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Sammanfattning
Det svenska samhället präglas av en jämställdhetsdebatt där regeringen genom
sociopolitiska åtgärder aktivt arbetar med att jämställa kvinnor och män. Det har skett
förändringar i hur faderskapet och pappans roll framställs i samhället vilket resulterar i
nya attribut på rollen som pappa. Denna studie syftar till att beskriva och skapa förståelse
för mäns upplevelser av rollen som pappa. Studien är av kvalitativ ansats och genomförd
med hjälp av tio semistrukturerade intervjuer. Teoretiska utgångspunkter är rolltagande
och socialisation, normer köns- och genusroller samt rollkonflikt. Urvalsgruppen består
av män som blivit pappor efter senaste revideringen i föräldraförsäkringslagen 2016-0101 och är sammanboende med barnets mamma. Datan analyserades med hjälp av
fenomenologisk analys. Resultatet visade att männen upplevde rollen som pappa präglad
av ansvar, delaktighet och jämställd med den andre föräldern. Männen upplevde att det
tog tid att socialiseras in i rollen som pappa där den sociala omgivningen och normer samt
den egna pappans antagande av rollen som pappa påverkade. Männen upplevde att
traditionella könsroller allt mer suddas ut vilket resulterade i förändrade attityder från
omgivningen där främst arbetsgivarens stödjande förhållningssätt beskrevs
uppmuntrande till att ta ut föräldraledighet.
Nyckelord: faderskap, rolltagande, socialisation, rollkonflikt, könsroller

Abstract
The Swedish society is characterized of an ongoing gender equal debate where the
government through social policy measures is actively working on equating men and
women. There have been many changes about how fatherhood and the father's role is
portrayed in the society which results in new attribute to the father’s role. This qualitative
study aims to describe how men experience their role as a father in contemporary time.
The study uses ten semi-structured interviews as an instrument. Role-taking and
socialization, norms and gender roles and role-conflict, social norms and gender role is
constituted as theoretical framework. The sample consists of men who have children born
after the latest revision of parental leave insurance 2016-01-01 and are cohabiting with
the child’s mother. The data were analyzed by using a phenomenological analysis. The
result showed that the men perceived their role as a father as being characterized by
responsibility, participation and equal to the other parent. The men perceived that it took
time to socialize in to the role as a father were the social environment, norms and also
their own fathers role affected them when taking on the role as a father. The traditional
gender roles are changing which results in transformed attitudes from the social
environment where mainly the employers supporting approach was described to
encourage the respondents to take out parental leave.
Keywords: fatherhood, role-taking, socialization, role-conflict, gender roles
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1. Introduktion
1.1 Inledning
I dagens Sverige pågår en jämställdhetsdebatt på både politisk, samhällelig, grupp- och
individnivå vilken har synliggjort ojämställdhetens faktum. Olika organisationer och
politiska grupper har gjort rösten hörd i media där de framställt och beskrivit kvinnors
underordnande i förhållande till männen. Historiskt sett har ansvaret och
omhändertagandet av barn varit kvinnans, vilket betonats vara en grundorsak till rådande
ojämställdhet i familjer, på arbetet, ekonomiskt och i samhället som helhet.
”I Sverige har det under en ganska kort tidsperiod ägt rum betydande
förändringar i hur faderskapet framställs, representeras och avbildas i
offentligheten.”

(Herz & Johansson 2011, s. 90).
År 1974 infördes en könsneutral föräldraförsäkring där båda föräldrar var försäkrade på
lika villkor i samband med barnafödsel. Statistik från Försäkringskassan visar att 1974
tog män i medeltal endast ut 0,5% av den betalda föräldraledigheten, resterande 99,5%
togs ut av kvinnorna (Försäkringskassan 2014). Statistik från 2017 visar att män i
medeltal numer tar ut 27,6 % av föräldradagarna, vilket är en markant ökning sedan 1974
(Försäkringskassan 2017). Föräldraförsäkringen har omformats successivt sedan 1974
och fram till senaste lagändringen då regeringen 2015-11-11 beslutade om en revidering
i föräldraförsäkringslagen i syfte att främja ett mer jämställt föräldraskap. Lagen trädde i
kraft 1 januari 2016 och innebar att av de totalt 480 föräldradagarna har vardera förälder
numer 90 föräldradagar reserverade till sig, till skillnad mot de tidigare 60 dagarna, vilka
inte går att överlåta till den andre föräldern (Munck 2017). Genom att den svenska
regeringen beslutar om sociopolitiska åtgärder för att påverka fördelningen av
föräldradagar påverkas även föräldranormerna i samhället. Dessa åtgärder tydliggör
viljan till att påverka samhällets förväntningar på rollen som pappa och rådande könsoch genusroller. I dagens föräldraskap förväntas båda föräldrarna vara närvarande och
delaktiga.
”Föräldraskap är inte bara något som med automatik är, utan det formas
genom politik, lagstiftning, vetenskaplig expertis och normer”

(Nationella sekretariatet för genusforskning 2013)
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Socialpsykologin studerar och behandlar sociala system och strukturer samt
människans påverkan av andra människor i samhället och vidare hur samspelet mellan
dessa fungerar och formas (Nilsson 1996, s. 71). Mäns upplevelser av rollen som pappa i
modern tid är socialpsykologiskt relevant att studera då vår samtid präglas av en
jämställdhetsdebatt vilken leder till att de traditionella köns- och föräldrarollerna allt mer
suddas ut. När det fortlöpande sker förändringar angående synen på faderskapet och
föräldrarnas roller i samhället är det viktigt att studera hur mannen upplever sin roll som
pappa då dessa förändringar leder till förändrade normer och förväntade beteenden.
Till följd av att studien introducerar en tidsenlig beskrivning av hur män upplever
sin roll som pappa, bidrar denna studie med en värdefull förståelse av hur män i vår samtid
upplever sin roll som pappa. Det är värdefullt att få kunskap om hur män upplever sin roll
som pappa för att skapa förståelse för mannens upplevda perspektiv av föräldraskapet.
Resultatet i innevarande studie riktas till yrkesverksamma personer som kommer i
kontakt med pappor via sin profession och ska kunna bemöta mannen i sin roll som pappa
på ett välfungerande sätt. Studien riktar sig därmed till målgrupper i samhället såsom
personal inom hälso- och sjukvården, öppen förskola, familjebehandlare, kuratorer och
politiker samt de som finner intresse för ämnet.

