är väl vad ska jag säga manlig 

jargong asså det är lite hmmmm vad ska man säga äsch det skojas väl om att det där kan väl 

kärringen vara hemma och göra. Men aa sen lägger inte jag så mycket värderingar i det för 

för mig så skämtar dom ju bara. Det är mer att vi använder oss av en gammal jargong och 

det är mycket grejer på jobbet som man använder sig av det för skojskull.” 

Arbetskollegor och chefer beskrevs på vissa arbetsplatser var en källa till känslor av 

oförståelse inför ansvaret som omsorgstagande fader. 

“... På min arbetsplats så är det inte så... det är två stycken som inte har egna småbarn eller 

aldrig har, en är tillsamman med en tjej som har äldre barn så han har nog inte vart med när 

dom vart små och en annan som inte har barn, barnlös, hon vill inte ha tror jag så där. Det 

vet man ju inte men jag tror det.(....) Förståelse nej…. nej”    
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 (Respondent 3) 

Respondent 10 berättar: 

“mina chefer tycker inte om att jag vabbar, de förstår inte varför jag ska vabba. Det är 

konstigt. På jobbet är det tanterna som sköter vabbet”                         

Alla de fäder som hade möjlighet att jobba samtidigt som de var hemma och vårdade ett sjukt 

barn (Vobba) kände en skyldighet att göra så i den mån det var möjligt. Respondent 3 

beskrev att han på sin förra arbetsplats arbetade som boendestödjare och egentligen inte hade 

möjlighet att aktivt arbeta hemma men “då kunde man ju åtminstone ringa och boka av eller 

styra om eller om det var nått superviktigt som man bara behövde göra så kunde man ju 

åtminstone ringa det om man ändå var hemma…“  

Respondenterna 4 & 5 är båda egenföretagare vilket de beskriver som att alltid befinna sig på 

arbetet. Detta har både sina fördelar och nackdelar som respondenterna beskriver: 

”Det är väl det som kanske är fördelen med att vara egenföretagare att då kanske jag kan 

jobba när andra inte ska jobba. Jag menar sju- fyratiden när allt folk går hem då kan jag stå 

kvar till åtta-nio på kvällen istället då och försöka jobba ifatt då.“  

 (Respondent 5) 

Men kravet på att alltid vara aktiv och slutföra sina uppdrag beskrivs som tungt: 

“Där kommer väl det egna företagandet in. Man är alltid, man jobbar alltid på nått vis. Även 

om man kanske inte gör det aktivt. Man kanske svarar på mail när det kommer.. eller samtal 

brukar jag inte svara på. Lämna bara ett meddelande om det var viktigt. Men inte ett 

arbetande i den bemärkelsen.“  

 (Respondent 4) 

I mötet med samhället 

I förhållande till skola/förskola beskrev fäderna att personalen inte direkt uppfattades som 

dem som satte regelverket kring när man bör stanna hemma eller inte utan det var dem som 

föräldrar som hade den makten. Som att reglerna kom utifrån någonstans och var mer 

moraliska än faktiskt nedskrivna. En förälder refererade till något liknande stadgar när han 

ska dra sig till minnes om han kände till några regler (Respondent tre) men han kunde inte 

säga hur de specifikt löd. En annan förälder berättade att de valt att ha sin son på ett 

personalkooperativ då personalen på den förskolan hade en ”mer liberalinställning” till 

barnens sjukdom och det inte var lika hårt som på kommunala förskolor där han upplevde att 
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barnen var tvungna att vara hemma oftare. (respondent 4) Fäderna sa att de inte kände att 

personalen tankar kring barnens hälsotillstånd på något vis påverkade dem i sin roll som 

förälder utan mer att de var som grindvaktare mellan att kunna gå till arbetet eller inte. 

