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Denna uppsats är en diskursanalys över så kallade ”pappa-böcker”, böcker skrivna av män om 

att bli och vara pappa. Syftet är att studera vilket budskap dessa böcker förmedlar och hur 

männen framställer sitt faderskap. Syftet är även att studera hur budskapet förhåller sig till 

den sociala kontexten texterna befinner sig inom. Den sociala kontexten är skapad utifrån en 

litteraturstudie av tidigare forskning. 

Studiens teoretiska infallsvinklar har varit det socialkonstruktionistiska perspektivet i 

allmänhet och maskulinitetsteorier i synnerhet. Utifrån den kritiska diskursanalysen som 

metod har jag studerat fyra stycken böcker, innehållande tillsammans 16 stycken texter, 

skrivna av män.  

Ur dessa texter har jag kunnat utläsa att männens budskap om ett bra faderskap framställs som 

att vara närvarande, engagerade och delaktiga i sina barns liv genom en vardagsnärvaro. Det 

vill säga att dela på föräldraledighet, ta över hushållssysslor och skapa en egen relation till 

barnet utan moderns närvaro. Detta skapar diskursen om faderskapet med barnet i fokus, där 

diskursens nyckelord är här och nu, närvaro, engagemang och ansvar. Studien visar även att 

männen uppvisar en ny form av maskulinitet, en barn- och heminriktad maskulinitet, vilken 

innebär att männen i sitt faderskap även tar hand om hushållssysslorna och framställer sig 

positiva till förändrande könsroller. Detta skiljer sig från den barnorienterande maskuliniteten 

som ”plockar russinen ur kakan ” ur faderskapet och snarare befäster de traditionella 

könsrollerna. 
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This thesis is a discourse analysis of time current so-called “dad-books”, books written by 

men about becoming or being fathers. The aim is to study what message these books convey, 

and how the authors portray their fatherhood. The study also aims to see how this message 

relates to the social context of the books. The social context is created by a study of literature 

of previous research. 

The theoretical approaches are the social constructionist in general and theories of masculinity 

in particular. Using the critical discourse analysis method, I have studied four books, 

containing al-together 16 texts, written by men. In these texts I have seen that men depict a 

good fatherhood as being present, committed and involved in their children’s daily lives. That 

is to say, to share parental leave, take responsibility of household chores and create their own 

relationship to their child without the mother’s presence. This creates the discourse about 

fatherhood with the child in focus where keywords are here and now, attendance, commitment 

and responsibility. The study also shows that fathers have a new form of masculinity, a child- 

and home-oriented masculinity, where they take care of the household chores and claim to be 

in favour of changing the gender role. This stands in contrast to the child-oriented masculinity 

that “picks the raisins from the cake” of fatherhood and rather consolidates the traditional 

gender role.  

Keywords: Fatherhood, “dad books”, critical discourse analysis, theories of masculinity, 

attendance, involvement and responsibility 
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Inledning 

 

”När jag fick klippa navelsträngen fick jag tillgång till mitt barn.  

Nu var det inte längre bara knutet till mamman utan även till mig. ” 

(citat av mitt barns pappa våren -09) 

När en kvinna och en man får barn förvandlas identiteterna på ett ögonblick från att vara 

partners och älskande till att bli mamma och pappa. Detta innebär nya identiteter och roller 

som de båda ska växa in i. Identiteter som genom tiderna har varit starkt knutna till traditioner 

av normer över hur en kvinna ska vara som mamma och hur en man ska vara som pappa.  

Dessa traditioner och normer över hur en kvinna ska vara som mamma har ruckats och fram 

har det vuxit ett annat sätt att vara än den traditionella hemmafrun. Mannens identitet som 

pappa har även den följt den samhällskontext den befunnit sig i. Via jämställdhetsdebattens 

framväxt har mannen gått från att vara en distanserad familjefar vid sekelskiftet till att under 

1950-talet ses som en ”söndagspappa”. Vidare att betraktas under 1970-talet som en 

”mjukispappa” för att i dag ses som en ”i-princip-jämställd-pappa” med ett större ansvar för 

hemmet, familj och barn (Plantin 2001, Mellström 2006).  

I dagens samtid väcker frågan om pappors roll i familjen och samhället debatt och diskussion 

på många nivåer i Sverige. Inom familjepolitiken strävar man efter ett jämnare uttag av 

föräldraförsäkringen då endast åtta procent delade jämställt enligt försäkringskassans statistik 

2007. Ett led i denna strävan är den så kallade jämställdhetsbonusen som ska uppmuntra 

föräldrar att dela lika och om så sker får familjen ett ekonomiskt bidrag för sitt jämlika uttag 

av föräldradagar (Försäkringskassan 2009-09-30). I en studie gjort av Ulf Mellström (2006) 

kring män och arbetsliv beskrivs att männen själva börjar uttrycka att det de vill vara mer 

närvarnade och betydelsefulla fäder, ”vardags-pappor” och inte bara ses som ”fritids-pappor”. 

Dock skapar arbetslivets krav och förutsättningar hinder och konflikter för dem ställer nya 

krav på faderskapet där relationen mellan hemmet och arbetet blir mer i fokus för de unga 

männen och den lojalitetskonflikt som uppstår.  

Sydsvenskan hade en artikelserie augusti 2006 som handlade om varför det kom så många 

”pappa-böcker” just då och där män själva skrev och beskrev hur det var att vara just pappa. 

Starten av trenden pappaböcker betraktas vara när Koka makaroner av Johan Nilsson kom ut 
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2006 (Icakuriren 2007), uppkommen ur en frustration av att det inte fanns något tidigare 

materiel som han kunde identifiera sig med. Det han fann var Dick Sundevalls bok, Du ska bli 

pappa från 1994. Sundevalls sätt att beskriva ett kommande faderskap stämde inte alls in på 

Nilssons sätt att uppleva sin situation vilket ledde till att han skrev en egen bok. I hans fotspår 

har mängden pappaböcker ökat under efterföljande år, böcker där män uttrycker sig på sitt sätt 

om hur det är att bli och vara pappa, med avstamp i sina egna upplevelser när de blev pappor. 

De senaste åren har pappabloggande ökat och sist ut i raden av att markera sin ståndpunkt 

som pappa är Alex Schulmans blogg som inte bara är en blogg utan en ”pappa-blogg”. Vad 

är det dessa män som skriver dessa böcker och bloggar vill förmedla? Det är inte utan att man 

blir nyfiken på vad dessa män ger uttryck för. 

Är det en ”papparevolt” på gång? Vill männen av sig själva inta ett nytt område, omsorgen av 

sitt barn? Den senaste av många utmaningar av de traditionella föräldraskapsrollerna är 

mannen som vill pröva om det är möjligt för män att amma (www.tv8.se/blogg/mjolkmannen). 

Detta experiment har väckt en stor debatt och diskussion och inrymmer både hejarop och 

mothugg; allt ifrån att det ökar jämställdheten till ett uttalat hot om att nu kommer männen in 

på det sista området som kvinnorna kan få ha kvar i föräldraskapet, amningen. 

Utifrån det anser jag är det intressant att ta reda på hur pappor själva definierar sin roll och sitt 

sätt att vara och hur det förhåller sig till familjers samspel och vilka roller som papporna 

själva producerar eller reproducerar. Jag tror att studien kan vara en pusselbit för det 

verksamhetsfält som möter familjen i dagens samhälle, då begreppen moderskap, faderskap 

och föräldraskap håller på att stötas och blötas. Min förhoppning är att studien kommer 

synliggöra hur männen själva relaterar till faderskapet och samhället. Är böckernas budskap 

generellt för alla män eller bara för en viss socioekonomisk grupp? Detta synliggörande 

hoppas jag skapar ett intresse för att börja reflektera över hur man själv ser på begreppen och 

om man för vidare dessa normer och värderingar när man möter människor i olika situationer, 

då man som socialpedagog använder sig själv som verktyg i mötet med människor. Med detta 

följer att jag som professionell bör vara medveten om min egen förförståelse och 

föreställningar om de företeelser och sammanhang jag verkar i. Min förhoppning är även att 

uppsatsen skapar reflektion om vem som har tolkningsföreträde, vems röst får höras vad det 

gäller att definiera ett faderskap av männen själva och hur den definitionen sprids och blir 

”sanningen” om hur män vill ha det som fäder. 
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Denna studie kommer att handla om böcker skrivna av män om sitt föräldraskap och vad det 

är de vill berätta. För att i ett senare skede studera hur deras budskap förhåller sig till rådande 

diskurs kring faderskap. Den metod som jag kommer att använda är diskursanalys på 

grundval av att inom diskursanalysen ligger tonvikten på språkets betydelse för 

konstruerandet av vår verklighet. 

Disposition 

Uppsatsen kommer disponeras enligt följande: Efter det inledande kapitlet som syftade till att 

ge en ingång i ämnet redogör jag för mitt syfte och mina frågeställningar. Därefter ges en 

bakgrund om familjen, faderskapet, föräldraförsäkringen och expertkulturen. Detta för att 

placera min studie i en social och historisk kontext. Därpå redovisas en litteraturstudie över 

tidigare forskning och i den efterföljande teoridelen presenterar jag mina teoretiska perspektiv 

för denna studie samt de begrepp som kommer vara verksamma genom uppsatsen. I 

metoddelen redovisar, motiverar och diskuterar jag mitt metodval för att sedan i den sista 

delen av uppsatsen presentera och redogöra för mina analyser, slutsatser och diskussioner. 

Syfte  

Denna uppsats är en diskursanalys över ett antal tidsaktuella böcker skrivna av män om hur 

det är att bli/vara pappa. Syftet är att analysera vilket budskap dessa böcker förmedlar och hur 

männen själva framställer sitt faderskap. 

Studiens teoretiska angreppsätt är den socialkonstruktionistiska teoribildningen. Grunden i 

detta perspektiv är att hur vi förstår och kategoriserar världen är en produkt av historiska och 

kulturella specifika föreställningar om världen omkring oss (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). Studien kommer även vila på maskulinitetsteorier. Valet av teoretiskt angreppsätt 

motiverar jag med att genom dessa teoretiska perspektiv får jag teoretiska verktyg att förstå 

hur kön konstrueras och i ett vidare perspektiv hur föreställningar om hur man kan vara som 

kvinna och man skapas, produceras och konstrueras i vårt samhälle idag.  

Valet av metod grundar sig i att i diskursanalysen betonas språkets betydelse för vår syn på 

vilka vi är och hur vi förstår världen. Språket är en social aktivitet som formas i en 

socialkontext (Bergström & Boréus 2005). Det är just det som min studie syftar till att förstå; 

hur dessa mäns språk genom text kan göra avtryck i den sociala kontext som texterna förhåller 

sig till. Denna sociala kontext har skapats utifrån en litteraturstudie av tidigare forskning. 
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Frågeställning 

 

För att uppnå mitt syfte ställer jag upp följande frågeställningar: 

 

Vilka teman återfinns i dessa texter?  

Hur framställer författarna faderskapet? 

Vilka diskurser kan utläsas ur texterna? 

Bakgrund  

Jag kommer i avsnittet nedan ge en beskrivning av familjen som institution i ett modernt 

samhälle, faderskap i förändring, föräldraförsäkringen som ett jämställdhetsprojekt och 

expertkulturens framväxt. Detta för att sätta in min studie i en samhällelig och historisk 

kontext. 

Familjen som ett socialt, kulturellt och politiskt fenomen 

I takt med samhällets industrialisering, där normen var att mannen arbetade och kvinnan 

skötte hemmet har familjen som institution genomgått en stor förändring. När kvinnorna idag 

är ute på arbetsmarknaden ställs det nya krav på samhället och hur vi hanterar familjefrågan. 

Tidigare kunde man se att familjen var en trygg och stabil institution byggd på traditioner och 

normer medan den i dag är en institution i ständig förändring, där individualiseringen, 

moderniseringen och politiska stukturer påverkar familjebildningen. De sociala normerna och 

tankarna kring familjebildning har ersatts med en mängd nya konstellationer som utmanar den 

traditionella synen på familjesammansättning, exempelvis regnbågsfamiljen och den 

könsneutrala familjen. I den könsneutrala familjen sker det en förskjutning i könsrollerna mot 

ett könsneutralt förhållningsätt till familjen och det som präglar dessa familjer är en 

förhandling mellan individer om hur man ska fördela arbete, hem, barn och ekonomin inom 

familjen. De nya familjekonstellationerna ger nya sätt att leva och ställer andra krav på den 

samhälleliga kontexten dessa återfinns inom (Johansson 2009). 

Faderskap i förändring 

Som tidigare beskrivits i inledningen har männen över tid betraktats på olika sätt beroende på 

vilken samtid och samhällskontext de befunnit sig i. Begreppet den nye mannen är 
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dominerande och inrymmer en föreställning om en mer omvårdande fader. Diskursen om 

dessa begrepp börjar få en hegemonisk ställning. Det är svårt att undvika att behöva förhålla 

sig till den eller öppet kritisera den (Klinth och Johansson 2007). Detta ansåg även Plantin, 

Månson och Kearny (2000) som vill göra gällande att diskursen kring ett nytt och aktivt 

faderskap har blivit hegemoniskt eftersom det inte framförallt i det offentliga rummet är 

accepterat att uttrycka någon annan ståndpunkt. 

Med utgångspunkt i en norsk studies kategoriseringar av olika typer av faderskap presenterar 

och problematiserar socialpsykologen Thomas Johansson (2009) dagens samtida syn på 

faderskap. De olika kategorierna är:  

Rättvisemannen som kännetecknas av en vilja att bidra till ett rättvist fördelat arbete i 

hushållet och ansvaret kring barnen men så sker inte i handling. 