1.2. Syfte och frågeställningar
Syftet med innevarande studie är att beskriva och skapa förståelse för mäns upplevelser
av rollen som pappa.
1. Hur upplever och beskriver männen sin roll som pappa?
2. Hur upplever männen att de har tagit sig an rollen som pappa?
3. Påverkas männen av sin sociala omgivning i rollen som pappa? I så fall av vad
och på vilket sätt?

1.3. Disposition
Utöver det inledande avsnittet består innevarande studie av sju avsnitt med olika antal
underrubriker. Det andra avsnittet redovisar studiens teoretiska ramverk i följd av;
rolltagande och socialisation, normer köns- och genusroller och slutligen rollkonflikt.
Studiens tredje avsnitt presenterar tidigare forskning om rolltagande som pappa och
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föräldraskap. Därefter följer det fjärde avsnittet som redogör för studiens avgränsning i
relation till den presenterade tidigare forskningen. I det femte kapitlet presenteras studiens
metodavsnitt enligt följande ordning; metodval, urval, etiska överväganden, empiriskt
instrument, tillvägagångssätt med förstudie, transkriberingsprocessen, validitet och
reliabilitet samt förförståelse och slutligen redogörs för studiens analysmetod;
fenomenologisk analys. Nästa avsnitt, det sjätte, presenterar studiens resultat genom tre
huvudteman med tillhörande subteman. I studiens sjunde avsnitt presenteras studiens
analys utifrån det presenterade resultatet. Slutligen, i studiens åttonde avsnitt, redogörs
för studiens diskussion och slutsats samt koppling mellan innevarande studies resultat
och den tidigare forskningen som presenterats i avsnitt tre. I det sista kapitlet presenteras
även förslag till framtida forskning.

2. Teoretiska utgångspunkter
Nedan följer presentation och redogörelse för teorier och begrepp som kan skapa
förståelse för mannens roll som pappa. Utvalda teorier speglar syftet och är
tillämpningsbara i besvarandet av studiens forskningsfrågor.

2.1. Rolltagande och socialisation
Stryker (2002) beskriver det strukturella symbolisk interaktionistiska perspektivet genom
att via interaktioner skapas och internaliseras uppfattningar om individens rolltagande (ss.
52-53). Roller och positioner speglar hur strukturerna möter interaktionen. En man kan
utifrån detta synsätt inte vara pappa om han inte har barn. Den sociala strukturen ger
individen mönster av beteenden och presenterar därmed ramar för interaktion, vilket
påvisar den sociala ordningen i samhället (ibid. ss. 57–58). Stryker beskriver identitet
som delar av själv-internaliserade positioneringsbeteckningar, vilka existerar i den mån
personen är deltagare i strukturerade rollrelationer (ibid. s. 60). Individen observerar
situationen där fysiska och beteendemässiga ledtrådar hjälper individen att lokalisera
förväntningar från omgivningen, vilket sedermera vägleder individen i valet av lämplig
roll i den sociala interaktionen. Detta rolltagande är en inre process av förväntad respons
av andra i sociala interaktioner där symboler är indikatorer kopplade till situationen.
Genom användning av symboler, tidigare erfarenhet samt förtrogenhet med andra
jämförbara individer organiserar individen sin definition av andras attityder, framtida svar
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samt orienteringar där dessa valideras, ogiltigförklaras eller omformas i pågående
interaktion. Deltagare vilka ingår i en social interaktion antar andras roller i förhoppning
att kunna förutse möjliga konsekvenser av deltagarnas handlingsmönster samt för att
vidare kunna övervaka resultatet av dess handlingar (ibid. s. 62).
Socialisationsprocessen hänvisar till det förlopp där relaterat lärande sker genom
att noviser införlivas i de interaktionsmönster som därmed skapar en passande roll till
kontexten. Genom rolltagande lär individen hur andra lokaliserar individen samt vilket
förväntat beteende som finns på individen i sammanhanget. På så sätt menar Stryker att
varje interaktion är en socialiserande upplevelse där individen socialiseras genom att
svara på andras förväntningar. Många roller blir inlärda genom att individen spelar dessa
roller (ibid. s. 63). Stryker beskriver att individen även förkunnar roller genom att imitera
och anta beteenden från förebilder. Socialisationen är ständigt pågående och är därmed
en livslång process. Den tidiga, primära, socialisationen från barndomen är betydande för
individen då den är grundläggande för formandet av självet. I den senare, sekundära,
socialisationen omformar individen de tidigare inlärda beteenden och värderingar kopplat
till olika identiteter från den primära socialisationen. Genom interaktion med andra
skapar individen nya roller kopplat till kontext och situation (ibid. ss. 63-64).
Stryker skriver att individen söker bekräftelse och validering av den
framträdande identiteten genom respons från andra. Ett annat antagande är att individen
eftersträvar goda tankar om den egna personen. Genom det antagandet kopplas
självkänslan till ett uppträdande i linje med den framträdande identiteten. När den antagna
identiteten definieras i termer som speglar samhällets normer och värderingar i ett särskilt
samhällssegment, är det överensstämmande beteendet även stärkande för självkänslan
(ibid. s. 64).