Respondent fem beskriver att han ofta blir irriterad om personalen på skolan är sen. Detta då 

han lämnar tidigt på morgonen och det innebär att han själv blir sen till jobbet. Han kan inte 

dra sig till minnes att han någonsin ståt inför ett kval utan han skickade hellre sin son till 

skolan och hoppades på att personalen inte skulle ringa hem honom vilket ofta fungerat.  De 

var alla medvetna om att det fanns vissa regler men inte hur de specifikt lydde utan 

resonerade mer utifrån graden av sjukdomen så som feber eller kräkning. Respondent fem 

och två sa uttryckligen att de sällan tittar om andra barn är sjuka och de anser att de flesta 

barn ofta är sjuka och att virus som går på förskola/skola är något barnen tillslut blir immuna 

emot sjukdomarna. Respondent fyra får frågan om han stört sig på att andra barn är sjuka på 

förskolan och på det svarar han att han anser att det är upp till dom föräldrarna att 

avgöra.  Respondent nio anser att det är alltid är föräldrarna som avgör huruvida barnen skall 

stanna hemma eller inte. 

“Nej nej, vi har inte sånna regler. Om barnen är sjuka så är de sjuka. jag stannar hemma så 

ska de stanna hemma. Det säger ingen emot”  

 (Respondent 9) 

Det verkar dock finnas en viss moralvärdering i hur andra föräldrar hanterade situationen, 

flera av fäderna uttryckte att de aldrig skulle ge sina barn medicin för att klara av dagen på 

skola/förskola så som de upplevde att många andra gjorde. Respondent tre uttryckte att han 

ofta kände att han tyckte att andra föräldrar gjorde fel val med sina barn både när det gällde 

sjukdom och andra saker som uppfostran. Lika så kom det uttalanden från flera andra fäder 

om att det var oansvarigt eller synd om barnet som fick gå till skolan/förskolan trotts sjukdom 

Men i den direkta påverkan detta kunde tänkas ha på den egna situationen uttryckte fäderna 

en viss ambivalens inför hur andra familjers handling kunde påverka dem.   

“Jag kan se det som ett oansvar från vuxna om man tar dit ett sjukt barn, men jag har ingen 

läkarkunskap så jag kan ju inte avgöra hur sjuka de är men är man lite snuvig och hostig så 

gör det detsamma för det gör väl alla på dagis. Men ett litet barn som hostar på dagis stör ju 

inte. Men är det ett barn som borde stanna hemma är det oansvarigt”  

 (Respondent 8) 
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Endast respondent 1 sa att han tyckte det var fel av andra föräldrar att lämna sjuka barn på 

förskolan/skolan då påverkade även andra så som honom själv. Han beskrev det som att han 

upplevde detta som respektlöst och att de andra föräldrarna skapade en ohållbarsituation.  

De andra föräldrarna nämnde inte att de upplevde att andra barns sjukdom påverkade dem 

direkt utan refererade mer till hur de såg på andra föräldrar.  

“Sån press är det nog inte att man måste jobb så att man skickar dit dom med 40 Alvedon på 

morgonen och så blir dom jätterisiga till lunch. Men det kan säkert ha hänt men inte så 

där..“ 

 (Respondent 3) 

Många av respondenterna uttryckte efter intervjun att de tyckte detta var ett intressant ämne 

som de inte tidigare tänkt på annat än som en situation som uppstod och snabbt gick förbi. En 

av respondenterna (respondent 3) kom in på hur han möjligen skulle reagera och hantera att 

hans barn beskrev sjukdom baserat på psykiska orsaker så som oroligheter i klassen eller med 

klasskamrater. Han sa att det skulle kännas svårt för honom att veta vad han skulle göra i den 

situationen efter som det inte är lika tydliga regler. Han jämförde det med att han själv aldrig 

skulle våga ringa till sitt eget arbete och säga att han inte skulle dyka upp för att han kände 

sig orolig eller ledsen.  