Familjeidealisten har drag av en traditionell man som vill ha hemmet som en 

återhämtningsplats men bär dock på ett dåligt samvete över att inte bidra mer till hushållet, 

vilket han egentligen vill.  

Båda dessa grupperingar har en vilja som är större än det som sker i handling. I efterföljande 

två typer kan man återfinna en större handlingskraft. 

Karriäristen väljer att prioritera familjen för att stärka sin sociala kompetens och sitt EQ. Han 

väver samman familjeliv och arbete. Dock får arbetslivet en aningen större plats i dessa mäns 

liv.  

Omvårdnadsmannen kopplar på ett självklart sätt sin identitet till familjen. Arbetet 

nedprioriteras medan familjen och barnen har en högprioritet i dessa mäns liv. Familjelivet 

ses som en vardagspraktik. Vad det beträffar en omvårdnadsman dras hans manlighet mot 

androgynatet. Gränserna mellan könen uppluckras och det påbörjas en rörelse mot mer 

flexibla könsidentiteter.  

Johansson anser att ovanstående indelning av faderskapstyper finns kvar men i andra former. 

Omvårdnadsmannen har tagit ett kliv framåt eftersom fler män engagerar sig och tar ut 

föräldraledighet. Gränsen mellan omvårdnadsmannen och karriäristen har blivit mer flytande 

då det i dag går att kombinera familjeliv och arbete, i varje fall inom medelklassen (Johansson 

2009). 
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Föräldraförsäkringens framväxt som jämställdhetsprojekt 

Sverige fick sin första föräldraförsäkring 1954, då hette den allmän moderskapsförsäkring. 

Denna försäkring innebar att alla mödrar gavs rätt till sex månaders ledighet vid barnets 

födelse. Denna försäkring var det som gällde fram till 1974 då Sverige som första landet i 

världen antog en föräldraförsäkring som gav männen möjlighet till ledighet. Knappt en 

procent av männen utnyttjande denna rätt 1974. Det som låg till grund för en förändrad 

föräldraförsäkring var att under 1960-talet hade jämställdhetsdebatten tagit fart, könsroller 

ifrågasattes och jämställdhet skulle inte bara gälla kvinnorna. Kvinnornas jämställdhet gällde 

arbetsmarknaden och självständighet medan männens kopplades till ett aktivt och jämlikt 

föräldraskap. 1970 underströks det att svensk jämställdhetspolitik inte i första hand var ämnad 

för kvinnan utan för mannen och att det var hög tid att befria mannen från den gamla 

traditionella synen på honom. Det ansågs vara en politisk risk att inte anse att männen och 

kvinnorna hade samma skyldighet för försörjning och barnavård. Ett av statens politiska 

åtagande blev att göra goda fäder av svenska män (Klinth 2002). 

Under de åren som den allmänna föräldraförsäkringen har funnits har man från politisk nivå 

försökt styra in männen till att utnyttja försäkringen betydligt mer än de valde att göra när den 

kom. Redan när försäkringen kom talades om kvotering för att öka männens uttagande av 

föräldraledighet (Klinth 2002). 1995 infördes en ”pappa-månad”, en månad som var 

reserverad för mannen och denna kunde inte skrivas över på modern. 2002 infördes ytterligare 

en månad som var vikt till mannen (Johansson 2009). Idag ser försäkringen ut som sådan att 

60 dagar är vikta åt mannen, 60 dagar åt kvinnan och de övriga av de totalt 480 dagarna får 

familjen dela på som de vill (Försäkringskassan 2009-09-30). Statistik visar att männen tar ut 

runt 20 procent av föräldraledigheten, vilket gör att det fortfarande är kvinnan som tar ut den 

största delen. Män som tar ut en längre ledighet, minst sex månader eller mer är endast drygt 

två procent (Johansson 2009). Regeringen strävar fortfarande efter en mer jämställd uttagning 

av föräldraförsäkring och den senaste politiska reformen som infördes 2008 är den så kallade 

”jämställdhetsbonusen” som syftar till att uppmuntra familjerna att dela så lika som möjligt 

(Försäkringskassan 2009-09-30).  

Expertkulturens framväxt  

Föräldrars vilsenhet är ett dominerade begrepp inom den offentliga diskussionen i det 

moderna samhället i dag. Inom populärpsykologin talas det om vilsna fäder och mödrar och 

att den traditionella tryggheten med mor- och farföräldrar som stöd är ett minne blott i och 
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med moderniseringen. I dag präglas samhället av snabba förändringar, avsaknad av 

traditioner, otrygghet och överkonsumtion. Då oro och vilsenhet blir en daglig ingrediens i 

vardagen uppdagas ett behov av vägledning och expertis. Det är i denna anda som det har växt 

fram en expertkultur för att vägleda oss. Råden som experterna förmedlar måste ses i 

samklang med den tid de verkar i. Denna rådgivningslitteratur kan ses som ett uttryck för 

vilka föreställningar en kultur har kring föräldraskap och den har med stor sannolikhet en 

påverkan på människors sätt att tänka och handla. Dominerande i vår samtid är dels 

föräldralitteratur som tenderar att rikta sig till medelklassen men även expertråd som ges via 

tv-program vilkas syfte verkar vara att nå en bredare publik genom att ha exempel från lägre 

samhällsklasser (Johansson 2009).  

Vem som ger dessa råd och blir experter följer samhällets utveckling. I början av 1900-talet 

var läkare den dominerande experten och återfanns inom den psykoanalytiska diskursen. 

Denna psykologiska typ av rådgivningslitteratur var dominerade fram till 1980-talet då det 

växte fram en annan typ av rådgivningslitteratur, förankrad i vardagen med experter utan 

akademisk utbildning och titlar (Johansson 2009). 

Papporna höjer rösten 

Ur efterfrågan på vardagsexperter växte det fram en ny typ av pappalitteratur. En av de tidiga 

var Dick Sundevalls bok Du ska bli pappa från 1994. Sundevall, enligt Johansson (2009) 

betonar det utvecklingspsykologiska perspektivet och det biologiska sättet att se på kön att 

män och kvinnor är olika och så ska det vara. När 2000-talet kommer bröts denna trend av 

litteratur som fokuserar på biologiska kön och polära könsroller. Litteraturen som växte fram 

under denna tid är böcker som gör en radikal vänding och lägger fokus mot det konstruerande 

faderskapet. Böckernas innehåll blir en betoning på fädernas upplevelser och känslor av att bli 

pappa. Frågan som aktualiseras är vad som är en ”riktig” man. De manliga författarna som 

driver denna nya diskussion kring faderskapet är inte män som tillhör det som tidigare har 

räknas som experter, så som psykologer, läkare och socionomer utan de är män som tydligt 

visar otillfredsställelse mot tidigare experter och flyttar fokus från det biologiska till den 

politiska diskussionen om jämställdhet och nya fäder. Genomgående är det män som är vita, 

tillhör medelklassen, är välavlönade och är drygt 30 år (Johansson 2009). 
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Tidigare forskning 

Jag kommer i detta avsnitt presentera den litteraturstudie över tidigare forskning som jag 

gjort, indelat i olika områden. Den forskning som jag kommer att redogöra för är utvald 

utifrån att den antingen ska vara bland den senaste eller vara forskning som är dominerande i 

vetenskapliga sammanhang och välrefererade inom det området min studie befinner sig i samt 

att jag anser att den lyfter fram relevanta begrepp och teorier för min studie. 

Pappor skriver för pappor  

Charlotte Hagström har i sin avhandling Man blir pappa (1999) har kunnat konstatera att den 

rådgivningslitteratur som under 1990-talet började dyka upp när pappor skrev för pappor 

innehöll starka drag av att vara partner till sin kvinna och inte den största betoningen på att bli 

far. Böckerna hade stor tonvikt på det medicinska och det praktiska likt andra 

rådgivningsböcker som fanns under denna tidperiod. Grundtanken med dessa böcker var att 

män behövde böcker skrivna av män för det är en omställning såväl för kvinnan som för 

mannen. Tidigare litteratur innehöll mest om kvinnan och få sidor riktade till män. Dessa 

böcker skulle uppmuntra männen till att vilja ta ett större ansvar och engagemang i familjen 

för sin egen skull och visa på att faderskap inte bara är plikter utan även lust, mannen skulle 

tjäna på ett aktivare faderskap. 

Hagström beskriver vidare att det är könsskillnaderna som betonas och lyfts fram i den 

allmänna genren men även i pappa-böckerna. I pappor-skriver-för-pappor-böckerna är 

särartstanken, essentialismen och hormonerna rikligt förekommande. Föreställningar om vad 

som är och blir manligt blir verksamma i pappa-böckerna. Det manliga sätts i kontrast med 

det kvinnliga och språkbruket tenderar tydligt åt att vara ett manligt språkbruk. Humor, 

idrottsmetaforer, svordomar och referenser till manliga miljöer är ofta förekommande, såväl 

som beskrivningar av aktiviteter med andra grabbar såsom krogbesök och fotbollsträning. 

Faderskapet som det framställs av vissa författare blir en bekräftelse av maskuliniteten och ett 

förstärkande av denna, men det är i relationen till familjen som männen skapar sin identitet 

och inte i relation till arbetet (Hagström 1999).  

Kristina Wilhelmsson (2008) har i sin kandidatuppsats i Genusvetenskap gjort en 

diskursanalys över hur representationen av faderskap presenteras i bloggen Den hemliga 

pappan. Hennes resultat visar att den hemlige pappan presenterar sig själv som en man som är 
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medveten om de rådande genusmekanismerna och skulle kunna kategoriseras in den 

oppositionella maskuliniteten med delvis nostalgiska drag. Författarens faderskap väljer 

Wilhelmsson att beskriva som en närvarande och omvårdande fader. Wilhelmsson ställer sig 

frågan om ett närvarande faderskap kan bli en hegemonisk maskulinitet eftersom 

indikationerna i hennes material, baserade på författarens egna blogginlägg och läsarnas 

kommentarer, visar på ett uppskattad och eftersträvansvärt fadersideal. Wilhelmsson menar 

att detta inte är uppnåbart för alla. Hennes material visar att den hemlige pappan innehar en 

position i samhället som gör det möjligt för honom att tillsammans med sin partner välja att 

göra som de gör. Författaren är en 30-årig högskoleutbildad journalist med 

medelklassbakgrund och språkbegåvning. Han kan kategoriseras som en förhållandevis 

offentlig person i media (Wilhelmsson 2008). 

Män, faderskap och familjeliv 

Vad gäller tidigare studier kring upplevelser av faderskapet, har det kunnat konstateras att de 

män som studerats har tillhört en viss socioekonomisk grupp i samhället. En grupp män som 

genom ekonomiska och sociala styrkor har möjlighet att välja hur de vill göra. (Johansson och 

Klinth 2007, Johansson 2009).  

I en studie gjord av Johansson och Klinth (2007) har de med hjälp av fyra fokusgrupper med 

män från olika religiösa, etniska, socioekonomiska bakgrunder och därtill varierande 

utbildningsnivåer studerat hur dessa män relaterar, reflekterar och samtalar om faderskapet. 

Resultaten visar att fokusgrupperna i princip är positiva till tanken om det delade ansvaret för 

barn och hem men att aktivt vilja förändra maktrelationen mellan man och kvinna i en strävan 

om ett mer aktivt faderskap är det få av dem som uttrycker. Det som istället framställs är att 

ett mer aktivt faderskap handlar i första hand om något som mannen bör göra för sin egen 

skull, möjligtvis för barnet eller familjens. Detta gör att diskussionen om faderskap separeras 

från jämställdhetsdiskussionen. Vidare lyfter Johansson och Klinth fram olika typer av hinder 

som männen beskriver hindrar dem från ett mer aktivt faderskap. De hinder som upplevdes 

präglades av vilken utgångspunkt och livssituation männen befann sig i. 

I ytterligare en studie gjord av Klinth och Johansson (Johansson 2009) av fäder i familjer där 

man delat relativt lika på föräldraförsäkringen har det visat sig att de könsneutrala dragen är 

starka. Familjerna uppvisar inget behov av en tydlig rollfördelning utan man hjälps åt. Dessa 

män är välavlönade män med flexibla arbetstider, vana att styra över sina liv och vill ta vara 
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på tiden med sina barn och sin familj. De uppvisar inte ett behov av en ytterligare karriär, de 

har gjort sitt i arbetslivet och vill ta vara på familjen och ser tiden med barnet som en 

läroprocess. Dessa män bildar ett mönster av en uppdaterad och jämställd manlighet. 

Johansson tror att manligheten rör på sig inom vissa sociala skikt (Johansson 2009). 

I Plantins (2001) studie om mäns upplevelse och erfarenheter av faderskap framkommer att 

männen börjar få en starkare koppling till att betrakta sig själva utifrån ett familje- och 

föräldraskapsperspektiv till skillnad från tidigare ur ett arbets- och yrkesperspektiv. Fokus var 

dock relationen mellan fadern och barnet vilken skulle ge en djupare känslomässig utveckling 

för männen. Vidare kunde Plantin se när det gällde fördelningen av arbetsuppgifter i hemmet 

föll vardagshushållssysslorna på kvinnorna och männen ägnade sig åt de tekniska och grova 

sysslorna. Plantin kunde skönja ett särskiljande på könen i relationerna, även i de familjer där 

man delade på de flesta uppgifterna.  

Även Charlotte Hagström lyfter fram i Man blir pappa (1999) att relationen mellan barnet och 

pappan börjar ta en större plats i männens liv än arbetet och yrkeslivet. Det blir viktigt att ha 

en egen relation till barnet och inte genom den andre föräldern. Hagström lyfter in Ulla Holms 

begrepp mödra – modra och fädra – fadra. Mödra och fädra är kopplade till biologin. Kvinnan 

bär barnet, föder och ammar. Mannen har fädrat i och med fortplantningen. Modra och fadra 

är inte könsbundet utan kopplat till omsorgsegenskaper och handlingar kring barnet. 