2.2. Normer, köns- och genusroller
Sociala normer kan ses som sociala regler som definierar lämpligt socialt beteende (Burn
1996, ss. 2-3). Det socialpsykologiska perspektivet menar att förklaringen till könsroller
inte härstammar från biologiska gener och hormoner utan istället formas könsroller via
sociala normer, beteenden, attityder, kulturer och intressevärderingar kopplat till
respektive kön. Dessa normer förmedlas via olika mediekanaler och explicit uttryckta
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sociala normer förmedlas när individen avviker från ett förväntat beteende kopplat till
könsrollen (ibid.).
Könsroll är “en sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade
skillnader mellan könen och avser beteende, värderingar, normer, föreställningar,
resurser, makt och prestige” (Helander & Björnberg [u.å.]). Bakom termen könsroll
återfinns ideologiska föreställningar om relationen mellan könen och hur denna bör se ut.
Genom socialisation och inlärning av könsspecifikt beteende framställs definitiva
omständigheter som utgör skillnader mellan könen. Genom att prata om termerna kön
och genus markeras skillnaden mellan biologiskt och kulturellt kön där kön refererar till
det biologiska könet och genus till de sociala och kulturella aspekterna av kön (ibid.).
Svaleryd (2003) beskriver att genus är det som formas via kulturellt arv och
sociala system (s. 29). Begreppet genus beskriver relationen mellan könen, mäns och
kvinnors beteenden och vidare hur olika sysslor anses vara manliga eller kvinnliga.
Dessutom innebär genus en öppenhet för överskridande av stereotypa genusroller där
dessa omvärderas i takt med samhällets förändring av normer och värderingar (ibid.).
Burr (2001) beskriver idén om genusroller som en dramaturgisk metafor, likt ett
skådespel där aktörer antar olika roller vilka passar in i det sociala sammanhanget (s. 45).
Den dramaturgiska metaforen uppmanar oss att se femininitet och maskulinitet som en
tillgång i en roll där ett manus och dess riktning löst vägleder och styr (ibid.). Samhället
har en framträdande syn på att kvinnor och män skiljer sig från varandra, där dessa
skillnader är en produkt av den sociala omgivningen och normer (ibid. s. 95).
Burn (1996) skriver att könsroller är inlärda vanor och beteenden som föräldrar
överför till sina barn via socialt samspel och inlärning (s. 167). När barn ser sina föräldrar
och andra kvinnor och män agera utifrån olika roller, antar barnet att olika kön besitter
olika kvaliteter och att kvinnor och män därför är bättre anpassade till vissa uppgifter.
Dessa beteenden blir till könsstereotyper och agerar som sociala normer för beteenden.
Genom sociala normer och könsstereotyper blir barn motiverade att lära sig olika
färdigheter kopplat till kön (ibid.).

2.3. Rollkonflikt
Stryker (2002) menar att det finns förväntningar kopplat till positioner i sociala relationer
och när dessa är motsägelsefulla uppstår rollkonflikt (s. 73). För att undvika rollkonflikt
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måste individen anpassa sig till normer och värderingar vilka logisk sett kräver olika
beteenden så att förpliktelserna på en roll inte kolliderar med förpliktelserna på en annan.
När individen inte lyckas anpassa beteenden i två olika roller samtidig uppstår
rollkonflikt. Stryker menar att intensiteten i konflikterna främst står i relation till om högt
framträdande delar av självet är involverade. (ibid. ss. 73–74).
Stryker (2002) betonar att det finns olika påfrestningar på roller, rollkrav, vilket
speglas i att det kan finnas roller som är speciellt svåra för individen att agera utifrån (s.
77). Det kan leda till att individen känner sig alienerad då individen slits mellan olika
strukturer och dess förväntningar på individen. Rollförpliktelser är sammankopplade till
eller från strukturen. Det betyder således att mannen måste kunna möta obligationerna
som åligger en viss position, det vill säga utövandet av rollen som pappa på ett
välfungerande sätt för att vara en pappa (ibid.).

3. Tidigare forskning inom fältet
Nedan presenteras relevant tidigare forskning inom fältet. Avslutningsvis följer en
diskussion om hur den aktuella studien knyter an till tidigare forskning.

3.1. Tidigare forskning om rolltagandet som pappa
Being a Traditional Dad or Being More Like a Mum? Clashing Models of Fatherhood
According to Swedish and Polish Fathers är en kvalitativ studie skriven av Suwada
(2015). Studien kopplar samman institutionella kontexter och konflikter gällande
samexistensen av två former av faderskap till männens föräldrabeteende. Syftet med
studien var att undersöka hur svenska och polska pappor förstår och uppfyller rollen som
pappa samt hur motstridiga roller av faderskapet hanteras.
Resultatet visade att polska pappor lade vikt vid den ekonomiska ställningen i
familjen där pappor ansågs vara primär familjeförsörjare. Svenska pappor ansåg av
biologiska orsaker att mammor skulle vara den som var föräldraledig först, samtidigt som
männen själva tog ut någon form av ledighet för att kunna spendera tid med familjen.
Svenska pappor visade även tendenser till att anse papparollen jämställd med
mammarollen där föräldraskapet beskrevs vara ömsesidigt och samspelt. Vidare angavs
att antagande av den kulturellt uppbyggda stereotypa könsrollen inte ville efterföljas.