7. Analys 

Även om man som förälder är medveten om att barn blir sjuka under sin uppväxt så verkar 

situationen varje gång den uppstår resultera i en konflikt mellan ansvar fäder upplever på 

arbetet och det ansvar man upplever att man har inför sin familj. Fäderna beskriver alla att de 

första instinktiva känslorna de upplever när de ställs inför en situation då något av barnen blir 

sjuka är känslor av panik, oro och problemlösning. De beskriver att de vid varje enskild 

situation hamnar i en diskussion med sin partner om vem som har den viktigaste agendan och 

vinner möjligheten att fullfölja dagens åtagande på arbetsplatsen. Det beskriver en obalans 

mellan rollen som far och den roll fäderna har på arbetsmarknaden. Denna konflikt skapar ett 

obehag som och upplevs av fäderna som stress och fäderna kämpar febrilt med att väga upp 

denna obalans. (Visser & Williams, 2006) 
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7.1 Normer kring jämställdhet, manliga ideal och modernt faderskap  
Fäderna beskrev i sina intervjuer en rad olika normer. Normer som de inte var medvetna om 

men som påverkade dem i deras beslut. Gruppnormer (Ehrhart, Nauman, & Hackman 2004) 

fanns i alla tre teman då det är olika grupperna fäderna möter i de olika situationerna så som 

homogenitet i grupperingar av kollegor, föräldrar, andra män, andra fäder och i partnerskap. 

Alla dessa grupperingar är med och påverkar den reflexivitet i vilket respondenterna skapar 

sina självbilder och tar sina beslut utifrån. Då det är en rad olika grupperingar som har olika 

förväntningar och krav skapar detta en konflikt hos individen. Det är denna konflikt som av 

fäderna beskrivs som panik, stress och ångest då deras barn är sjuka. Detta uppstår när en 

obalans uppstår mellan arbetslivet och hemlivet. (Jfr Visser, Williams, 2006 och Evans, 

Carney, Wilkinson, 2013. s436) 

 

Normer kring hemmet 

I hemmet beskriver fäderna att när de tillsammans med sin partner ställs inför att besluta vem 

som ska stanna hemma och vårda det sjuka barnet handlade om en öppen diskussion baserad 

på barnets välbefinnande. Det som beskrevs som avgörande faktorer var att fäderna sade sig 

ofta var de som tjänade mer pengar och hade arbeten som krävde att de var där och att många 

andra var beroende av dem. De sade även att mödrarna påtalat att de önskade vara den som 

var hemma vilket fäderna sa med en ton av självförsvar. I studien det moderna föräldraskapet 

uttryckte männen att de kände att de behövde ta hänsyn till kvinnans önskemål men att de 

också kände sig hindrade att vara hemma med barnen pga. ekonomi och hänsyn till 

arbetsgivare och kollegor. En del av kvinnorna uttryckte till och med att de ansåg att 

föräldraledigheten var en del av ett kvinnligt privilegium (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. 

s101) Detta talar för att det finns en ambivalens mellan manliga normer som säger att mannen 

är den som skall vara yrkesverksam och dra hem inkomsten och jämställdhets normer. Att det 

används som ett försvar att mödrarna är de som vill stanna hemma visar att det finns 

förväntningar på männen att vara hemma i lika stor utsträckning som sin partner Att 

myndigheter genom försäkringskassan aktivt strävar efter att Sverige ska vara ett jämställt 

samhälle (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s32) märks genom att fäderna säger att när det väl 

gäller får arbetsgivaren ta att de är hemma med sina barn vid sjukdom, de har med andra ord 

lagligrätt att vara den omsorgstagande föräldern.  

 

Normer kring arbetsplatsen 
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Trotts denna lagligarätt upplevde fäderna en oförståelse från kollegor och arbetsgivare. 