Hagström såg bland sina informanter att männen modrade i lika stor utsträckning som 

mödrarna. Visst återfanns det en övervikt av modrande mödrar i och med ojämlikt uttag av 

föräldraledigheten men att en omförhandling pågår som i framtiden kanske kommer att kunna 

kallas ”föräldra”. 

Män och arbetsliv 

Lisbeth Bekkengen beskriver i sin avhandling Man får välja – om föräldraskap och 

föräldraledighet i arbetsliv och familjeliv (2002) hur det brukas lyftas fram fyra typer av 

hinder när man talar om vad som gör att män väljer bort att vara föräldralediga. Hindren som 

beskrivs är traditionella könsroller, ekonomiska skäl, attityder på arbetsplatsen och kvinnan 

som inte delar med sig av föräldraledigheten. Vidare visar studien att männens 

föräldraledighet kännetecknas av egna önskemål och behov av att vilja vara föräldralediga. 

Bekkengen beskriver det som att män inte bara kan välja, utan de får välja. Det avgörande i 

hur män väljer är inte arbetsplatsens eventuella hinder utan hur familjen inom sig hanterar 



12 

 

könsroller och ekonomi som förhandlingsarenor när det gäller uttagande av föräldraledighet 

samt synen på relationen till barnet vad det gäller engagemangsnivå.  

Mellströms studie Nytt faderskap i skärningspunkten mellan produktion och reproduktion 

(2006) visade att unga män inom högteknologiska yrken såg sig själva som jämställda i 

föräldraskapet och hade ambitionen att vara ”vardags-pappor”. Något som männen dock 

uttryckte var den oundvikliga konflikten mellan arbetsliv och familjeliv. Arbetslivet sattes i 

fokus och detta innebar ständiga kompromisser vilket ledde till att familjeliv och 

vänskapsrelationer prioriterades bort. Mellström beskriver avslutningsvis att studien visar hur 

dessa män upplever att de sitter i kläm mellan krav från hemmet och från arbetet, en känsla av 

att aldrig räcka till. Mellström lyfter vidare upp hur dessa män distanserade sig från uttrycken 

från traditionella könsmönster och ger uttryck för att de delar den jämställdhetstanke som 

råder i Sverige idag. De vill vara ”moderna” fäder, närvarande och betydelsefulla för sina 

barn, vilket leder till att dessa män står för framväxten av en ny form av maskulinitetsordning, 

där det återfinns en högre grad av intimisering och emotionalisering av maskulinitet och 

manlig genusordning. Denna form av maskulinitet möter motstånd då marknadens 

maskulinitet är prioriterad framför faderskapet.  

Jämställdhet 

Politik, jämställdhet och föräldrar 

Den delade föräldraförsäkringen infördes som ett led i en politisk jämställdhetsdebatt som 

startade under 1960-talet. Roger Klinth lyfter i sin avhandling Göra pappa med barn (2002) 

fram att jämställdhet är kopplat till politik och får olika uttryck beroende på vilken 

genusordning som är aktuell. Ett pappapolitiskt perspektiv visar att gränsen mellan privat/ 

familj och offentligheten/staten fortfarande utgör en begränsning i det jämställdhetspolitiska 

arbetet. Ett annat hinder som görs tydligt i hans studie är att den manliga emancipationen har 

implikationer av ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk karaktär. Det är lättare att motivera 

den kvinnliga emancipationen, där tanken är ökad välfärd. Avslutningsvis visar studien på att 

pappapolitiken befinner sig mellan två centrala politiska principer, nämligen jämlikhet och 

valfrihet. Jämställdhetspolitiken har haft en ökad välfärd som mål, men genom en icke 

ekonomiskt gynnande föräldraförsäkring har den politiken verkat begränsande och snarare 

fixerat maktrelationerna inom familjen och den rådande genusordningen. Detta var inte 

tanken när den gemensamma föräldraförsäkringen lagstadgades (Klinth 2002). 
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Jämställdhet och familj 

I Bekkengens tidigare refererade avhandling lyfter hon fram att jämställdhet inom familjen 

inte behöver betyda en symmetrisk rollfördelning utan snarare att den asymmetriska 

rollfördelningen bibehålls och förstärks grundat på traditionella könsrollsmönster. Kvinnan 

besitter en makt inom hemmet och ansvarar för planering av utförandet av sysslor, vilket ger 

en motreaktion då männen vill göra på sitt sätt. Vad som kommer att uppfattas som jämlikt 

inom hemmets ramar grundar sig på om paret själva upplever sig jämställda trots den 

asymmetriska rollfördelningen. Vidare visar avhandlingen att männens engagemang i 

föräldraledighet inte har någonting att göra med ett ökat ansvar för hemmet och dess sysslor. 

Motivet som driver dessa fäder i Bekkengens studie är snarare chansen att vara med barnet 

som någonting lustfyllt och kul, ”plocka russinen ur kakan”. Föräldraledigheten kommer 

handlar som männens önskemål och blir en bonus och någonting unikt (Bekkengen 2002). 

I Mäns upplevelse av delad föräldraledighet beskriver Anders Cronholm att delad 

föräldraledighet kan öka jämställdheten. Han delar in det i tre områden: ansvar kring barnet, 

kvinnan och mannen får lika möjlighet på arbetsmarknaden och fördelning av hushållssysslor. 

Ur ett jämställdhetsperspektiv visar hans studie att männen uppvisar ett jämställdhetsideal 

som bygger på en kvinnlig familjepraktik och att många män tolkar sitt faderskap utifrån ett 

helhetsansvar som även innebär hushållsarbete. Det som dock framkommer är att det finns en 

önskan hos männen att få göra det på sitt sätt och inte bli instruerade av kvinnorna om vad 

som är på rätt sätt eller inte (Cronholm 2002). 

Min studie kommer att analysera de så kallade pappaböckerna som är offentligt spridda via 

bokhandlar, recensioner med mera och därigenom tillgängliga för allmänheten på ett annat 

sätt än en forskningsavhandling eller rapport. Jag anser att min studie fyller ett intressant 

perspektiv utifrån tanken om språkets betydelse för hur vi uppfattar världen omkring oss. 

Genom att lyfta fram hur männen själva beskriver sitt faderskap framställs vilken bild som 

förmedlas ut i samhället hos de som läser texterna. Detta anser jag är intressant just utifrån det 

kritiska diskursanalytiska synsättet av språkets dialektiska förhållande till diskurser i 

samhället, att språket både konstruerar och konstrueras. 
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Teori och metod 

Kunskapsteoretisk ingång 

Denna uppsats kommer vila på och genomsyras av ett socialkonstruktioniskt perspektiv samt 

teorier om maskuliniteter. Valet av teorier baserar jag bland annat på att det dominerade 

perspektivet inom mansforskningen, vilket är det område som min studie befinner sig inom, är 

olika former av socialkonstruktionistisk forskning. Denna forskning ger forskaren verktyg att 

titta på hur manlighet konstrueras och ger möjlighet till att studera nyanser, variationer och 

förändringar i ”det manliga” (Johansson 2000a). Vidare hävdar inte heller den 

konstruktioniska forskningen att den tar fram någon sanning utan gör ett försök att förstå de 

sociala konstruktionerna (Sahlin 1999). Jag ansluter mig till detta perspektiv då mina 

frågeställningar anknyter till att försöka förstå vad det är dessa män vill säga med sina böcker. 

Socialkonstruktionism 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet kan ses som en gemensam beteckning av nyare 

teorier om kultur och samhälle med bakgrund delvis i den poststrukturalistiska teoribildningen 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). Inom den socialkonstruktionistiska teoribildningen 

finns det många angreppssätt. Vivien Burrs har ställt upp fyra relativt generella premisser av 

vad som karaktäriserar det socialkonstruktionistiska fältet. Dessa är: En kritisk inställning till 

självklar kunskap, historisk och kulturell specificitet, samband mellan kunskap och sociala 

processer samt samband mellan kunskap och social handling (Winther och Jørgensen 2000). 

 Den första innebär att verkligheten är oss tillgänglig endast genom våra kategorier. 

Våra bilder, föreställningar och kunskap om världen är inte spegelbilder av en 

verklighet utan en produkt av hur vi har kategoriserat den. 

 Den historiska och kulturella specificiteten inrymmer är vår kunskap om världen alltid 

är knuten till en historisk och kulturell prägel. Våra världsbilder och identiteter kan 

förändras över tid och komma att bli på ett annat sätt. Våra uppfattningar blir därför 

historiskt och kulturellt specifika och kontingenta. Denna syn på att den sociala 

världen konstrueras socialt och diskursivt benämns som ett antiessentialistiskt synsätt 

och innebär att ingenting är givet eller förutbestämt. Människan är inte essentialistisk, 

har inga inre ”essenser” – en uppsättning äkta och stabila eller autentiska 

karakteristika. 
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 I sambandet mellan kunskap och sociala processer handlar det om att kunskap 

produceras i social interaktion, där individer gemensamt bygger upp sanningar och 

kämpar om vad som är sant och falskt.  

 Sambandet mellan kunskap och social handling. När en världsbild blir bestämd får 

vissa former av handlingar naturliga egenskaper och andra handlingar blir otänkbara. 

Detta gör att olika sociala världsbilder leder till olika sociala handlingar, vilket gör att 

den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får konkreta sociala konsekvenser. 

Ovanstående synsätt på kunskap, sociala processer, sociala handling och hur vi konstruerar 

vår verklighet bland annat genom benämningar, kategoriseringar, tänkbara och otänkbara 

handlingar gör det tydligt att de sätt som männen framställer sitt faderskap är producerat och 

konstruerat helt beroende på deras historiska och kulturella anknytning. Det blir av vikt att 

reflektera över hur diskurserna är produkter av vår historiska och kulturella förändring samt 

över min egen kulturella och historiska tillhörighet, vilken kommer att prägla mitt sätt att 

kategorisera och benämna det material jag avser att studera och analysera. Detta då jag inte 

kommer att se en spegelbild av verkligheten utan en produkt av hur jag är lärd att kategorisera 

den.  

Kritisk mansforskning 

Connells maskulinitetsteorier som är en av uppsatsens teoretiska perspektiv återfinns inom det 

vetenskapliga fält som kallas mansforskning. Mansforskningen har förankring i 

genusvetenskapen och är i dag en gren av genusforskningen med rötter i den feministiska 

diskussionen (Johansson 2004). Genusforskningen har tidigare i historien riktats mot att 

studera kvinnofrågor och deras situation. Ur denna forskning har det växt fram ett intresse att 

studera även hur män relaterar till dessa studerade kvinnofrågor. Detta ledde till att under 

1980-talet etablerades ett nytt forskningsfält inom genusforskningen, nämligen 

mansforskningsfältet (Johansson 2004, Kimmel, Hearn och Connell 2005). ”Revealing the 

dynamics of gender, however, also makes masculinity visible and problematizes the position 

of men.”(Kimmel Hearn och Connell 2005, s.1) 

Idag är mansforskningen ett världsomspännande forskningsfält som är väl etablerat och 

innehar många såväl teoretiska perspektiv som metodologiska ansatser (Kimmel, Hearn och 

Connell 2005, s.4). Mansforskningen har rört sig från de psykologiska teorierna kring kön och 
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roller till ett perspektiv kring maktfrågor och hur manlig dominans reproduceras inom olika 

arenor inom vardagslivet, så som familj, fritid och arbete.  

Maskuliniteter 

Sociologiprofessorn R. W. Connell (1999) definierar genus som ett sätt att organisera en 

social praktik. Genus är en social praktik som refererar till kroppar och vad kroppar gör i ett 

visst historiskt och samhällelig kontext där skapandet av kön är en relationell process och 

förändras över tid och i interaktion med samhället och vardagsrelationerna. Connell betonar 

att genus inte endast kan studeras i ljuset av sig självt utan det är även viktigt att ta hänsyn till 

klass, etnisk tillhörighet eller globala orättvisor och det gäller även omvänt. Connell har ställt 

upp en tredelad modell för att studera genusstrukturer, nämligen makt, produktion och 

känslor. Inom det förstnämnda maktperspektivet har Connell utvecklat en analysmodell som 

inte bara fokuserar på den patriarkala genusordningen mellan män och kvinnor utan även på 

maktfördelning inom könen. Denna modell belyser olika positioner inom den manliga 

hierarkin. 

Jag kommer nedan presentera och förklara Connells maskuliniteter med hjälp av Johanssons 

(2000a, s. 40, 2000b, s17) uppställda figur som förklaringsmodell i vilken Johansson har 

påfört ytterligare ett par kompletterade former av maskuliniteter. Avslutningsvis beskriver jag 

Bekkengens barnorienterade maskulinitet. I nedanstående figur har jag valt att förhålla 

Bekkengens maskulinitet som en bakgrundsmaskulinitet, då jag tolkar den som ytterligare ett 

komplement till Connells och Johanssons maskuliniteter. Min tolkning av dess placering i 

förhållande till de övriga formerna är att den kan återfinnas i alla maskulinitetspositioner utom 

den nostalgiska, då den sist omnämnda relaterar till urmannen och dess position i samhället. 

Denna modell ser jag som användbar i en kommande analys, då den på ett lättöverskådligt sätt 

positionerar de olika formerna av maskuliniteter till varandra och hur de kan förhålla sig till 

varandra beroende på inom vilken diskurs som positioneringen sker.  
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Den hegemoniska maskuliniteten bygger på det patriarkala genusordningens maktutövning, 

överordnade män och underordnade kvinnor. Connell menar att det endast är få män som 

förkroppsligar denna typ av maskulinitet och att den äger normativa egenskaper. Positionen är 

väl sammanvävd med en uppsatt position i det samhälle som individen lever i och besitter en 

kulturell betingad makt. Denna form av maskulinitet kan utmanas och förändras i takt med att 

kontexten förändras. 