8

Polska fäder uppmärksammade liknande stereotypa könsroller men följde dessa. Svenska
pappor upplevde skillnader i lön mellan kvinnor och män och valde trots detta att vara
föräldralediga för att bryta de traditionella könsrollerna i relation till föräldraskap. Få
polska män uppgav att möjlighet till ledighet tillsammans med barnen fanns. Flera polska
män uppgav samtidigt att de tvivlade på den egna förmågan att kunna ta hand om ett litet
barn. Slutligen påvisade studien tendenser till att svenska fäder blir påverkade av den
dominerande diskursen i Sverige gällande jämställt föräldraskap där föräldrar uppmanas
att dela lika på föräldraledigheten.
Studien The Ideology of Gender Equality and Masculine Positions (2008) skriven av
Johansson och Klinth. Syftet med den kvalitativa studien var att analysera hur svenska
män från fyra fokusgrupper med olika sociokulturella bakgrunder relaterar till
institutionella bildkampanjer som uppmanar fäder till föräldraledighet, samt hur dessa
relaterar till frågan om mäns ökade förväntade närvaro i hemmet och ökat engagemang i
sina barns liv. Studien visade att en grupp menade att det fanns för stort fokus på
strukturer och samhällssyn där män framställs som avståndstagande från föräldraledighet
och icke delaktiga i barnens liv.
Vidare angav dessa män att ett försök att framtvinga en jämställdhetsutveckling
genom sociopolitiska åtgärder var dömda att misslyckas. Den andra gruppen var positiv
till bildkampanjen samt sociopolitiska uppmaningar gällande jämställt föräldraskap.
Dessa män uttryckte dock tvivel gällande om en sociopolitisk påtryckning var nödvändig.
Gruppen ansåg att män som vill engageras i familjen gör detta frivilligt och uttryckte att
sociopolitiska påtryckningar kan skapa stress och negativa känslor hos papporna. Den
tredje gruppen uppgav att ekonomiska och sociala faktorer påverkar frågan om delat
föräldraskap. Männen menade att det inte handlade om vem av föräldrarna som hade
högst inkomst utan vilka som är fattigast och därmed riskerar utanförskap i samhället.
Den fjärde gruppen hade en generellt positiv attityd till jämställdhet i familjen där dessa
prioriterade familjelivet och ansåg arbetet som sekundärt. Slutligen framkom delade
uppfattningar om huruvida statens familjepolitik leder till intrång i den privata sfären eller
möjlighet till bättre familjeliv.
Den svenska studien Fatherhood in Transition: Paternity Leave and Changing
Masculinities, är skriven av Johansson (2011) med syfte att undersöka mäns val av ett
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jämställt föräldraskap utifrån kön och strukturella förutsättningar på politisk nivå.
Forskningsfrågorna var 1) Vilka är motiven och orsakerna till delat föräldraskap? 2) Hur
upplever fäderna att det är att stanna hemma och ta hand om sina barn? 3) Vilka slutsatser
kan vi dra av denna studie gällande uppbyggnad av maskulinitet och faderskap? Frågorna
besvarades via fyra fallstudier med intervjuer där respondenterna hade olika bakgrund för
att på ett tydligt sätt kunna granska den sociala konstruktionen av komplexa och
motsägelsefulla faderskapspositioner.
Studiens resultat visade att det fanns tendenser gentemot heterosexuella normer
av faderskap. Fäder i homosexuella relationer gick emot det hegemoniska ideal och den
heterosexuella framställningen av föräldraskap, vilket är ytterligare en aspekt av det nya
faderskapet. Vidare framkom att respondenterna påvisade trender av olika maskulinitet
och att faderskapet i Sverige är under förändring där könsrollerna tenderar att suddas ut.
Synen på rollen som pappa anses inte längre vara den traditionella rollen där rollen
präglats av arbete, karriär och familjeförsörjning utan stort fokus låg på jämställt
föräldraskap. Slutligen visade studien att respondenternas svar tenderar till en synliggjord
förändring på idealet som pappa, där pappan är mer närvarande och rollerna hos
föräldrarna alltmer suddas ut för att bli mer jämlika.