Speciellt de män som arbetade på mansdominerade arbetsplatser där den manliga 

normativitet således kan beskrivas som dominerande. Det är i jämförelse med andra som 

människan skapar sin självbild, det vill säga i reflexivitet till andra förebilder så som andra 

män och fäder. Detta har i tidigare forskning beskrivits som komplext då det idealiska 

faderskapet innebär något annat än vad faderskap stod för i tidigare generationer (Marsiglio, 

Roy, 2012 s2) Även kommentaren som respondent tre tillägger om arbetsplatser som 

dominerade av kvinnor beskriver de normer den idealiska kvinnan färgas av. Hon ska vara 

förstående omsorgstagande och uppoffra sig genom att täcka upp då mannen behöver 

fokusera på andra områden (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s43). Detta kan alltså sägas gälla 

kvinnors relation till män även utanför partnerskap i hemmet.  

 

“Där emot chefen här han är ju liksom 55 eller nått så det var ju ett tag sen åå han är väl 

inte den generationen som vabbade ihjäl sig kanske *haha* nej så är det. Det var nog mer 

bättre förståelse när jag jobbade i kommunen förut med andra, mer kvinnor *haha* asså det 

är en annan förståelse, inte att nån nånsin skulle ha sagt nåt asså nu eller så heller… men” 

“Ja.. först och främst. Det beror ju på vad det är för sjukdom. Är han snorig eller har han 

gjort sig illa och behöver .. vad det nu är då är det bara lösa problemet” 

 (Respondent 3) 

Det som också sades ligga till grund för beslutet kring vem av föräldrarna som skulle vabba 

var en jämförelse av vems agenda som var viktigast d.v.s. vad respondenterna hade att göra 

under sin arbetsdag. Planerade möten eller andra uppgifter utöver de vanliga 

arbetsuppgifterna som på något sätt involverade andra individer som kunde påverkas av att 

mannen eller kvinnan inte skulle infinna sig på arbetsplatsen verkade vara det avgörande. 

Männen sade i många fall att de kände sig oumbärliga på sin arbetsplats och att de fick intala 

sig att så inte var fallet (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s104). Dessa känslor kan förklara 

med gruppnormer som fanns på arbetsplatsen så som att kollegor pikade eller retades. Trotts 

att fäderna sa att de inte tog åt sig av jargongen, vilket är en del i manligt idealet (Evans, 

Carney, Wilkinson, 2013. s437) - framkom det likaså i deras utsagor att de kände att de inte 

blev förstådda eller att de upplevde känslor av obehag.  

 

Normer i mötet med samhället 

Fäderna beskrev att de inte såg på personalen på förskola/skola som individer som bedömde 

dem i sin roll som föräldrar utan snarare som en sorts grindvakt till om de skulle kunna gå till 
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arbetet eller inte. Män förväntas fortfarande att sätta karriären framför familjen (Evans, 

Carney, Wilkinson, 2013. s437) vilket kan vara en orsak till att respondent 4 beskriver att de 

valt att byta förskola till en som inte har lika hårda regler kring barnen sjukdom och dessutom 

har mindre barngrupper för att minimera spridningen av sjukdomar. De sade att de själva inte 

observerar om andra barn är sjuka på förskolan utan lämnar snarare av barnen/-et som en 

lösning på att de ska kunna vara på arbetet. Personalen är även grindvakter gentemot andra 

föräldrar som kan tänkas lämna sina sjuka barn vilket i sin tur hotar fäderna möjligheter till 

att vara på arbetet. Detta beskrivs upprörande och om pedagogerna inte utför sin uppgift leder 

det till missnöje och ilska. Men trotts det så är föräldraskap - och faderskap - ett socialt 

arrangemang (Marsiglio, Roy, 2012 s4) då man speglar sig i andra. Det framkommer 

moraliska dilemman uppkomna ur gruppnormer kring idealistiskt föräldraskap (Bäck 

Wiklund, Bergsten, 1997. s88) så som att om barnet/-en visar symptom till sjukdom är det 

inte accepterat enligt gruppensnormer att ge barnet t.ex. Alvedon. Detta ansågs djupt 

omoraliskt och som ett dåligt föräldraskap vilket tyder på starka injuktiva normer (jfr Ehrhart, 

Nauman 2004; Cialdini, Trost 1998; Deutscher, Gerard 1955) Karriären och det ansvar 

individer tagit på arbetsplatsen väger ibland mer än det ansvar de tagit i hemmet d.v.s. med 

omsorgen då ett barn blir sjukt (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s437). 