Den delaktiga maskuliniteten där de flesta män befinner sig enligt Connell präglas både av 

närhet till den hegemoniska maskuliniteten och av ständiga kompromisser och förhandlingar i 

vardagslivet med de kvinnor de lever med. Johansson (2000a) utvidgar Connells begrepp och 

delar upp delaktigheten i delaktighet i maktutövning och förhandling. I vardagslivet möter 

männen ständigt förhandlingar med kvinnor och med andra män, vilket gör att denna form 

förändras men möjligheten finns alltid för männen att ”falla tillbaka” och luta sig mot den 

hegemoniska maskuliniteten.  

I den underordnade maskuliniteten finns de män som inte faller in i normen av vad som är 

accepterat manligt eller kvinnligt. De som inte håller sig inom dessa accepterade gränser 

kommer att betraktas som homosexuella och ”feminina”. Allteftersom gränser testas och 

tabun sprängs blir gränsen mellan förhandling och underordning alltmer otydlig Connell 

1999, Johansson 2000a). 

Johansson väljer att komplettera Connells modell med ytterligare två typer av maskuliniteter, 

den oppositionella och den nostalgiska manligheten. 

Den oppositionella manligheten präglas tillika som den förhandlande av ett nära samarbete 

med kvinnor men har även en kritisk inställning till de dominerande manliga stukturerna i 

samhället. Den oppositionella maskuliniteten blir en utgångspunkt i en symbolisk och reell 

kamp mot den hegemoniska manligheten (Johansson 2000a). 

Hegemonisk-dominant 

Delaktig 

Förhandling 

Förhandlan

de 
Underordnad 

Nostalgisk Oppositionell 

Johansson 2000b, s.17 
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I den nostalgiska positionen tydliggörs och kännetecknas manligheten av en längtan tillbaka 

till urmanligheten då män inte behövde fundera över sin manlighet. Denna typ av manlighet 

tar sig i uttryck i mansrörelser med fundamentalistiska inslag och i den mytopoetiska 

tolkningen av vår samtids manlighet (Johansson 2000a). 

Johansson menar att den ovan skissade manliga hierarkin måste sättas i relation till den 

allmänna kampen för jämställdhet i samhället. Han framhäver att många män pendlar mellan 

delaktighet och förhandling med en stark beroenderelation till den dominerande manligheten. 

Relationen mellan delaktighet och de hegemoniska och nostalgiska positionerna väger tyngre 

än relationen mellan den förhandlande, oppositionella och underordnande positionen. 

Lisbeth Bekkengen (2002) har definierat begreppet barnorienterad maskulinitet i vilket hon 

lägger en tonvikt på mannens relation till barnet. I en barnorienterad maskulinitet utgör barnet 

en viktig del av det goda livet, ett högt värde på relationen till barnet och ett uttalat intresse 

för barnets villkor (s.95). Att en man uttrycker en barnorienterad maskulinitet innebär inte att 

den närmar sig femininiteten utan snarare tvärtom. Likt de andra maskuliniteterna särskiljer 

den sig från femininiteten och kvinnors handlande och därmed sätter den sig i en överordnad 

ställning. Bekkengen ställer sig frågan om den barnorienterade maskuliniteten är på väg att 

inta en hegemonisk ställning i vårt samhälle, vilket kan komma att leda till att den 

föräldralediga pappan kommer att existera på en diskursiv nivå men på en verklig, praktisk 

nivå kommer den att vara ett i stort sett ouppnåeligt ideal. Då ett av de kännetecknen för en 

hegemonisk maskulinitet är att få män kan leva upp till den men alla förhåller sig till den, 

direkt eller indirekt. 

Metodologisk ingång - diskursanalys 

Det som kännetecknar användandet av diskursanalys är språkets betydelse för vår sociala 

praktik. Språket ska inte bara ses som en återgivelse av verkligheten utan språket är med och 

formar vår verklighet och hur vi ser på den. I en diskursanalys studeras samhälleliga fenomen 

med språket i fokus, hur språket skapar kunskap och hur mening produceras genom språket 

(Sahlin 1999, Bergström & Boréus 2005). 

Diskursanalysen utövas som oftast inom en konstruktionistisk referensram, vilket innebär att 

de föreställningar vi har om oss själva, andra, omgivningen och världen ses som sociala 

konstruktioner. Syftet med en diskursanalys är inte att presentera en objektiv vetbar sanning 

utan det viktiga är att försöka förstå och förklara hur verkligheten kan konstrueras, utvecklas 
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samt beskriva vilket som är dess ursprung och förutsättningar. Med fokuseringen på diskurser 

följer ett intresse för hur texten samverkar med den struktur eller regelstruktur som den 

befinner sig i. Det är inte intressant vad den enskilde författaren har avsett med sin text 

(Sahlin 1999).  

Diskursanalys och makt 

Foucault ses som diskursanalysens grundare genom sin utveckling av teori, begrepp och 

empiriska undersökningar. I stort sett alla inriktningar inom diskursanalyser förhåller sig till 

Foucaults tankar och teorier. Foucault ser makten som en produktiv egenskap som inte tillhör 

enskilda subjekt utan återfinns inom de sociala praktikerna. Hans synsätt begränsar inte 

makten till att endast vara negativ och förtryckande utan även produktiv. Med det menar 

Foucault att makten konstituerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter. Det är genom 

makten som vi skapar vår sociala värld, vi skiljs åt som objekt och genom åtskillnaden skapas 

det karakteristiska och relationer med varandra. Makten enligt Foucault är inte 

förhandlingsbar. Däremot i Gramscis hegemonibegrepp, ett begrepp som Fairclough har som 

grund inom sin kritiska diskursanalys, ses makten som något förhandlingsbart i vilken 

människor har möjlighet att göra motstånd och agera som agenter (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000).  

Diskursbegreppet 

Ett fundament inom diskursanalys är begreppet diskurs. Det finns ett flertal sätt att definiera 

detta. Winther Jørgensen och Phillips (2000) beskriver en diskurs som ”ett bestämt sätt att 

tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)”(s.7). Foucault menar att: ”Man kallar 

en mängd utsagor för diskurs i den mån de beror av samma diskursiva formation…..den 

består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av 

existensvillkor” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s.19). Fairclough definierar diskursen 

som språkanvändning och vidgar begreppet till även omfatta texten, där skrivandet är en 

social handling och bidrar till skapandet av diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

van Dijk ser diskurs som ett vagt begrepp som kan definieras på många olika sätt. Ett sätt är 

att begreppet inrymmer att ”den verbala produkten av en kommunikativ handling”, vilket kan 

vara ett textstycke eller en konversation som formar en meningsfull enhet (Sahlin 1999). 
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Diskursavgränsning 

Då definitionerna är många av begreppet diskurs gäller det att göra begreppet hanterbart för 

mig som forskare. Ett sätt att definiera en diskurs är att avgränsa och begränsa den exempelvis 

genom att definiera vad som befinner sig inom diskursen och utanför (Sahlin 1999). Även 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) reflekterar över hur man avgränsar en diskurs. De 

beskriver att diskursens gräns återfinns där diskursens element inte längre artikuleras i 

enlighet med diskursens entydighet. Utgångspunkten är definitionen att diskurs är ett bestämt 

sätt att tolka världen. Winther Jørgensen och Phillips (2000) lyfter fram att man ska se diskurs 

som ett analytiskt begrepp som ger en möjlighet till inramning inför det man avser att studera. 

Sahlin (1999) benämner en diskurs om en analytisk konstruktion eller reslutat av en analys, 

inte som en avbildning av i förväg uppställda och existerande, avgränsande 

föreställningsordningar.  

Det blir av vikt att tydligt ange, definiera och beskriva hur jag som forskare har ringat in och 

avgränsat mina diskurser. Detta för att säkerställa trovärdigheten i det jag gjort genom att man 

kan följa hur jag gjort mina avgränsningar. Avgränsningen är en konstruktion av hur man som 

forskare uppfattar världen och inte en avbild av den som man kartlägger. Ett sätt att ringa in är 

att använda sig av sekundära källor som pekar ut bestämda diskurser. (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s.137) 

Analysmetod – kritisk diskursanalys 

Grunden i den kritiska diskursanalysen är att diskursen bidrar till att skapa den sociala 

världen. Den kritiska diskursanalysen tar sin utgångspunkt i texter och hur det konkreta 

språkbruket kan vara med och förändra de enskilda diskurserna och i förlängningen den 

sociala och kulturella omvärlden (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Det är utgångspunkten 

i texten och dess systematiska empiriska studium av språkbruket som skiljer denna inriktning 

mot de övriga inom diskursanalysen.  

Det som kännetecknar en kritisk diskursanalytisk inriktning är att sociala och kulturella 

processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär. Med detta menas att 

diskursiva praktiker, genom vilka man tolkar och mottager text, är med och skapar den sociala 

praktiken som i sin tur är med och bidrar till den sociala världen, våra sociala identiteter och 

relationer. Vidare anses att diskursen är både konstituerande och konstituerad. Denna 

ståndpunkt är närmast grundfundamentet inom denna analytiska inriktning. De sociala 
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praktikerna står i dialektiskt förhållande till varandra och är inte bara med och formar och 

omformar sociala strukturer och processer utan speglar även det som händer inom andra 

diskurser. Inom inriktningen hävdas det att de diskursiva praktikerna bidrar till att skapa och 

reproducera ojämlika förhållanden mellan sociala grupper och därigenom har en diskurs en 

ideologisk karaktär. Avslutningsvis används den kritiska diskursanalysen i avseende att 

genom den analys eller kritik som framkommer kunna synliggöra den roll som den diskursiva 

praktiken spelar för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden och därmed kunna 

användas i kampen för social förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Faircloughs analysmodell 

En av de analytiker inom den kritiska diskursanalytiska inriktningen som har den mest 

utvecklade teorin och metoden för forskning inom kommunikation, kultur och samhälle är 

Norman Fairclough (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Fairclough har genom sin forskning 

integrerat den lingvistiska utgångspunkten med samhällsvetenskapen och hans utgångspunkt 

är att skilja på diskurs som text, som diskursiv praktik och som social praktik (Bergström & 

Boréus 2005). 

Nedan kommer jag redogöra för Faircloughs analysmodell för studie av text. Fairclough anger 

att modellen inte behöver följas till punkt och pricka utan ska ses som en modell som kan 

användas för att formulera en forskningsdesign som är anpassad utifrån problemformulering 

och material. Det som ska vara centralt är dock den strukturella analysen av texten och dess 

analys i relation till den diskursiva nivån och i förlängningen den sociala praktiken 

(Fairclough 1992). Hur jag tolkat den och väljer att använda den återkommer jag till i 

nästkommande avsnitt.  

Det centrala i Faircloughs perspektiv är att diskursen är en viktig form av social praktik. Den 

sociala praktiken både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter, sociala relationer och 

maktrelationer och kan formas av andra sociala praktiker och strukturer (Fairclough 1992, 

s.64). Fairclough sätter samman tre tidigare traditioner genom den textorienterade 

diskursanalysen: den detaljerade lingvistiska textanalysen, den makrosociologiska analysen av 

social praktik (med Foucaults teorier i grunden) och den tolkande mikrosociologiska 

traditionen kring hur människor skapar uppsättningar av gemensamma regler och procedurer 

av common-sense-karaktär (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Fairclough anser att det behövs ett tvärvetenskapligt angreppsätt där textanalys och 
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Text 

Faircloughs tredimensionella modell (1992, s.73) 

socialanalys möts med avstamp i den makrosociologiska traditionen. Detta för att kunna se att 

och förstå hur människor omedvetet är med och skapar sin omvärld och hur sociala stukturer 

och maktrelationer formas (Fairclough 1992, Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

När en diskurs analyseras ska detta göras med fokus på två dimensioner: den kommunikativa 

händelsen och diskursordningen. Den kommunikativa händelsen som innebär ett fall av 

språkbruk delas in i tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik (Fairclough 

1992).  

Text: Tal, skrift, en bild eller blandning av språkligt   

och visuellt. 

Diskursiv praktik: Produktion, konsumtion och 

distribution. 

Social praktik: Det sociala sammanhanget som   

den diskursiva praktiken möter. 

 

Det centrala är att relationen mellan texterna och den sociala praktiken medieras av den 

diskursiva praktiken men att betoningen kan ligga på olika delar (Fairclough 1992).  

Analysen av den kommunikativa händelsen innebär en analys av den lingvistiska 

uppbyggnaden (textnivån), av diskurser och genrer som artikuleras och konsumtionen av 

texten (den diskursiva praktikens nivå). Den sociala praktikens nivå innebär att överväga om 

den diskursiva praktiken är med och reproducerar eller omstrukturerar den existerande 

diskursordningen (Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Textens praktik enligt Fairclough ska analyseras utifrån en lingvistisk analys och kan innefatta 

bland annat syntax, grammatik, metaforer, etos och ordval (Fairclough 1992). van Dijk menar 

att även textens ytstruktur så som språkliga formuleringar, stilar, betoningar, mönster, grafisk 

presentation kan synliggöra underliggande betydelser och meningar (Lindgren 2005). 