3.2. Tidigare forskning om föräldraskap, könsroller och strukturer
Mäns föräldraskap: om faderskap och manlighet i Sverige och England är en
vetenskaplig artikel skriven av Plantin, Månsson och Kearny år 2000. Syftet med
forskningen var att analysera hur kulturella förväntningar inverkar på mäns tankar och
handlingar kring föräldraskapet samt att undersöka om mäns agerande i familjelivets
vardag förändras mot en mer jämställd riktning. Resultatet visade att den moderna
diskursen om faderskapet var mer inrättad i Sverige än i England. För svenska män
innebar det större möjlighet att integrera nya förväntningar på faderskapet med en
bibehållen maskulin syn. Svenska respondenter beskrev normen som pappa i Sverige
påverkad av diskursen om det nya faderskapet och samhällets förväntningar, där pappan
förväntas vara närvarande och mer jämställd med mamman i omhändertagandet av
barnen. Normen på en pappa i Sverige beskrevs vara öppen, lyhörd, engagerad samtidigt
som männen vill stå för barnets ramar och vara rättvisa. Resultatet från Sverige belyste
att möjligheten att utveckla ett mer omsorgsgivande och jämställt föräldraskap för män
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var kopplat till tydliga normer och strukturella förändringar i form av stödjande
familjepolitik.
Det sammanlagda resultatet visade att faderskapet påverkas kraftigt av
strukturella arrangemangen som utgör fundamenten för familjepolitik. Studien visade
även att trots att England försiktigt tenderar mot mer demokratisk delaktighet gällande
föräldraskap framträdde tydliga positioner kopplade till hegemonisk maskulinitet.
Svenska fäder uttryckte en tydlig strävan mot demokratisk delaktighet samtidigt som flera
män uppvisade ett traditionellt faderskapsbeteende. Hos de svenska männen uteblev
diskussioner om bestämda könsroller, vilket gick i linje med dominerande normativa
föreställningar om ett modernt faderskap. Sammanfattningsvis visade studiens resultat
tendenser till att männen hade ett större engagemang i familjelivet.
Suwadas (2017) kvalitativa studie “It was Necessary at the Beginning to Make This
Whole Revolution” Men’s Attitudes to Parental Leaves in Sweden and Poland, hade som
syfte att jämföra svenska och polska fäders attityder till föräldrarollen. Jämförelsen sker
mellan två samhällen som kännetecknas av mycket olika familjepolitiska system och hur
detta system bidrar till formande av individers attityder till föräldraskap och könsroller.
Studien visade att det sker en omförhandling av könsroller där männen var mer
närvarande i hemmet med tillhörande hushållssysslor, som tidigare ansetts vara kvinnliga
sysslor, där detta angavs resultera i att traditionella könsroller allt mer suddas ut.
Jämförelsen mellan det svenska och det polska samhället visade tydligt att det statliga
välfärdssystemet har stor inverkan på fädernas tankar kring det individuella
föräldraskapet. Svenska män, som lever i ett samhälle där föräldraskapet präglas av
gemensamhet och där föräldraledigheten är kvoterad, beskrev det som ett privilegium att
få vara föräldraledig. Dessa män uppgavs ha lätt för att acceptera syftet med kvoterad
föräldraförsäkring. Även om männen förstod syftet med kvoterad föräldraförsäkring var
inte alla överens om att lagstiftning var nödvändigt, utan ansåg att familjerna själva skulle
få besluta om hur uppdelningen av föräldraledigheten skulle fördelas.
För de polska männen var tanken på kvoterad föräldraledighet abstrakt, och de
var därmed inte positiva till en könsneutral föräldraledighet. I Polen ansågs mamman vara
den primära vårdgivaren och pappan ger mamman stöd och hjälp vid behov. Vidare var
polska män medvetna om att könsrollerna är under förändring i många länder i världen
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vilket gör att även de är mer angelägna att engagera sig i föräldrapraxis än tidigare
generationer.
Studien The State as a Norm-Builder? The Take-up of parental Leave in Norway and
Sweden är skriven av Bergqvist och Saxonberg (2017). Studien bygger på intervjuer med
20 mammor och pappor från Oslo och 40 från Stockholm. Syftet med studien var att
försöka förstå vad som influerar föräldrarnas beslut om hur de ska dela upp
föräldraledigheten mellan varandra och jämställdhet mellan könen. Studien visade att
föräldrarna ansåg att det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor vilket
innebar att de antar olika roller och att det i vissa fall var lättare för mamman att knyta an
till barnet samtidigt som deltagarna ansåg att det var viktigt att föräldraledigheten delades
upp mellan könen. Amningen sågs som ett hinder till att göra föräldraledigheten helt
jämställd. På grund av den biologiska aspekten med amning var det få som ville att
pappan skulle ta ut föräldraledighet under den tiden som barnet ammades.
Utifrån studiens insamlade data delades deltagarna in i tre grupper. Föräldrarna
i den första gruppen gick utanför det institutionella ramverket för familjepolitik och
menade att det var yttre omständigheter såsom svårighet att vara ledig från jobbet som
påverkade dem till att inte ta ut fler föräldradagar. Gruppen menade även att det idealiska
var, och att de även egentligen ville, dela lika på ledigheten. 19 av de svenska deltagarna
och fem norska föräldrar tillhörde den första gruppen där pappan inte var hemma med
barnet under en längre period utan endast tog ut strödagar samt förlängde sin semester.
I den andra gruppen återfanns elva informanter från Oslo och endast sju från de
svenska respondenterna. Flera av de norska deltagarna i gruppen berättade att de delat
upp ledigheten så som staten anvisat. De norska föräldrarna uppgavs lägga vikt på
pappans skyldigheter och visade att deras könsbestämda moraliska rationalitet starkt
påverkades av nationella ideal gällande omsorg.
Den tredje gruppen bestod av fyra norska och 14 svenska fäder. De föräldrar
som tillhör den tredje gruppen lät sitt barn vara hemma en längre tid genom att inte ta ut
100 % av förmånerna varje månad. Denna uppdelningen var vanlig i Sverige kopplat till
det nationella idealet om jämställt föräldraskap. Föräldrar i denna grupp uppgav även att
barnets bästa kommer framför jämn fördelning av föräldradagar, på grund av amningen
tog oftast mammorna ut mer föräldradagar än papporna.
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Is Fatherhood Becoming More Visible at Work? Trends in Corporate Support for Fathers
Taking Parental leave in Sweden är en svensk studie av Haas och Hwang (2009). Studien
hade flera syften och det första var att undersöka trender hos svenska företag gentemot
hur företagen stödjer fäder som vill ta ut föräldraledighet. Det andra syftet var att
undersöka om det fanns en påverkan beroende på klasstillhörighet gällande stöd för
fädernas ledighet och hur denna uttrycktes över tid. Utöver syftet var forskarnas mål med
studien att undersöka vilka faktorer som kan påverka företagen i frågan om att vara mer
stödjande för fäders ledighet och undersöka skillnad i stödjandet över tid. Studien bygger
på en jämförelse mellan insamlad data från år 1993 och år 2006. Haas och Hwang
använde sig av en kvantitativ metod och samlade in data genom att skicka enkäter till
utvalda företag.
Resultatet indikerade en dramatisk och signifikant ökning av företagens formella
stöd och policys för att uppmuntra pappor att ta ut föräldraledighet. Vid första mätningen
år 1993 var genomsnittet 0,6 poäng på en 6 gradig skala där den högre siffran motsvarar
fullständig stöttning i uttag av föräldraledighet. År 2006 var den genomsnittliga poängen
2,6 vilket innebär 43% av den totala poängen. År 1993 hade endast 2% av företagen en
formell policy som uppmuntrade fäderna att ta ut sin föräldraledighet motsvarande siffra
år 2006 var 41%. Detta uppmuntrade till att göra faderskapet mer synligt på arbetet. Det
mest synliga tecknet på formellt stödjande i uttag av föräldraledighet för fäderna var att
en högre chef inom företaget valt att ta ut föräldraledighet. År 1993 var det 32% av de
högre manliga cheferna inom företagen som tog ut föräldraledighet, motsvarande siffra
2006 var 88%. Trots denna stora förbättring inom företagens stödjande policys och klimat
tyder resultatet på att det fortfarande är en lång väg att gå för att uppmuntra papporna att
ta ut sin föräldraledighet. Resultatet visade även att det fanns en koppling mellan
klasstillhörighet och uttagandet av föräldraledighet hos pappor på företagen. Manliga
tjänstemän har betydligt högre informellt stöd gällande att ta ut föräldraledighet än män i
arbetarklassen och detta har ökat över tid.
2017 publicerades den kvalitativa studien av Kaufman och Almqvist, The Role of
Partners and Workplaces in British and Swedish Men’s Parental Leave Decisions, vars
syfte var att undersöka svenska och brittiska fäders beslut gällande föräldraledighet i
förhållande till de båda ländernas mycket olika föräldraförsäkringar med särskilt fokus
på rollen som partner och arbetstagare.
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Studien visade att mödrarna i både Storbritannien och Sverige är de som fattar
beslut om uppdelningen av föräldraledighet samt att de tar ut majoriteten av
föräldraledigheten. Samtliga fäder uppgav att de var positiva till att låta modern besluta
om hur mycket och hur länge hon ville vara föräldraledig. De svenska mammorna
uppmuntrade papporna till att ta ut en längre sammanhängande föräldraledighet för att
kunna förskjuta tiden för barnets förskolestart och att barnet och pappan skulle få kunna
knyta an. De svenska papporna delade denna uppfattning och ansåg att barnets unga ålder
var viktig att kunna vara delaktig och på så sätt stå för anknytning, kärlek och omsorg till
barnet.
Vidare visade studien att brittiska arbetsgivare lever kvar i traditionella
könsroller gällande uppdelning av föräldraledigheten mellan föräldrarna på så sätt att
kvinnorna förväntas vara de som tar ut lång föräldraledighet, medan pappan endast
förväntas vara hemma med barnet i två veckor. Arbetstagarna är däremot redo för ett mer
jämställt föräldraskap och en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten, som också
stöds av politiska beslut. Frånvaro av stöd av arbetsgivaren uppges skapa rädsla bland
brittiska fäder till att ta ut en längre sammanhängande föräldraledighet.
Svenska arbetsgivare förväntar att män är frånvarande på grund av föräldraledighet och är mer rustade att hantera lång föräldraledighet, vilket även gör att
faderskapet blir mer synligt på arbetsplatsen. Slutligen dras slutsatsen att Sveriges
kvoterade föräldraförsäkring främjar och balanserar jämställdheten både i familjerna och
på arbetsplatsen. Den feministiska diskussionen anses tydligt haft en inverkan på den
politiska utvecklingen av föräldraförsäkringen i Sverige och motsvarande kampanjer för
att främja och uppmuntra pappor till att ta ut mer av föräldraledigheten. Avslutningsvis
har detta även påverkat nedgången av det patriarkala faderskapet och ersatts med ett mer
jämställt föräldraskap.