 
7.2  Förhållning till normer  
Fäderna uttrycken en önskan att uppnå en slags jämställdhet mellan sig själv och sin partner 

vad gäller vabbning, men berättar samtidigt att deras partners oftast tar på sig majoriteten av 

omsorgstagandet på eget bevåg och att de är för behövda på arbetet för att kunna vara 

hemma. Samma resultat ser man i studien om det moderna föräldraskapet. (Bäck Wiklund, 

Bergsten, 1997. s101) I diskussionen kring vabbning spelar flera olika aspekter in som 

påverkar beslutsfattandet. Den mest centrala aspekten sägs vara det ekonomiska. Detta 

återspeglas även i studien ”nurturing dads” där de beskriver att männen spenderar mer tid på 

arbetet eftersom de önskar försäkra en inkomst till hushållet (Marsiglio, Roy, 2012 s85). 

Respondent 3 beskriver det som att han och hans partner förhandlar om vem som skall vara 

hemma och enligt respondent 6 var det den som tjänade minst som vabbar. En annan viktig 

aspekt är ansvaret på arbetsplatsen. Enligt de flesta respondenter är det den partner som har 

minst brådskande åtaganden på jobbet, eller den som kan arbeta hemifrån som stannar 

hemma med sjukt barn.  
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Förhållning till normer kring arbetet 

En stress upplevs av de fäder som känner att de inte kan fullfölja sina påbörjade 

arbetsuppgifter eller hålla deadlines på grund av att de stannat hemma med sjukt barn. Här 

upplevs en konflikt mellan arbets- och familjelivet (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s436). 

De fäder som kunde jobba hemifrån uttrycker att de inte upplever stress i samma utsträckning 

som de som inte har samma möjlighet. Detta kan tyda på att det är lättare att upprätthålla en 

balans mellan karriär och omsorg där fäderna är nöjda med sitt engagemang gentemot 

familjen och arbetet (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s436). Ett nätverk i form av släkt och 

vänner är något som ytterligare bidrar till denna balans när båda partners inte har möjligheten 

att vabba (Marsiglio, Roy, 2012 s124).  Respondenterna berättar att de låtit bland annat 

morföräldrar att vabba åt dem, men att de aldrig tagit ut någon ersättning från 

försäkringskassan.  

 

Respondent 6 erkänner att han vabbat istället för att ha sjukanmält sig då han själv varit sjuk, 

“Japp, absolut, för då får du ju mer pengar. Det är ingen karensdag, utan det är tusenspänn 

direkt in på kontot”.   

 

Respondent 5 säger: 

“Ja det var det för att då kände man att dom trodde att man ljög bara för att först var man 

hemma med grabben och sen åkt på dom själv. Det var lite värre tror jag. Värre, jag har 

alltid haft en väldigt öppen dialog med och bra kontakt med dom jag har jobbat med så det 

kanske är hur man är som person också. Sen om man är sjuk är jag sjuk en dag då är jag 

hemma en dag har jag vart och spytt på kvällen då ligger inte jag hemma en vecka. Det där 

tror jag det är många som utnyttjar systemet..” 

 

Normerna som nämns ovan och ambivalensen i hur fäderna förhåller sig till dem tyder på att 

männen separerar sig själva till två avgränsade roller “fadern” i hemma situationer och 

“mannen” i arbetssituationer. De beskriver å ena sidan att de inte bryr sig om vad kollegor 

tycker och att arbetsgivaren får acceptera att de behöver stanna hemma för VAB emellanåt 

och å andra sidan beskriver de att de upplever negativa känslor, tidsbrist och en känsla av att 

behöva kompensera för sin frånvaro på arbetsplatsen. Med andra ord uppstår en obalans 

mellan rollerna männen har i hemmet och på arbetsplatsen (Visser, Williams 2006).  