Den diskursiva praktiken inrymmer hur texten produceras, konsumeras och distribueras och 

hur diskursen kan variera beroende på förhållandet till de faktorer som spelar in. Vid studier 

av hur texter produceras är interdiskursivitet och intertextualitet två sätt att angripa den 

Diskursiv praktik 

Social praktik 
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diskursiva praktikens nivå. Med hjälp av det förstnämnda perspektivet undersöker man om det 

går att utskilja olika diskurser i texterna. Om en text innehåller en hög grad av 

interdiskursivitet, det vill säga att det går att urskilja fler diskurser i en och samma text anser 

Fairclough att det tyder på att det förekommer en social förändring. Till skillnad från en låg 

grad av interdiskursivitet som snarare innebär en reproduktion av förekommen ordning. Vid 

ett intertextuellt perspektiv tittar man på hur texterna bygger på varandra och om en diskurs 

artikuleras i den bestämda texten (Fairclough 1992, Lennqvist Lindén 2004). Intertextualitet 

innebär även att texten är historiskt påverkad och kan komma att påverka den framtida 

historien och bidra till förändring (Fairclough 1992, Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Fairclough beskriver hur den sociala praktiken kan inrymma att en diskurs förhåller sig till 

andra diskurser men även till icke-diskursiva områden. Med diskurs som social praktik 

hanteras hur diskursen förhåller sig till ideologi och makt. Det som blir intressant inom denna 

praktik är hur diskurserna relaterar till varandra, en så kallad diskursordning. I detta ingår 

även en reproduktion och transformation av de rådande och existerande maktrelationerna 

(Fairclough 1992, Winther Jørgensen & Phillips 2000).  

Studiens analysmodell, avgränsning och genomförande 

Jag kommer i min analysmetod vara inspirerad av och ha min utgångspunkt i Faircloughs 

modell när det gäller att analysera texterna och deras diskursiva relation till den sociala 

praktiken. Analysen kommer att avgränsas till att omfatta de två första nivåerna för att i 

diskussionsdelen problematisera och diskutera den sociala praktikens nivå med hjälp av 

Connells maskulinitetsteori.  

Då det inte finns någon fast procedur och mall för hur datainsamling och materialanalys ska 

hanteras inom den kvalitativa forskningen och inom diskursanalysen genererar det att 

forskningsdesignen kan konstrueras efter studien och projektets speciella karaktär. Vilka 

metoder och redskap man väljer att använda hänger på studiens problemformulering, frågor 

och räckvidd (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Jag har formulerat och problematiserat 

Faircloughs nivåer och modell enligt följande: 

Textens praktik: Jag har valt att fokusera min textanalys på att söka efter metaforer, 

formuleringar (wording) och innebörden av orden (word meaning).  

Vid sökning av metaforer söker man efter hur metaforerna används, hur dessa kan tolkas och 
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vilka faktorer som kan varit avgörande vid valet av metaforen (kultur, ideologi). Så som jag 

har förstått och tolkat Fairclough innebär en analys av innebörden av orden (word meaning) 

att betoningen ligger på nyckelord om de är allmänna eller lokala, dess innebörd och 

förändring. Vid formulering (wording) är målet att jämföra hur betydelser är formulerade i 

förhållande till hur de är formulerade i andra texter (Fairclough 1992). Jag studerar även 

utifrån vilken position männen har skrivit sina berättelser, det vill säga från en individuell röst 

eller ett kollektivt vi.  

Diskursiv praktik: Jag kommer formulera utifrån vilken diskursiv position männen framställer 

sitt faderskap samt koppla ihop utsagorna från textens nivå och formulera den diskurs som 

framträder i dessa texter. 

Analysen genomfördes genom att materialet först lästes igenom för att få en övergripande bild 

av texterna. Vid den följande genomläsningen noterade jag teman, innehåll och avsnitt för att 

vid ytterligare läsningar notera återkommande metaforer, ord, meningar och formuleringar 

utifrån mina tidigare funna teman, innehåll och avsnitt. Efter detta sorterande jag in resultaten 

i det gemensamma respektive det enskilda, för att avslutningsvis koppla samman utsagorna 

och formulera männens diskursiva position och den diskurs som gick att utläsa ur texterna.  

Urval  

Böckerna som är föremål för denna studie är böcker skrivna av svenska heterosexuella män, 

utgivna efter 2002.  

Kriterierna för mitt urval var följande: Böckerna ska vara av skönlitterär, självbiografisk 

karaktär alternativt av handboksmässig karaktär. Författarna ska vara bosatta i Sverige och 

berättelserna ska utgå från att vara man och fader i det svenska välfärdssamhället. Männens 

sexuella tillhörighet och etniska ursprung är inte av betydelse. Det som är väsentligt är att 

författarna ska ha ett tydligt syfte med att de skrivit böckerna. Syftet ska återfinnas i förordet, 

presentationen av boken eller i någon annan återgiven text. Syftet ska inrymma indikationer 

på någon form av reaktion mot den rådande diskursen kring faderskap, att vara pappa eller 

mot tidigare utkomna böcker om att vara pappa. Syftet kan även motiveras med ”skrivet för 

män av andra män”.  
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Urvalsprocess, avgränsning och bortfall 

Avgränsningen är gjord utifrån den bok som i dagspress och litteratur betraktas som starten på 

den pappabokstrend som sedan dess har följt (Icakuriren 2007, Johansson 2009). 

Tillvägagångssättet vid sökningen av pappaböcker skedde genom att jag först sökte på ordet 

”pappaböcker” i sökmotorn Google och fann en pappaboksguide i tidningen Vi föräldrar, 

2006. Guiden gjorde en presentation av drygt 20 böcker kring graviditet, faderskap och familj 

de senaste 20 åren, skrivna av både män och kvinnor. Vidare tog jag hjälp av ytterligare några 

artiklar kring pappaböcker och dess uppkomst där ytterligare böcker angavs, skrivna efter 

2006 (Sydsvenskan 2006, Icakurien 2007). Vid sökning i Libris databas på ordet ”pappa” 

återfann jag två böcker som stämde med mitt urval. Vid sökning på ”pappaböcker” i olika 

biblioteks databaser har jag inte fått några träffar utan begreppet pappaböcker verkar vara ett 

medialt ord på böcker skrivna av män om sina pappaupplevelser. Detta innebär att jag kan ha 

missat någon bok som skulle kunnat falla in under urvalskriterierna.  

Jag fann åtta böcker skrivna efter 2002 av män som handlar om hur det är att bli/vara pappa. 

Sex av dem är av skönlitterär karaktär varav en är en antologi med tretton korta berättelser. En 

kan ses som en handbok i att bli pappa och en är en roman, med fiktiv handling. Alla 

författare framträdde i sina böcker som heterosexuella män och skrev utifrån att leva i det 

svenska välfärdssamhället. Av dessa sju har jag valt fem böcker, fyra skönlitterära och en 

handbok.  

Under analysarbetet uppdagades att Lattefarsan bestod av korta, humoristiska och satiriska 

listade händelser som en man bör uppleva under en pappaledighet på sina egna villkor. Detta 

gjorde att den blev svåranalyserad då dessa korta texter gav en tvetydig bild angående 

budskapet. Är det på skämt eller allvar? Jag valde att ta bort den, men anser att genom att 

Uppdrag pappa innehåller tretton berättelser har jag ett tillräckligt omfång av material att 

analysera.  

Material 

Pappans bok - en bok för blivande pappor (Diseborn 2008) och är skriven ur en avsaknad av 

litteratur om hur det fungerar under graviditeten och förlossningen. Författaren nämner att den 

är skriven av en man och ur ”ett manligt perspektiv”.  
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Koka makaroner (Nilsson 2002) är utvald på basis av att det är den som ses som starten av 

hela 2000-talets pappabokstrenden. Författaren uttalade sig i Icakuriren (2007) att han skrev 

boken som reaktion på en tidigare pappabok som var dominerande inom genren; Dick 

Sundevalls Du ska bli pappa från 1994. 

Uppdrag pappa (Dükler (red.) 2004) är en bok innehållande 13 stycken korta berättelser 

skrivna av olika män. Redaktören har satt samman boken för att han tror att det finns ett 

behov bland män att få läsa om andra mäns och pappors erfarenheter samt att han reagerat på 

Sundevalls bok Du ska bli pappa. 

Barnbidrag – samlade ballader om att gå på pappasemester och all annan pappaism 

(Askerup 2007) Utvald för att baksidestexten antyder att han inte skulle göra som alla andra 

pappor när han gick på pappasemester. 

Etik 

Vid prövning av de forskningsetiska reglerna inom samhällsvetenskaplig forskning finner jag 

att dessa inte kan anses som vägledande i min studie (Vetenskapsrådet 2002). Detta 

ställningstagande baserar jag på att det material jag studerar kan anses som offentliga källor. 

Författarna har medvetet valt att publicera sina böcker och därigenom gjort dem tillgängliga 

för allmänheten. Det som jag däremot ser som mina etiska överväganden i min studie är att 

göra min studie så transparant som möjligt för att underlätta för läsaren att följa mina 

tankegångar. Detta för att stärka min reliabilitet. För att stärka min validitet och trovärdighet i 

min studie behöver jag tydligt positionera mig och vara medveten om hur min förförståelse 

kan komma att prägla mina analysresultat. Vid textanalys är det av vikt med en god 

källhantering och källkritik för att öka trovärdigheten i den studie som görs. Källan, det 

material som studeras, bör vara så väl utvald att det inte ska finnas några tvivel angående dess 

relevans för studien (Bergström & Boréus 2005). Detta har jag säkerställt genom att tydligt 

redogöra för hur jag gått till väga vid datainsamlingen, mitt urval och avgränsning, samt 

genom att pröva om texterna i relation till varandra är jämförbara. Då studien sker inom det 

socialkonstruktionistiska forskningsfältet bör jag även bli medveten vilken kunskap jag är 

med och producerar genom mina analyser och hur jag framställer författarna och deras 

budskap. Med det senare menar jag om mina analyser kan göra dem skada. 
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Förförståelse/Positionering 

Som forskare vid en diskursanalys är man alltid en del av den kultur och det sociala 

sammanhang som man studerar. Det finns en stor risk att se problemområdena som 

självklarheter och därmed missa möjligheten att studera det som det kunde ha varit och 

avslöja självklarheterna. När man som forskare i linje med det socialkonstruktionistiska 

förhållningssättet ser den kunskap som vi producerar som en representation av all annan 

möjlig representation så blir det av vikt att avslöja vilken position forskaren intar. Det blir 

från den positionen som forskaren kan komma att se och framlägga resultaten (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Det blir betydelsefullt att tydligt visa i vilken position jag som 

forskare befinner mig och hur jag står i förhållande till de diskurser jag undersöker och hur 

mitt bidrag kan ge konsekvenser för den diskursiva produktionen. 

Mitt personliga avstamp inför denna uppsats och den position från vilken jag skriver är som 

kvinna, etnisk svensk, medelklass men framförallt som nybliven förälder och med en man 

som i ett tidigt skede i barnets liv är föräldraledig. Vi som familj har hitintills erfarit att det 

inte är ett vanligt val av disposition av föräldraledigheten. Vi har mött reaktioner från vår 

omgivning, både positiva och negativa. Positiva är exempelvis att barnet får ”tillgång till sin 

pappa”, ”det är bra gjort”, ”så ovanligt men vad trevligt”. Negativa reaktioner har varit ”du 

bränner dina pappadagar genom att vara hemma så tidigt” och ”hur klarar sig de på jobbet nu 

då?”. Jag, som mamma, har även mött kommentarer så som ”men vem passar barnet när du är 

i skolan?”, ”vad bra att du gör pappan delaktig”. Med andra ord har vi gjort något som man 

inte brukar göra. Borde detta val väcka reaktioner 2009 i vårt jämställda Sverige eller har vi 

just inom föräldraskapet kvar en traditionell syn på föräldraledighet och vem som ska ha 

huvudvårdnaden kring barnet under dess första tid i livet? Dessa ovanstående frågor är 

levande i vår familjekonstellation just nu då vi möter reaktioner och får försvara och förklara 

vårt val. För mig är vårt val det mest självklara vi kan göra. Jag upplever en integration 

mellan dessa roller, att vara mamma och student/yrkeskvinna. Jag upplever inte motsättningar 

i våra val utan endast fördelar. Kanske kan det bero på mina förutsättningar som student, jag 

kan till stor del styra mina tider och engagemang på ett flexibelt sätt. Min utgångspunkt är att 

göra det som är det bästa för vår familj, för oss som individer och framförallt för vårt barn. 

Det blir av vikt för mig att genomgående under uppsatsens gång reflektera över min egen 

position och förförståelse för att bli medveten om när jag riskerar att se fenomen som 

självklarheter och inte som sociala konstruktioner och vad det kan innebära för min studie. 
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Validitet och reliabilitet  

När man använder textanalys som metod kommer forskarens validitet bland annat bestå i att 

huruvida den undersökning man gör kan besvara just den frågan man ställt. Med validitet 

menas att man undersöker det som var avsett att undersöka. Det är även av vikt att forskaren 

blir medveten om sin egen sociala och historiskt präglade förförståelse. Om forskaren skapar 

kunskaper om sin egen vetenskapskultur och lär sig mer om den sociala kontext som 

undersökningen befinner sig i så ökar möjligheten till en god validitet (Bergström & Borèus 

2005). 

Reliabiliteten i en textanalys innebär att det är tolkningsaspekten som är central. 

Textläsningen måste vara tillräckligt noggrann för det syfte man har. Tolkningsförfarandet 

ska vara så transparant och argumentationen så väl grundad att läsaren genom materialet kan 

följa det arbete som forskaren gjort och hur denne kommit fram till en viss slutsats. Vid 

diskursanalys är det av vikt att ha en god argumentering av sitt urval och hur dessa källor 

sedan används för att öka trovärdigheten och transparensen i studien (Bergström & Boreús 

2005).  

Med utgångspunkt i ovanstående gällande validitet och reliabilitet i en textanalys har jag 

genom hela uppsatsens gång reflekterat över min egen förförståelse och hur den kan komma 

att prägla det material jag studerar. Jag har noga övervägt mina analysfrågor för att säkerställa 

studiens slutsatser och resultat samt genom att tydligt redovisa mina resultat gjort en ansats 

till att göra min studie så transparant som möjligt.   
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Analys och tolkning 

I följande kapitel kommer jag redovisa och analysera mina resultat med dess tolkningar. 