3.3. Tidigare forskning om rollen som pappa och könsroller
“Why Aren’t You at Work”: Negotiating Economic Models of Fathering Identity är en
brittisk kvalitativ longitudinell studie av Shirani, Henwood och Coltart (2012) där 30
blivande förstagångspappor intervjuades. Studiens syfte var att utforska erfarenheter och
känslor hos pappor som genomgår en identitetsförändring och värderar om sitt liv i
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samband med inträdet i rollen som pappa, samt hur relationen till modern påverkas och
hur fördelningen av hushållssysslor och omsorgen för barnen fördelas.
Centralt beskrev män vikten av en fast anställning och en stabil ekonomi innan
föräldraskapets påbörjan vilket definierades som att vara en god fader. Många av
informanterna kände i början av föräldraskapet en känsla av praktisk meningslöshet, av
naturliga skäl då barnet ammades av modern. Vidare visade studien att flera av deltagarna
under studiens gång fått förändrade arbetsförhållanden och stundtals varit arbetslösa.
Detta bidrog till ångest och en känsla av att inte leva upp till den definierade rollen som
god fader, dock bidrog det till att arbetslösa fäder fick mer tid till sina barn vilket sågs
som positivt. En av deltagarna beskrev en känsla av marginalisering från familjelivet som
ensamförsörjande under den tid frun var hemma på grund av begränsad tid med sitt barn.
Slutligen tyder studien på att det brittiska samhället fortsätter att bygga och förstärka
männens roll i familjer samt fadersrollen som en primärt finansiell roll vilken präglas av
en traditionell syn på maskulinitet och könsroller.
2011 publicerades en kvalitativ vetenskaplig studie genomförd i Österrike med titeln
When Men Become Fathers: Men’s Identity at the Transition to Parenthood författad av
Höfner, Schadler och Richter. Syftet med studien var att undersöka mäns
identitetsutveckling i samband med att männen blev fäder kopplat till påverkan av
aktuella samhällsdiskurser gällande föräldraskap och struktur. Studien som genomfördes
via intervjuer visade att faktorer som påverkar pappans identitetsprocess är partnerskap
och kärleksrelationen, arbetskamrater och manliga närstående grupper samt den egna
barndomen och relationen till egna föräldrar. Resultatet visade även att männens
förväntningar på sin roll som pappa inte helt stämde överens med verkligheten efter
barnets födelse. Förstagångsföräldrar påverkades av diskursen om jämställt föräldraskap
som var mer etablerad än den reella förändringen hos män gällande föräldraskap.
Amningen beskrevs som ett praktiskt hinder i ansvarstagandet under första tiden efter
födseln, därför antogs en mer traditionell roll. Tre typer av faders-identitet kunde
identifieras i studien; den traditionella där mannen primärt var försörjare. Den
feminiserade faderskaps-identiteten som kännetecknas av en svag manlig identitet och en
särskiljande faderskaps-identitet som var kopplad till avståndstagande från hegemoniska
begrepp och en strävan efter jämställdhet. Slutligen konstaterade Höfner et al. att
övergången till faderskap innebär en förhandling om ansvar mellan föräldrarna. Denna
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förhandlingsprocess omfattar sedermera inte bara föräldrarnas ansvarsfördelning, utan
påverkas även av förväntningar från samhället i helhet, förväntningarna på ekonomiskt
ansvar samt förväntningarna från männens egen far, svärfar och andra grupper av
närstående män.