 

Förhållning till normer kring mötet med samhället 
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Informanterna beskriver att det är ok att lämna barnen på förskolan ifall man t ex har en 

rinnig näsa. En värdering som kan vara influerad av att man sett andra fäder/föräldrar lämna 

sina barn när de varit smått förkylda då andras beteende som fäder påverkar hur andra tänker 

och agerar själv som föräldrar (Marsiglio, Roy, 2012 s18).  Det är först när barnen lämnas på 

förskolan med mer allvarliga sjukdomar som detta ses som omoraliskt och som dåligt 

föräldraskap. Att man trots frustrationen, som många män känner i sin chans att framstå som 

en “bra fader” (Marsiglio, Roy, 2012 s169), ändå känner sig tvungen att lämna sitt barn som 

är sjukt, tyder på en konflikt mellan familje- och arbetslivet (Evans, Carney, Wilkinson, 

2013. s437).  

 

På förskolan kan personalen ses som grindvakter för huruvida man kan lämna barnen på 

förskolan/skolan eller inte. Respondent 4 beskriver den privata förskolan som mer liberal, 

och menar att det var mer ok att lämna barnet på förskolan när barnet var snuvig, vilket inte 

var möjligt på den kommunala förskolan. Genom att byta “grindvakt” till den mer liberala får 

fäderna en möjlighet att lämna barnen på förskolan då de kanske annars hade behövt vabba. 

Respondent 9 uttrycker att det är föräldrarna själva som avgör huruvida barnet är tillräckligt 

sjukt för att stanna hemma, i det här fallet agerar han själv som grindvakt och har därmed 

större kontroll över sitt engagemang till familjen och arbetet och kan efter egna värderingar 

känna sig mer tillfredsställd över sitt engagemang till både arbetet och familjelivet. Det är 

först här som fadern kan uppnå Work-Life Balance (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s436). 

8. Slutsats 

Det är en obalans som beskrivs av fäderna som är påverkad av normativitet och svårigheter i 

att leva upp till olika ideal. 

8.1 Balansen mellan arbetslivet och hemlivet  
Genom att studera denna avgränsade situationen fäder ställs inför vid VAB framkom en 

tydlig bild av fenomenet work/life-balance eller snarare hur fäderna upplever situationer när 

det blir obalans mellan arbetslivet och hemlivet (Visser & Williams 2006). Som det beskrivs 

ovan upplever och beskriver fäderna en rad olika normer och hur de hanterar konflikten 

mellan dessa normer. Bland annat beskriver fäderna att de första känslorna, när de ställs inför 

problemet, är negativa. Detta visar på att fäderna upplever en obalans mellan arbetslivet och 

hemlivet som visar sig genom beskrivningar av tidsbrist vilket resulterar i att de känner 

ohälsa (Evans, Carney, Wilkinson, 2013. s. 437) Identiteten i faderskapet kan inte separeras 
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från dess omgivning då den är inbäddad i politiska, sociala och historiska kontexter som 

beskrivet även ovan (Marsiglio, Roy, 2012 s40). Trots detta beskriver fäderna att de försöker 

separera sina olika roller i familje- och arbetslivet. De beskriver att de inte upplevde krav på 

att sätta karriären i första hand utan att de kunde vara hemma med sina barn när de behövdes. 

Respondent 9 säger till exempel “(...) om barnen är sjuka så är de sjuka. jag stannar hemma 

så ska de stanna hemma (...)”. Detta samtidigt som de besvarade andra frågeställningar i 

intervjuerna med att de upplevde en stress och dåligt samvete gentemot sina kollegor vid 

missat arbete. De beskriver också att de känner tvång att jobba hemifrån eller att ta igen 

missade arbetsuppgifter.  