Inledningsvis kommer jag ge en bild av utifrån vilken position dessa män förmedlar sina 

texter och hur de relaterar till tidigare studier kring män, arbete och jämställdhet.  

Männens diskursiva position 

Männen i det studerade materialet innehar alla, med undantag för författaren till Pappans bok, 

arbeten som kan placeras in i journalist-, media- eller författaryrken. De framställer sig som 

att de har tillgång till att själva styra över sina arbetstider och arbetstillfällen på ett mer 

flexibelt sätt än en man inom ett yrke med fasta arbetstider. Det redan skapade flexibla 

handlingsutrymmet i männens arbetsliv gör att de i förhållande till många andra män har 

möjligheten att utifrån sig själva välja hur de vill göra med föräldraledigheten. Bekkengen 

(2002) lyfter fram fyra hinder som påverkar männens uttag av föräldraledighet; traditionella 

könsroller, ekonomiska skäl, attityder på arbetsplatsen och kvinnan som inte delar med sig. 

Dessa fyra hinder är till synes inte verksamma i de studerade männens texter. Männen 

tydliggör att visst påverkas ekonomin men det handlar om prioriteringar.  

”Det du förlorar i pengar, makt, tid och status får du igen många gånger om, 

men då handlar det istället om närhet och kärlek till ditt barn. Det är knappast 

att förakta. Största fördelen med att vara pappaledig är givetvis kontakten med 

ditt barn. Om du nu har så mycket bättre inkomst än din kvinna och tror dig gå 

miste om den genom att vara pappaledig, kan du planera för föräldraledigheten. 

Var sparsam. Vad det handlar om är en begränsad period i ditt liv, inte en 

evighet. Det handlar mest om prioriteringar.” (Diseborn 2008, s. 77) 

Flertalet av dem anger att de frilansar så attityder på arbetsplatsen verkar inte avgörande då de 

befinner sig inom yrkesområden som är flexibla.  

”Eftersom jag är så lyckligt lottad att mitt yrke går ut på att skriva kunde jag 

vara hemma en stor del av den första tiden. Skriva kan man göra när de små 

underverken sover, och det gör de ofta och mycket det första halvåret, och 

skriver gör man lika bra om inte bättre hemma. Har du chansen att flytta hem 

kontoret en period, gör det.” (Nunstedt 2004, s.84) 
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De har möjligheten att vara ”vardags-pappor” som männen i Mellströms (2006) studie 

uttrycker att de vill vara men inte kan för att arbetet ställer sådana krav. Dessa krav leder till 

att männen inte känner att de kan välja utan försöker tillfredställa både familjen och arbetet 

med ett dåligt samvete som konsekvens. Detta uttrycks generellt inte av männen i denna 

studie. 

Min analys visar vidare att männen relaterar till jämställdheten bland annat utifrån hur 

föräldraförsäkringen är uppbyggd och att jämställdheten i familjen kommer att mätas i uttaget 

av antalet föräldradagar. Främst uttrycks att föräldraförsäkringen ger en ekonomisk bild som 

leder till att det är ett fåtal föräldrar som känner att de har valet att kunna dela lika. Ytterligare 

ett hinder för ett jämnare uttag av föräldradagar som träder fram i texterna är relationen till 

kvinnan och de traditionella könsrollerna och de normer som följer med dessa. Ur 

ovanstående hinder för en delad föräldraförsäkring och i förlängningen jämställdhet träder ur 

texterna fram ett budskap. Detta budskap problematiseras kring att våga trotsa det politiska 

ekonomiska hindret, att stå på sig mot samhällets syn på vem som ska vara den främsta 

omsorgsgivande personen, våga stå på sig inför sin kvinna och om viljan att vara nära sina 

barn. Relaterar vi ovanstående hinder till tidigare forskning framträder att författarnas syn på 

den politiska jämställdheten och hur föräldraförsäkringen påverkar majoriteten av föräldrar 

ligger i linje med vad Göran Klinth kom fram till i sin studie Göra pappa med barn (2002). 

Politiken har verkat begränsande och förstärkt den traditionella synen på mamma-pappa-barn. 

Men författarna/männen i mitt studerade material menar att det går att bryta detta, det gäller 

att välja, vilket de anser sig ha gjort och tycker att andra kan göra också. 

Varje författare i det studerade materialet belyser olika teman med varsin infallsvinkel. Vissa 

texter återknyter till varandra tematiskt, berör varandras reflektioner och problematiseringar. 

Det finns dock en gemensam beröringspunkt genom hela det studerade materialet och det är 

männens relation till barnen. Varje berättelse har sin utgångspunkt i de upplevelser männen 

har kring att bli pappa och i relation till barnet. Vissa beskriver det på individnivå med 

tydliga vardagsbeskrivningar av hur livet kan te sig när man är pappaledig. Andra lyfter sina 

upplevelser till en samhällsnivå, men grunden är relationen till barnet och att det bör vara 

vägledande i deras val och att det är ett ansvar man har som man. Jag kommer i kommande 

avsnitt stanna upp vid vissa ord som berör de gemensamma beröringspunkterna direkt eller 

indirekt. 
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Här och nu, närvaro och engagemang 

Orden här och nu, närvaro och engagemang är ord som ofta förekommer i texterna, i rent 

konkret beskrivning och i underliggande beskrivningar och formuleringar där det går att 

utläsa att männen framställer sig som närvarande och engagerande fäder. De beskriver hur de 

har varit delaktiga i sina barns liv som en primär omsorgsgivare tillsammans med sin partner, 

alternativt att de först inte varit närvarande men genom olika skeenden kommit fram till vad 

de har förlorat på att inte vara en närvarande förälder. 

I nedanstående citat används orden konkret i en uppmanande ton för att beskriva hur 

faderskapet bör vara för att mannen ska bli en bra pappa och skapa en god självbild för barnet. 

”(…)En närvarande pappa, en pappa som är här och nu, är nyckeln till att bli en BRA 

pappa.” (Diseborn 2008, s.54) 

”(…)Just närvaro och engagemang är något som ofta återkommer när nyblivna pappar 

ska beskriva vad det innebär att bli pappa. En bra pappa deltar i vardagen och bör ha ett 

varaktigt engagemang. Detta engagemang för med sig det positiva att ditt barn får en 

bättre självbild när det blir äldre, viket även har en positiv inverkan på den kommande 

skoltiden.” (Diseborn 2008, s.74) 

Här återkommer här och nu i formuleringen nuet, vilket leder till tolkningen att mannens 

önskan är att få vara här och nu, närvarande i sitt barns liv. Ordet används som ett uttryck för 

en vilja och en önskan som visade sig svår att uppnå. 

”Det var nuet som gällde. Jag struntade i pengarna och jobbet – jag ville vara med mitt 

barn medan jag kunde. Jag trodde att jämställdhet var inbyggt i systemet. Jag trodde att 

jämställdhet var självklart. Jag trodde att skulle vara självklart att vara med mitt barn på 

samma villkor som min fru. Det visade sig vara betydligt svårare än jag trott. Jag kunde 

aldrig drömma om att ett aktivt faderskap skulle vara en sådan kamp mot fördomar och 

systemfel.”(Erba 2004, s.67) 

Min avslutande tolkning kring orden här och nu, närvarande och engagemang är att det är 

ord som symboliserar ett faderskap i närhet med barnet, i dess direkta vardag, att vara hemma 

i hemmet i nuet.  
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Stugan, in och ut 

Genomgående i vissa texter går det att finna ett användande av metaforer så som 

vällingdoftande kvadratmeter, våra kungadömen, skuggvarelse, stugan, annan kupa, slå i 

taket, bara ett steg bakom och gömd i broschyrerna. 

En metafor är ett bildligt begrepp som liknar och har ersatt ett ursprungsbegrepp och kräver 

att lyssnaren eller läsaren har kunskap om sammanhanget för att förstå metaforen. 

Den rumsliga metaforen stugan eller hemmet är något återkommande i texterna och används 

som en beskrivning av hur författarna, så som jag tolkar det, upplever männens position i 

förhållande till kvinnan och familjelivets plikter.  

”(…)Mannen har verkat utanför hemmet, kvinnan inom dess väggar. Själv är jag 

övertygad om att mannen är på något plan alltid har längtat in till den reproduktiva sfär 

där kvinnan har vistats med barn, omvårdnad och mathantering. (…)För hundra år sedan 

knackade kvinnorna på stugdörren från insidan och krävde att få komma ut i stora 

världen. De ville yrkesarbeta, studera, rösta, de ville ha del av den politiska och 

ekonomiska makten. Nu knackar vi män på stugdörren från utsidan och vill komma in i 

värmen. Vi vill ha närhet till våra barn.” (Nilsson 2002, s.91-92) 

Det går att tolka som om författaren relaterat till hemmet som något som har varit och 

fortfarande kan ses som kvinnans domän och att männen nu vill komma innanför hemmets 

väggar för att ta del av de uppgifter som återfinns inom dess praktik. Citatet berör även hur 

kvinnorna har gått ut i den stora världen och tagit del av den politiska och ekonomiska 

makten. Författaren i ovanstående citat använder den rumsliga metaforen av hemmet som 

något som mannen vill komma in i, medan nedanstående författare använder sig av en liknade 

rumslig metafor i form av att stå och väga på tröskeln och inte vilja gå in och att kvinnorna 

har tagit sitt ansvar genom att de har gått ut i arbetslivet. 

”Svenska pappor är med andra ord sämst på att använda världens bästa 

föräldraförsäkring. Vi står fortfarande där på tröskeln och väger. Huvudet vänt åt andra 

hållet. Vill inte gå in, till barnen. Mammorna, eller kvinnorna, har gjort sitt. De har gått ut 

i arbetslivet. Men papporna står där, och låter mammorna gå hem igen när barnen 

kommer. Ut, in. Ut i samhället, in i hemmet, två rörelser. Det borde inte vara så svårt. 

Men det är det naturligtvis eftersom det handlar om en maktväxling. Samhällsmakt mot 

hemmamakt, eller föräldramakt.” (Nilsson O 2004, s. 183) 
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Orden in och ut används på ett liknade sätt i båda citaten och belyser en rörelse av att gå in i 

hemmet eller stugan och ut i den stora världen och arbetslivet. Användandet av denna metafor 

kring hemmet, den rumsliga stugan och tröskeln och användandet av orden in och ut som 

rörelseriktningar visar en förankring i perspektivet av hemmet som en arena och arbetslivet en 

annan som man pendlar mellan. Det är inte självklart hur den pendlingen ska ske. Citaten 

berör den rörelse som föräldraförsäkringen hade som sitt mål när den fastställdes 1974. Den 

dubbla emancipationen, kvinnans frigörelse från hemmet och möjligheten att gå ut i 

arbetslivet och få en ökad välfärd och att mannen skulle frigöras från en gammal traditionell 

syn på faderskap och genom att gå in i hemmet uppmuntras till ett mer jämlikt och aktivt 

faderskap (Klinth 2002). 

Även i nedanstående citat återkommer ordet in men då i kombination av släpper och får 

betydelsen av att stå utanför och inte få komma in i gemenskapen mellan mamma och barn. I 

dessa citat härleds utanförskapet till en ”mammabubbla”, där kvinnan inte släpper in. 

”Det är viktigt att pappan skapar en egen relation till sitt barn. Den bör inte alltid gå 

genom modern. Det kan vara lättare sagt än gjort då alla mödrar inte är beredda på att 

släppa in mannen i sina omsorger fullt ut. Stå på dig – var tydlig med det du vill! Tala om 

att du minsann också vill byta blöjor och bära omkring på barnet.” 

(Diseborn 2008, s. 54) 

”Jag talade om en kupa nyss när jag beskrev vår allra första tid med barnet. Men innan 

Elon föddes har jag också hörs talas om en annan kupa, en som sades rymma bara 

mamman och barnet” H, en blivande pappa i bekantskapskretsen, hade ängsligt undrat om 

han skulle släppas in där. Den saken hade jag själv aldrig oroat mig för.[…] Men efter 

några veckor som förälder började jag ändå känna mig osäker. Framför allt märkte jag 

hur enkla och förödande effektiva mekanismerna var. När jag såg att Lena hade bättre 

handlag med Elon sjönk mitt självförtroende. När självförtroendet sjönk, drog jag mig 

undan. Och för varje gång jag drog mig undan försämrades mitt handlag ytterligare(…)” 

(Nilsson 2002, s.89-90) 

Orden in och ut skulle även kunna bära en betydelse av ansvar. Vem som har, ger eller ska ta 

ansvar för att mannen ska få en aktivare roll i barnets liv. Alla citat i detta avsnitt belyser en 

tanke om ett utanför och ett innanför. Utanför och innanför stugan. Utanför och innanför 

relationen mellan mamman och barnet. En aspekt är att mannen måste ta sitt ansvar och vilja 

gå in i hemmet, knacka på dörren och om den öppnas gå in över tröskeln. Den andra aspekten 
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är att kvinnan måste ”öppna upp” i sin mamma-barnrelation och släppa in pappan och dela 

med sig av ansvaret. 

Visserligen visar ovanstående författare i kommande citat att när det är han som är 

föräldraledig så skiftas rollerna av vem som släpper in och ut vem. 