3.4. Relation mellan tidigare forskning och föreliggande studie
Forskning om pappor har fått stort utrymme de senaste decennierna. Det redogörs för ett
stort intresse av fördjupad kunskap om pappans upplevelser av föräldraskapet. En del
forskning visar att föräldraskapet har blivit mer jämställt mellan kvinnor och män.
Kvoterad föräldraledighet har påverkat diskursen om jämställdhet där sociopolitiska
åtgärder främjar och uppmuntrar fäder till större delaktighet samt möjlighet att utöva
rollen som pappa. En del av den tidigare forskningen belyser att diskursen om jämställt
föräldraskap är mer än den faktiska förändringen. Mycket av den forskningen som finns
är kvalitativ med intervjuer och fokusgrupper med brett urval. Forskningen visar att det
finns kopplingar mellan normen om pappor och jämställdhet. Innevarande studie ämnar
undersöka män som blivit pappa efter det att den förändrade föräldraförsäkringslagen
trädde i kraft 2016-01-01 och är sammanboende med barnets mamma. Därmed kan
innevarande studie bidra med förståelse för pappors upplevelse av rollen som pappa i det
samtida svenska samhället.

4. Avgränsning
Innevarande studie ämnar att beskriva och skapa förståelse för mäns upplevelser av rollen
som pappa. Det har inneburit en avgränsning, utifrån tidigare studier inom närliggande
område, att kvinnor inte intervjuats eller på något annat vis deltagit i studiens
undersökningsprocess. Utöver det har urvalsgruppen avgränsats till att samtliga
deltagande män är födda och uppväxta i det svenska samhället och kulturen. Studien
lägger heller inte vikt vid männens klasstillhörighet, utbildningsnivå, inkomst, attityd
eller bostadsort då detta inte är relevant för forskningsdesignen. Vidare har avgränsning
gjorts genom valet av att genomföra datainsamling genom intervjuer och inte genom
fokusgrupper, fallstudier eller longitudinell studie. Slutligen gjordes ytterligare
avgränsning genom att inte lägga vikt vid respondenternas upplevelse av
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maskulinitetsideal i förhållande till rollen som pappa utan istället lägga vikt vid
upplevelsen av könsroller.

5. Metod
Nedan följer en presentation av studiens metodval följt av en redogörelse för studiens
respondenturval. Därefter presenteras studiens etiska överväganden följt av empiriskt
instrument. Sedan följer en redogörelse för studiens tillvägagångssätt som följs av en
redovisning av förstudien. Därefter presenteras studiens transkriberingsprocess följt av
validitet och reliabilitet samt förförståelse. Slutligen presenteras fenomenologisk analys
som applicerades vid analys av den insamlade datan.

5.1. Metodval
Föreliggande studie är av kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning. En
fenomenologisk inriktning innebär att undersöka några individers upplevelser av ett
gemensamt och centralt fenomen, rollen som pappa (Creswell & Poth 2017, s. 75). Denna
metod är lämplig att använda i innevarande studie då syftet är att undersöka mäns
upplevelser av rollen som pappa. Utifrån studiens syfte har metodvalet fallit på
semistrukturerad intervju, vilken är guidad, koncentrerad, fokuserad och öppen i sin form
(Crabtree & Miller 1999, s. 19).
Fördel med semistrukturerad intervju är att respondenten har möjlighet att själv
utveckla beskrivande svar som förklarar den subjektiva upplevelsen och att det finns
möjlighet för intervjuaren att ställa följdfrågor (Bryman 2011, s. 415). Ytterligare fördel
med intervjuformen är att det finns en intervjuguide som utgångspunkt, då guiden
säkerställer att överensstämmande frågor berörts med samtliga respondenter. När en
studie har flera forskare är det angeläget med intervjuguide för att möjliggöra
framställandet av trender och tendenser i resultatet (Bryman 2011, s. 416).
En nackdel kan vara att respondenten spontant fortsätter att prata efter att
inspelningen avslutats och anför något som anses relevant och viktigt för studien som
därmed måste antecknas utanför inspelningen (Bryman 2011, ss. 430–431). Denna
nackdel har erfarits i studien och åtgärdats genom att föra anteckningar av respondentens
utsaga i enlighet med Brymans linje.
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Enligt Kvale och Brinkman (2009) har kvalitativ forskning med fenomenologisk
inriktning intresset av att studera och förstå sociala fenomen utifrån respondentens eget
perspektiv där en beskrivning av världen och egna upplevelser utifrån den subjektiva
uppfattningen av verkligheten utgör studiens data (ibid. s. 42). Med detta som bakgrund
anses en semistrukturerad intervju som den mest lämpade metoden då respondenterna ges
möjlighet till att kunna beskriva den subjektiva upplevelsen av det centrala fenomenet,
rollen som pappa, utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Fem interjuver
genomfördes via fysisk träff och på respondenternas initiativ med anledning av
geografiska och tidsrelaterade skäl genomfördes resterande av intervjuerna digitalt via
telefon eller Skype.

5.2. Urval
Enligt Crabtree & Miller (1999) ska urvalsgruppen i fenomenologisk forskning vara en
grupp med erfarenhet av fenomenet som skall studeras där respondenterna har åsikter och
tankar kring ämnet (s. 115). För att skapa samstämmighet mellan studiens syfte och
respondenter valdes ett målinriktat urval i form av snöbollsurval (Bryman 2011, s. 343).
Snöbollsurval innebär att genomförarna tar en initial kontakt med ett mindre antal
respondenter och genom dessa får kontakt med ytterligare deltagare (ibid. s. 196). Utifrån
detta och studiens avgränsning applicerades ett målinriktat snöbollsurval för att ernå en
urvalsgrupp som ingick i samma sociala kontext. Detta urval gjordes för att undersöka
män från liknande bakgrund och därmed finna trender och tendenser av det upplevda
gemensamma fenomenet i denna urvalsgrupp. Polkinghorne (1989) rekommenderar att
forskare använder 5–25 respondenter i en fenomenologisk studie (Polkinghorne i
Creswell 2013, s. 81). Dukes rekommendationer angående urval och respondenter inom
fenomenologisk forskning är att samla in data från tre till tio deltagare (Creswell & Poth
2017, s. 159). Med stöd av dessa rekommendationer uppgick antalet respondenter i
studien till tio individer vilket möjliggör djup i svaren för att belysa respondenternas
subjektivt upplevda erfarenheter av rollen som pappa.
Deltagarna i studien var tio män i åldrarna 28 till 56 år. För att erhålla tillgång
av respondenter publicerades en kontaktannons på Facebook där studien eftersökte
deltagare enligt kriterier för målgruppen. Urvalskriterierna var att respondenten skulle
upplevt studiens centrala fenomen, rollen som pappa, och vara pappa till ett barn fött efter
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sammanboende med barnets mamma. Initialt kontaktades forskarna av tre respondenter
via kontaktannonsen. Genom dessa tre respondenter eftersöktes fler individer för att på
så sätt komma i kontakt med resterande respondenter som kunde tänkas vilja delta i
studien. Av de individer som forskarna kontaktade valde en person att inte svara på
kontaktförfrågan vilket således medförde ett bortfall. Processen med att fråga
respondenterna efter ytterligare deltagare gav forskarna möjlighet att uppnå innevarande
studies eftersökta urval.