 

I vårt empiriska material ser vi att fäder upplever en obalans mellan hemmalivet och 

arbetslivet som leder till stress och ångest (Visser & Williams 2006). Detta på grund av de 

många normer som påverkar reflexiviteten i faderskap och den manliga identiteten (Evans, 

Carney, Wilkinson, 2013. s437). Det tidsmässiga engagemanget mellan arbetet och familjen 

är väl fördelat tills dess att en situation som vabbning rubbar denna balans (Visser & 

Williams, 2006). Tid som annars är ämnad för arbete ges upp för tid ämnad hemmalivet. Det 

är denna obalans som vi finner i fädernas egna berättelser. I ett nätverk av släkt och vänner 

finner fäderna stöd och hjälp i form av “barnvakten”. Genom att ha en tredje part som tar 

hand om barnet vid sjukdom då båda partners inte har möjligheten, lyckas på så vis fäderna 

både möta förväntningarna på arbetsplatsen samt hemma (Marsiglio, Roy, 2012 s124), 

samtidigt som de känner sig trygga med att barnet blir omhändertaget (Marsiglio, Roy, 2012 

s126). 

 

Den moderna svenska småbarnsfamiljen försöker spegla en politisk jämställdhet som förenar 

familj och arbete (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s32). Vad gäller beslutsfattningen av vem 

som vabbar i familjen söker fäderna uppnå denna jämställdhet med sin partner. Informanterna 

uttrycker en önskan av att båda partners ska dela lika vad gäller vabbning, men precis som i 

studien om det moderna föräldraskapet ses kvinnor som den primära omsorgstagaren, och tar 

enligt männen på sig mycket av vabbandet på eget bevåg (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. 

s101). Vi upptäckte genom detta att det var kvinnan uttryckta önskan att vara den som 

stannar hemma med barnet, som var den första instansen i problemlösningen vid vabbning. 

Det är först när kvinnan uttryckt att hon vill arbeta som båda partners tvingas “förhandla” om 

vem som vabbar utifrån två primära faktorer, vems agenda som var viktigast just den dagen, 

och den faktorn som har störst inflytande på beslutsfattandet, d.v.s. ekonomin. Vi anser att 
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studien ger en tydlig blick av den obalans som fäder kan uppleva, speciellt då vi valde att 

studera just det här avgränsade området VAB, där det är en direkt relation mellan arbetsliv 

och hemmaliv, vilket var det vi ämnade studera. 

9. Diskussion 

9.1 Likheter och skillnader mellan fäder & mödrar 
Om vi sammanfattningsvis även ska dra några paralleller mellan denna studie av fäder till 

den tidigare studien av mödrar som genomförts efter samma omständigheter, (Johansson 

2013) ser vi tendenser till att det i första hand är modern som tar det initiala beslutet vid 

VAB. Hon som moder är huvudansvarig (Bäck Wiklund, Bergsten, 1997. s79) för barnens 

omsorg och välbefinnande är den som avgör om barnet är friskt eller sjukt nog att vara 

hemma. Det är även här som både mödrarna och fäderna beskriver förhandlingsförloppet 

kring vem det är som ska vara hemma. Det är en skillnad i hur de initialt beskriver i ord hur 

de reagerar. Männen beskriver det som ett problem som uppstår som måste lösas (bilaga 1) 

medan kvinnornas sätt att beskriva situationen verkar mer värderande och fram och tillbaka 

mellan olika faktorer. Det är p.g.a. av detta vi tror att det, i de föräldrar som lever som par, 

oftare är modern som fattar det faktiska beslutet om barnen ska vara hemma eller inte. Det är 

på grund av detta mödrar upplever att de blir värderade av andra i samhället i större 

utsträckning än vad fäderna upplever samma sak. Att t.ex. pedagoger, kollegor eller andra i 

samhället lägger värderingar i mödrarnas beslut som förälder kring omsorgen av barnet.  