”Men eftersom jag nu själv har varit pappaledig i snart sex månader och därmed sett saken 

ur motsatt perspektiv – den hemmavarande förälderns i stället för den arbetandes – vet 

jag att mina iakttagelser hur föräldrars olika roller skapas var korrekta. Just nu är det jag 

den som vet bäst vad Elons olika ljud och gester betyder. Det är jag som har lättast att 

lägga honom och det är mig han oftast vänder sig till när han slagit sig. […] Jag märker 

att Lena reagerar precis som jag gjorde, med att allt oftare lämna över ansvaret för Elon 

till mig. En liten, liten osäkerhet har smugit sig in i hennes tilltal till honom. Jag blir otålig 

ibland och kan inte låta bli att tala om vad hon gör för ’fel’(…)” (Nilsson 2002, s.93) 

Detta citat belyser en aspekt av att vara den primära omsorgsgivaren inte sitter i det biologiska 

könet utan i vardagsrelationen till barnet, vilket då kan skapa en ”pappabubbla” som kvinnan 

behöver slå sig in i. 

Jämställdhet, pappaledighet, föräldraledighet och föräldraförsäkring 

Avslutningsvis har jag funnit i texterna att orden jämställdhet, pappaledighet, 

föräldraledighet och föräldraförsäkring används flitigt och återkommande i relation till 

varandra. De används i förhållande till svårigheten att uppnå jämlikhet i föräldraskapet på 

grund av synen på vem som anses vara den primära omsorgsgivaren och 

föräldraförsäkringens ersättningstak som gör att familjer inte anses sig ha råd att dela på 

föräldraförsäkringen, eftersom mannen oftast tjänar mest och det inte blir ekonomiskt blir 

hållbart att låta pappan vara hemma mest. 

(…) Men när det däremot gäller föräldraskap har vi oftast modern som norm. Ingen 

ifrågasätter mammaledigheten, det är snarare en självklarhet, vilket ofta betyder att det är 

modern som har tolkningsföreträde och att det är hon som vet vad som är bäst för barnet. 

(…) (Diseborn 2008, s.56). 

”Fråga ett ungt par som väntar sitt första barn hur mycket de planerar att vara hemma 

med barnet och svaret blir ”ungefär lika mycket”. Kontrollera något år senare hur det blev 

och du kommer finna att mamman tog ut åttio procent av föräldraledigheten. (…) De 

blivande föräldrarna sätter sig och räknar på sin ekonomi. De finner att när de tittar 
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närmare på saken så tjänar de ju faktiskt inte lika mycket trots allt(…) Slutsats: Kvinnan 

stannar hemma, mannen fortsätter jobba.(…)” (Nilsson 2002, s.78-79) 

”Jämlikhet eller inte, men visst styr ekonomin i hög grad (…) En del menar att det är 

bättre att den som tjänar mest jobbar mest, för då har man råd med det som 

småbarnsföräldrar såväl behöver. Oftast är det mannen som tjänar bättre.” 

(Diseborn 2008, s.78) 

”Väl född brukar pappornas rättighetskänsla inför barnen slå i taket med jämna 

mellanrum. Det tak som den oftast slår i är taket i föräldraförsäkringen. Taket, gränsen 

där föräldraförsäkringen inte längre ersätter vid föräldraförsäkringen, är med sina dryga 

tjugotusen löjligt lågt. ” (Nilsson O 2004, s.182) 

Vid ett sammankopplande av citaten kring jämställdhet, pappaledighet, föräldraledighet och 

föräldraförsäkring med citaten i avsnittet stugan, in och ut går det att göra tolkningen att 

dessa växelverkar med varandra. Trots att kvinnan kanske vill dela med sig av 

föräldraledigheten, släppa in mannen, finns inte alltid den ekonomiska möjligheten. 

Ersättningen kan generera den så kallade ”mammabubblan” genom att familjen inte anser att 

föräldraförsäkringen ger tillräckligt för att mannen ska vara föräldraledig. Kvinnan får 

indirekt skulden för den ojämna fördelningen men kanske är det så att det är stukturen i 

samhället som har skapat denna rollfördelning från första början och fortsätter dess 

reproduktion. 

Pappa 

Ett ord som är ofrånkomligt att relatera till i dessa böcker är ordet pappa. Pappa som ord 

återkommer genomgående i texterna. Det förekommer som enskilt, pappa, som en 

beskrivning eller definition av att vara en man med ett barn. Pappa som bärare av värderingar 

och normer kommer också till uttryck, även som en uppmaning; att bli en bra pappa.  

Vidare förekommer pappa i kombination med andra ord och bildar sammansatta ord såsom: 

pappaledighet, pappatid, pappasemester, pappakurs, papparoll, pappakänslor, pappaprocess, 

pappaperspektiv, pappaprat, pappagrupper, pappaförnedring, pappaism och 

pappauppdraget. Alla dessa kombinationer belyser att det inte bara är ledighet, tid, semester, 

kurs, roll, känslor, process, perspektiv, prat och grupper som åsyftas i allmänhet och i 

generella termer utan min tolkning blir att prefixet pappa åsyftar att det är något speciellt, 
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något som behöver betonas. Det är inte vanliga känslor utan pappakänslor och det innebär 

någonting annat än det hade gjort utan prefixet pappa.  

”Pappakänslor kan vara något som man måste erövra, de kommer ibland inte 

självmant.”(Diseborn 2008, s.74) 

”Vi vill så gärna höra pappaperspektivet.” (Diseborn 2008, s.22) 

Jag har funnit att ordet papparoll används i åsyftande av någonting som innebär 

föreställningar om vad en pappa är och hur man lever upp till dem eller inte. 

”Jag hade bara varit pappa i några veckor och började redan ifrågasätta min papparoll. 

Var jag verkligen redo för detta?(…) Min bild av papparollen hade varit något 

romantiserad, det insåg jag nu.”(Doggelito 2004, s.95) 

Papparollen kan ses som något fastslaget som man ska uppnå, trots att det inte är definierat 

vad en papparoll är finns det förväntningar. 

”Jag är en pappa och ibland en bra pappa men jag har problem med papparollen. Hur jag 

än läser föräldramanuskriptet hittar jag den inte, inte den särskilda 

pappafunktionen[…]Jag hör luddiga tankar om att jag, pappaföräldern i olika stadier ska 

hjälpa barnet att separera från mammaföräldern – en separation som börjar där i 

förlossningsrummet med en sax bryskt placerad i handen(…)” 

(Nilsson O 2004, s.180) 

”Att kräva sin egen blöjreklam kan patetiskt nog vara ett steg ut ur den här påbjudna 

papparollen. För den finns där, gömd i broschyrerna, breven, myndighetsorden – den 

snälla pappan, varm och hjälpande, bara ett steg bakom, alltid beredd att ställa upp. En 

jävla skuggvarelse. Och jag tror att det är lätt att oreflekterat glida in i rollen. Det är 

enkelt, bekvämt och lättar ansvarstrycket. (…) Man får kämpa emot. Ta sig tid, alltså 

föräldraledighet. Bli en av två huvudpersoner i sina barns liv istället för att axla en 

papparoll. Man föds inte till man, man blir det, och man föds inte till papparollen, man får 

den. Om man inte ser upp.” (Nilsson O 2004, s.181) 

Och att det är en roll som ska infinna sig 

”Rollen som pappa och barnuppfostrare innebär att kunna hålla kommunikationen igång 

och sätta familjen i fokus och att våga be om hjälp om så behövs.” 

(Diseborn 2008, Baksidetexten) 
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Diskursen om faderskapet med barnet i fokus 

Utifrån de studerade texterna med deras begrepp, ord och teman har jag genom att koppla 

ihop utsagorna kunnat formulera en diskurs som jag har valt att benämna Diskursen om 

faderskapet med barnet i fokus.  

Inom diskursen artikuleras att ett faderskap ska vägledas av att vara en närvarande, engagerad 

man som visar omsorg för sitt barn, en vardagsomsorg, där ett längre uttag av 

föräldraledighetsdagar är en förutsättning för att kunna uppnå detta ideal. Genom en 

föräldraledighet i vardagen får mannen uppleva hur det är att dela vardagen med sitt barn, 

med de glädjeämnen och sorger som finns, vilket stärker relationen till barnet och även 

utvecklar mannen som individ. Det speglas även inom denna diskurs att genom en 

vardagsföräldraledighet med ensamansvar får männen en förståelse för hur kvinnan har haft 

det när hon hade sin föräldraledighet. Männen relaterar till vilken kraft och ork som krävs för 

att orka med hemmalivet med barnet. Genom föräldraledigheten kan kampen mot den 

generella föreställningen och synen att pappan är den andre föräldern, hjälpredan och 

lekledaren utkämpas. Papparollen beskrivs som så mycket mer än att bara finnas vid sidan av 

kvinnan och sitt barn; att vara pappa är att finnas vid sitt barn som en huvudperson.  

Det diskuteras även kring vem som bär ansvaret för att männen inte tar ett fullt och delat 

ansvar i barnets vårdnadsomsorg. Det går att utläsa två parallella sätt att se på detta. Ett som 

beskrivs utifrån relationen mellan mannen och kvinnan, där kvinnan inte släpper in mannen i 

mamma-barnenheten. Det parallella spåret är att mannen väljer att inte gå in i familjevardagen 

utan väljer att stå kvar i arbetslivet. Dessa två synsätt löper parallellt, går i varandra, mot 

varandra och påverkar vararandra.  

En kritisk diskursanalys syftar även till att synliggöra den roll som den diskursiva praktiken 

har i avseende att upprätthålla ojämlika maktförhållanden. I förlängningen kan den användas i 

kampen för social förändring. Mitt material indikerar att det kan vara en social förändring på 

gång. Männen vill uppmana, utmana och lyfta fram olika aspekter av faderskapet och 

framförallt inte bli sedda i sitt föräldraskap i relation till mamman utan i relation till sig själva 

och barnet.  
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Diskussion 

Det som skiljer dessa böcker från tidigare pappaböcker som producerats och varit föremål för 

tidigare forskning (se Hagström 1999) är att de inte tar en medicinsk utgångspunkt, de 

fokuserar inte på de biologiska skillnaderna i könen. Det manliga sätts inte i kontrast till det 

kvinnliga utan i kontrast till det manliga och den manliga normen. Utgångspunkten är den 

sociala konstruktionen av könen, förhållandet mellan individ och samhälle. I Pappans bok 

(Diseborn 2008) tenderar det dock till ett särskiljande mellan de biologiska könen med fokus 

på relationen mellan mannen och kvinnan. Hagström (1999) lade fram i sin studie att språket 

tenderade tydligt åt ett manligt språkbruk, det vill säga humor, idrottsmetaforer, svordomar 

och referenser till manliga miljöer. Detta är någonting som jag inte har funnit i de böcker jag 

studerat. 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilket budskap dessa böcker förmedlade och hur 

männen själva framställde sitt faderskap. Deras budskap är inte homogent men kan väldigt 

förenklat formuleras: Var föräldraledig! Det berikar både din relation till barnet och din 

personliga utveckling. Det handlar om att prioritera och våga bryta de rådande normerna och 

bli en huvudperson i ditt barns liv.  

Faderskapet framställs som att vara en bra pappa innebär att man är närvarande, engagerad 

och kräver sin rätt till sitt barn. Denna framställning av faderskapet följer det resultat som 

Wilhelmsson (2008) fann i sin studie kring bloggen den hemliga pappan.  

Placerar man in de bärande komponenterna i männens framställning av faderskapet i de 

grupperingar som presenterades i bakgrunden kan man se att dessa män utgår från den så 

kallade omvårdnadsmannen. Deras syn på faderskap och familj är att familjen och framförallt 

barnet ska vara högprioriterade och har i förlängningen nedprioriterat arbetets innebörd i livet. 

Vissa inte på en gång, utan de har utgått från karriäristen men genom den förändringsprocess 

och de erfarenheter de fått genom att bilda familj har de gjort omprioriteringar. Stundtals 

pendlar, befinner sig männen mellan en ren omvårdnadsman och en utpräglad karriärist och 

utgör då en blandning av dessa två.  

Pappans bok (Diseborn 2008) sänder tydligt budskapet att småbarnsåren inte kommer 

tillbaka, så tänk igenom hur du vill prioritera ditt liv under dessa år. ”Delta i ditt barns vardag 

så mycket som möjligt under denna tid. De första åren går rasande fort” (Diseborn 2008, 

s.53). 
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Om det tydliga budskapet om att vara nära sitt barn, göra sig delaktig i sitt barns vardag och ta 

sitt ansvar kan ses som ett faderskapsideal och därmed bli en normerad föreställning om vad 

som är faderskapets maskulinitet, vad kommer då ske med manligheten?  

Min litteraturstudie visade att det är på väg att växa fram ett nytt faderskapsideal som bygger 

på närvaro och delaktighet (se Hagström 1999, Klinth och Johansson 2007, 2009). Connells 

maskulinitetsteorier om den manliga hierarkin ger utrymme att reflektera över och 

problematisera de studerade texternas budskap utifrån maskulinitetspositionerna. I uppsatsens 

teoridel kompletterade jag Connells maskulinitetspositioner med Johanssons kategorier och 

placerade även in Bekkengens utvecklade maskulinitet; den barnorienterade. För att göra 

mina tankegångar tydligare väljer jag att framställa dem med hjälp av tidigare skissade figur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Min tolkning av männens texter och handbokens innehåll är att männen innehar en barn- och 

heminriktad maskulinitet. Det får dock inte förglömmas att denna tolkning och skapandet av 

ytterligare en maskulinitetsposition är baserad på hur männen väljer att framställa sitt 

faderskap, inte hur det verkligen ser ut i familjerna. Med en barn- och heminriktad 

maskulinitet menar jag att männen sätter ett högt värde på att ha en relation till sitt barn, att 

barnen utgör en viktig beståndsdel av det goda livet. Männen uttalar ett stort intresse för 

barnets villkor men även påvisar att de är med och förändrar de traditionella könsrollerna. De 

tar ett vardagsansvar, är föräldralediga på heltid, övertar hushållssysslorna och främjar 

kvinnans yrkesliv. Männen uppvisar det som Klinth och Johansson (2009) framställer som 

könsneutrala drag i familjen, där familjerna inte har ett tydligt behov av rollfördelning och 

framställer sig själva som jämställda. Vidare visar männen i denna studie glädjen i att, inte 

endast fädra, med Ulla Holms begrepp, utan att det är att fadra som berikar livet och att det 
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går lika bra att göra som man som det gör för en kvinna att modra. Möjligheten att utnyttja 

föräldraförsäkringen och omprioritera sitt yrkesliv så att det går att vara vardagsnärvarande i 

barnets liv är grundläggande för denna maskulinitetsposition. Jag väljer att inte kalla det en 

barnorienterad maskulinitet då den även innebär att ”plocka russinen ur kakan” och inte 

behöver innebära att man förändrar könsrelationerna inom familjen. 