 

“Ja för jag lägger in deras värdering i min värdering att dom tänker så.(...)” 

  (Mamma 3) 

 

Det är också i denna situation vi ser att både kvinnorna och männen ser på detta som en 

praktisk diskussion där det är praktiska saker som ekonomi och dagens uppgifter som leder 

till vem det är som vabbar. De inser inte att det är långt mer komplicerat än så.  Normativitet 

och idealiska bilder påverkar föräldrarna lång mer än de själva uppfattar. Den idealiska 

modern skall var den som vill vara hemma med sina barn, hon ska sätta omsorgen kring sin 

familj i första hand och hon har inte huvudansvaret för att ekonomin ska gå ihop i slutet av 

månaden. Den idealiska fadern ska i direkt motsats vilja satsa på karriär.  Han har manliga 

ideal som präglar honom att se utanför sina egna behov och önskemål för någon form av 

större hjälteinsats där han inte kan svika vare sig familjens behov av mat på bordet eller 



38	  

	  

kollegorna som han har gett löften till att upprätthålla sin del på arbetsplatsen (Bäck Wiklund, 

Bergsten, 1997. s104). Dessa slutsatser drar vi på grund av att både mödrarna och fäderna i 

sina intervjuer uttryckte att männen hade viktigare arbetsuppgifter och oftare var mer 

oumbärliga på sina arbetsplatser. Dessutom beskrev både mödrarna och fäderna att det oftast 

var kvinnan som hade velat vara hemma. Är det en frivilja och jämställd diskussion som 

ligger till grunden för föräldrarnas beslut? Vi anser att det kanske inte är det. Man påverkas 

av alla dessa normer och det är definitivt i en social kontext som rollerna kring 

manligt/kvinnligt och moderskap/faderskap formas. (Marsiglio, Roy, 2012 s4) Dessa citat är 

några exempel på kommentarer vi fick kring detta som förtydligar denna bild. 

 

“(...) ja igår uppstod en situation där vi liksom, nu är min fru hemma och vabbar idag och då 

var det så att "Ja men jag gör det" och då, “va bra!” Då behövde vi inte diskutera utan då 

tog hon det idag.”  

 (Respondent 1)  

 

“Det är klart att det är ekonomin också, men vi har valt att det inte ska, det ska inte få styra, 

Det som styr mest är att han är mer oumbärlig på sitt jobb än vad jag är. Att, fast så är det 

egentligen inte, men det är någonting som vi har, a jag vet inte... Jag har fått för mig att det 

inte är lika viktigt om jag är borta från mitt jobb tror jag än om han är borta från sitt jobb“  

 

 (Mamma 1) 

“Beror väl på.... hon tjänar minst så då blir det lite så och sen så som det är på mitt jobb just 

nu har jag svårt att vara hemma. I och för sig så har min fru ett jobb nu mer som hon inte 

heller vill vara hemma ifrån. Det har blivit lite skillnad kanske.”  

 (Respondent 2)  

 

Att föräldrarna beskriver att de alla känner sig tvungna att jobba hemifrån eller på något 

annat sätt kompensera för den tid hemmalivet stulit från tid i arbetslivet visar att det i det 

moderna samhället kan vara mycket svårt att upprätthålla en balans mellan arbets- och 

hemmalivet. Det är många normer som påverkar och det som i teorin kan delas upp i två 

områden är omöjligt att göra i det faktiska livet. Föräldrarna går till och med så lång i strävan 

efter att upprätthålla dessa olika områden att de börjar åsidosätta eller utplåna delar av sina 

egna behov.  De beskriver att om de själva blir sjuka går de till arbetet oavsett för att 

kompensera för de tillfällen barnen krävt tid av arbetsplatsen. Det är viktigare att upprätthålla 
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normativitet i de roller som går att beskåda av andra i samhället så som föräldraskap eller 

arbetstagare (Marsiglio, Roy, 2012:a s13). 
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