Jag placerar den barn- och heminriktade maskuliniteten enligt figuren ovan med utgångspunkt 

i att den hegemonisk-dominanta maskuliniteten idag fortfarande bygger på marknadens 

maskulinitet, det vill säga arbetet i första hand. Jag tänker att den barn- och heminriktade 

maskuliniteten återfinns idag hos de fäder som tillsammans med sina kvinnor aktivt verkar 

mot de dominerande manliga strukturerna (den oppositionella maskuliniteten). Den återfinns 

även hos de familjer som vill men inte kan dela lika på föräldradagarna. De kan då tycka att 

det inte går exempelvis på grund av att föräldraförsäkringen gör att de inte har råd eller att 

arbetsplatsen/uppgiften inte ger det utrymmet (den delaktiga/förhandlande positionen). Den 

barn- och heminriktade maskuliniteten kan även finnas inom den grupp som enligt Connells 

teorier placeras in i den underordnade positionen, exempelvis homosexuella män som skaffar 

barn. Allt eftersom gränsen flyttas mellan manligt och kvinnligt och den omvårdande mannen 

blir vanligare med en androgyn manlighet allt mindre torde den i modellen underordande 

positionen ses som underordnad när det handlar om föräldraskap. Om då detta ideal når en 

hegemonisk ställning, vilket forskningen visar att det är på väg att göra skulle jag vilja 

utforma positionerna med dess innehåll enligt följande: 
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Den hegemoniska maskuliniteten kommer då omfatta alla män oavsett sexuell läggning, de 

delaktiga/förhandlande kommer vara de som behöver förhålla sig till att man ska vara 

föräldraledig. Den underordnade kommer vara den som inte alls vill vara pappaledig, det 

kommer inte bli accepterat manligt att inte vilja vara aktiv närvarande pappa. Den nostalgiska 

som längtar tillbaka till det urmanliga kommer befinna sig åt det underordnade hållet, men 

behålla sin särställning och dra åt det oppositionella hållet eftersom de kommer att verka mot 

den rådande dominerande manliga stukturen. I och med att det normativa inom faderskapet är 

att man ska vara en närvarande, aktiv och engagerad pappa som tar sig uttryck i ett jämt 

fördelat uttag av föräldraledighetsdagar då det är vårt välfärdssystems sätt att mäta ett 

närvarande och aktivt föräldraskap. Den barnorienterade maskuliniteten, det vill säga män 

som är föräldralediga men ”plockar russinen ur kakan” kommer tangera den oppositionella 

genom att de aktivt motverkar ett fullt närvarande och aktivt faderskap genom att fortsätta 

”plocka russinen ur kakan”. Den barnorienterade maskuliniteten kommer även kunna skönjas 

i den delaktiga positionen på så sätt att det kommer finnas män som vill kunna uppnå en barn- 

och heminriktad maskulinitet men inte kan uppnå detta av varierande orsaker. Med 

utgångspunkt från mitt resonemang om den barn- och heminriktade maskuliniteten blir den 

hegemonisk-dominanta, det vill säga bli normen, kommer det innebära en total omfördelning 

inom de tidigare maskulinitetspositionerna, vilket kommer att kollidera med andra diskurser 

som hanterar makt och manlighet, exempelvis arbetslivets och marknadens maskulinitet. 

Utifrån att denna studie har haft sin metodologiska utgångspunkt i den kritiska 

diskursanalysen och språkets dialektiska förhållande till verkligheten kommer jag 

avslutningsvis i denna diskussionsdel reflektera över studiens resultat. Framförallt kommer 

jag reflektera över hur männens budskap och framställning av faderskapet kan komma att 

förhålla sig till den samhälleliga kontexten kring familj, mamma, pappa, barn.  

Min första reflektion är över vad som kan hända om idealet blir hegemoniskt och att det enda 

rätta sättet är ett närvarande aktivt faderskap och den skuld som det kan komma att innebära 

för dem som kanske inte har de möjligheterna eller valen att göra så. Författarna i böckerna 

som tidigare beskrivits i studien växlar mellan att skriva utifrån sin personliga röst/berättelse 

till att uttrycka sig kollektivt i formuleringar som ”vi män”, ”vi måste” och ”vi kräver”. 

Genom dessa formuleringar tar de sig ett tolkningsföreträde att tala i generella termer som om 

alla män vill samma sak. Tidigare forskning har visat att det är män ur en viss 

socioekonomisk klass som har möjligheterna att göra dessa val (Klinth & Johansson 2007, 
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Johansson 2009). De böcker som sprids är skrivna av män ur medelklassen med flexibla 

arbeten vilket ger möjligheten att vara nära sitt barn i vardagen (Johansson 2009). Detta är 

även genomgående i min studies material, det är män som har de socioekonomiska 

möjligheterna som krävs för att kunna prioritera barnet och familjen framför arbetet som är 

vardagsnärvarande. Detta gör att det sprids en ganska entydig bild över faderskap baserad på 

en socioekonomisk grupps förutsättningar. Sannolikheten att detta ideal sprids är relativt 

överhängande, då det har växt fram och etablerats en expertkultur.  

Vidare är det värt att fundera över vad det skulle innebära om det skulle bli så att detta aktiva 

faderskapsideal blir hegemoniskt och etablerar sig som den dominerande och normerande 

föreställningen kring faderskap och intar en hegemonisk-dominant maskulinitetsposition. Den 

hegemoniska maskulinitetspositionen kännetecknas av att det är få män som klarar av att leva 

upp till normen men att alla måste förhålla sig till den, direkt eller indirekt (Bekkengen 2002). 

Plantin, Månson och Kearny (2000) vill hävda att diskursen kring det aktiva faderskapet redan 

har en hegemonisk ställning eftersom det i det offentliga rummet inte är tillåtet att uttrycka 

någon annan ståndpunkt. I den politiska diskursen kring familjepolitiken är bland annat 

föräldraförsäkringen ständigt debatterad. I decembernumret av Handelsnytt (2009 Nr 12, s.16) 

omnämns det att om Socialdemokraterna återfår makten vid nästa val, 2010, ska de införa en 

tredelad föräldraförsäkring och på sikt verka för att föräldraförsäkringen blir helt jämt delad 

och att dagarna inte kan överlåtas varken åt det ena eller andra hållet. Denna kvotering och 

strävan av att politiskt styra hur familjerna väljer att dela sina föräldradagar i syfte att uppnå 

en jämnare fördelning tänker jag kan generera att vissa barn kommer träffa sina föräldrar 

betydligt mindre än om föräldrarna fritt kunde bestämma själva över delning. Detta baserar 

jag på att det endast är 20 procent av männen som tar ut sin föräldraledighet och endast drygt 

två procent som tar ut sex månader eller mer. Strävan efter ett lika uttag av föräldraledigheten 

genom kvotering inom föräldraförsäkringen visar att det aktiva, närvarande och engagerade 

faderskapet som faderskapsideal har en hegemonisk ståndpunkt inom den offentliga debatten. 

Om detta i förlängningen innebär att detta ideal även når en hegemonisk-dominant 

maskulinitet återstår att se. Vad detta skulle innebära för kvinnor som grupp är värt att 

reflektera över eftersom den hegemonisk-dominanta maskuliniteten bygger på den patriarkala 

genusordningens maktutövning, överordnande män och underordnade kvinnor. Vad som dock 

kan konstateras är att även min studie påvisar att det sker en förflyttning i 

maskulinitetspositionerna som den tidigare forskningen inom ämnet har lyft fram  
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(se Hagström 1999, Plantin 2000, 2001, Chronholm 2004, Klinth & Johansson 2007). Sista 

ordet om familjelivet, mamma, pappa och barn är nog inte sagt utan har bara tagits till nästa 

nivå angående hur familjerna, männen och kvinnorna hanterar det moderna samhället med 

alla dess förändrade förutsättningar. 

Avslutande reflektioner 

Min förhoppning med denna studie var att få reda på vad dessa pappaböcker innehöll och vad 

det är som gjort att det har blivit så populärt att skriva sin ”pappaberättelse, vad de ville före 

fram samt att skapa reflektion om vem som har tolkningsföreträde och vems röst som får 

höras. Min önskan var också det skulle skapa en egen reflektion hos er som har läser denna 

uppsats över hur ni själva ser på faderskapet.  

Mitt syfte var att se hur dessa män framställde sitt faderskap och vilket budskap som 

förmedlades genom texterna. Detta anser jag att jag har kunnat genomföra genom mitt 

metodval, den kritiska diskursanalysen. Vidare har jag under studiens och 

forskningsprocessens gång upptäckt att ämnet är komplext och flerdimensionellt. Med det 

menar jag att hur jag än vridit och vänt på det så fanns det alltid angränsande ämnesområden 

som knöt an, påverkade och förhöll sig till den infallsvinkel min studie har tagit sig uttryck i. 

Genom att jag har upptäckt detta, reflekterat och problematiserat perspektiven har jag lärt mig 

mer om min egen sociala och historiska kontext. Detta sammantaget med att jag reflekterat 

över min egen förförståelse innebär att jag anser att denna studie har en god validitet. 

Den diskussion som jag har återfunnit förhåller sig även den flerdimensionellt. Männen i de 

studerade texterna berör alla nivåer i samhället, individ-, grupp- och samhällsnivå. Det går 

inte frånkoppla familjebildningen och framväxten av det nya faderskapet från de politiska 

incitament och implikationerna i vårt välfärdssystem. Jag gör inga anspråk på att min studie är 

generell för gruppen män och pappor i samhället då det dels är få män till antalet jag studerat 

samt att det är vissa teman som kan ha blivit mindre belysta än andra. Jag vill i stället hävda 

att min studie visar på ett utsnitt av världen som ligger i linje med nutida aktuell forskning 

som även den är begränsad till en viss socioekonomisk grupp i samhället. Klinth och 

Johansson (2007) utgör ett undantag då de gör vad jag uppfattar som den första forskningen i 

Sverige som omfattar flera socioekonomiska grupper än den som benämns som medelklass. 

Det min studie bidrar med till forskningsfältet och som jag anser är styrkan i min studie är 
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utvecklandet av den barn- och heminriktade maskuliniteten, dess problematisering och vad 

det skulle kunna innebära om den når en hegemonisk-dominant position. Det som är styrkan i 

min studie kan även ses som en svaghet då det är få män ur en viss socioekonomisk 

samhällsgrupps texter som är studerade och det är utifrån deras framställning av sitt faderskap 

jag gjort mina analyser och tolkningar. Detta gör att mina reslutat och tolkningar inte kan bli 

generella, men genom att min text sprids kan det komma att spridas som en ”sanning” över 

hur män generellt i Sverige vill ha det. Jag finner det intressant att reflektera över hur normer 

sprids och reproduceras på en mängd olika sätt. Männen i det studerade materialet upplever 

att de ses som bifigurer rörande omsorgen för barnen och det är det som de vill uppmana 

andra män att kämpa emot, och att istället få bli en huvudperson i sina barns liv, vilket jag 

tycker att många av citaten som lyfts fram i uppsatsen belyser. För vidare forskning skulle ett 

mottagarperspektiv vara intressant, hur konsumeras de texter som jag har studerat? Jag finner 

det även intressant att studera den politiska intentionen om ett jämlikt uttag av 

föräldraledigheten och hur det kan kopplas samman med ett bra faderskap. När 

föräldraförsäkringen tillkom var intentionen den dubbla emancipationen, kvinnorna skulle få 

tillträde till en ökad välfärd genom att få möjlighet att komma ut i arbetslivet och männen 

skulle träda in i hemmets värld och bli goda fäder. Vilken är intentionen i dag från det 

politiska hållet, när reform efter reform genomförs och ingen når förväntat resultat. Det är av 

vikt att alla som arbetar inom fältet reflekterar över vilka värderingar, normer och tankar kring 

familj, faderskap och moderskap som produceras och reproduceras av de institutioner som 

man verkar inom och av en själv. Detta för att förstå föräldraskapet, faderskapet och 

moderskapets alla dimensioner.  

Min största behållning och mitt lärande genom denna studie är hur rotade de traditionella 

synsätten kan vara och vad som krävs för att förändra dessa. Jag har kunnat relatera många av 

männens känslor till mig själv. Jag har upplevt att vara ”den andra föräldern” rent praktiskt 

eftersom det är min man som är föräldraledig. Det är lättare att överlämna mitt barn till min 

man när barnet kinkar för min man känner honom bäst. Jag upplever att jag stör deras rutiner 

och det infinner sig en ”pappa-barnbubbla” som jag behöver ”slå” mig in i och säga att jag vill 

och kan när pappan snabbt kommer till undsättning. Samtidigt ses jag av samhället som 

primäromsorgsgivaren (mamma-barn) i utskick vi får, barnbidraget kommer automatiskt till 

mig och av omgivningen som kommenterar mitt val att studera färdigt. Jag behöver försvara 

vårt val, samtidigt som vi gör precis som politikerna vill. Det är komplext.  
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