5.3. Etiska överväganden
Innevarande studie har grundligt beaktat Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav på
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.
Informationskravet hänvisar till att respondenterna innan medverkan i studien
ska få information om studiens syfte samt hur det insamlade intervjumaterialet kommer
att behandlas i studien. Enligt informationskravet ska respondenten informeras om
samtliga inslag vilka kan tänkas påverka dennes medverkan (ibid. s. 7). Detta krav har
tillgodosetts genom att ett informationsbrev (se bilaga 1) har delats ut innan samtliga
genomförda intervjuer, där de etiska principer beskrivits och respondenten informerats
om sina rättigheter och studiens syfte. Innan en intervju har påbörjats har en genomgång
av informationsbrevet skett varpå respondenten fått ställa eventuella frågor gällande
studien eller sin medverkan.
Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att bestämma över sin
medverkan i studien och även avbryta intervjun om denna önskar, utan att det ifrågasätts
eller får negativa konsekvenser (ibid. s. 9). Kravet har uppfyllts genom att respondenterna
informerats om sina rättigheter och information angående att de väljer vilka frågor som
de önskar besvara samt att de, när som helst, utan några negativa konsekvenser får avbryta
sin medverkan. Innan varje intervju påbörjades fick respondenterna lämna muntligt
samtycke till att intervjun spelades in.
Konfidentialitetskravet inbegriper att respondenterna ska vara konfidentiella, det
ska därmed inte vara möjligt att identifiera respondenterna samt att den insamlade datan
ska behandlas med sekretess (ibid. s. 12). Intervjuerna transkriberades anonymt genom
att intervjuerna blev tilldelade ett nummer. Uppgifter om namn eller identitet framgår
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således inte i transkriberingarna och endast den forskare som genomfört respektive
intervju känner till respondentens identitet. Vid presentation av innevarande studies
respondenter avidentifieras respondenternas intervjunummer för att ytterligare säkerställa
respondenternas anonymitet.
Nyttjandekravet hänvisar till att respondenterna ska få information om hur det
insamlade materialet kommer användas samt att det insamlade materialet endast kommer
användas i studien och inte till något annat (ibid. s. 14). Genom informationsbrevet och
samtal innan respektive intervju har det säkerställts att respondenterna fått kännedom om
hur det insamlade materialet kommer att användas och att endast studiens genomförare,
opponenter och examinator har tillgång till det transkriberade materialet.

5.4. Empiriskt instrument
Studien applicerade en intervjuguide vilken framarbetades utifrån studiens syfte och
forskningsfrågor. När intervjuguiden framställdes operationaliserades de tre forskningsfrågorna till 14 intervjufrågor där några har tilltänkta följdfrågor och andra är öppna
frågor enligt semi-strukturerad intervjumetod (se bilaga 2 för intervjuguide). Initialt i
intervjuguiden återfinns frågor gällande respondentens ålder, antal barn, ålder på barn
och civiltillstånd. Vidare utformades fem frågor kopplade till den första forskningsfrågan,
fyra till den andra forskningsfrågan och slutligen fem frågor kopplade till den tredje
forskningsfrågan. Ett antal av frågorna har tillhörande följdfrågor.
Frågorna i intervjuguiden erhöll anpassat språk för att vara begripligt för
respondenterna. Studiens intervjuguide har varit strukturerad på ett sådant sätt att
ordningen i frågorna följts på ett naturligt sätt (Bryman 2011, s. 419). För exempel på hur
operationalisering gått till se Tabell 1 i bilaga 3.

5.5.Tillvägagångssätt
Initialt formulerades studiens syfte och forskningsfrågor, utifrån dessa utformades en
relevant urvalsgrupp för att samla in data. Det målinriktade snöbollsurvalet som användes
innebar att studiens forskare upprättade en kontaktannons på Facebook för att förvärva
respondenter. På annonsen svarade två personer som ville delta i studien. Ytterligare en
person kontaktade forskarna via gemensam kontakt som sett annonsen och förmedlade
kontakt med en individ som visat intresse för studien. Genom de tre respondenterna
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samlades ytterligare åtta deltagare in, vilka ingick i de första tre respondenternas sociala
kontaktnät. En potentiell respondent svarade ej på forskarnas kontaktförfrågan och har
därmed utgjort ett bortfall i studien.
I ett tidigt skede bestämdes att forskarna skulle intervjua fem respondenter var.
Respondenterna fick möjlighet att välja mellan att genomföra intervjun i fysisk form, via
Skype eller över telefon. Inför samtliga intervjuer skickades informationsbrevet (se bilaga
1) ut en tid innan intervjutillfället för att respondenterna skulle få tid att reflektera över
kommande medverkan och rättigheter. Innan samtliga intervjuer påbörjades gjordes en
genomgång av informationsbrevet, eventuella frågor besvarades och samtliga
respondenter lämnade muntligt samtycke till medverkan och inspelning av intervjun. Fyra
intervjuer genomfördes via telefon, en via Skype och resterande fem intervjuer
genomfördes vid en fysisk träff. De fem intervjuer som genomfördes via telefon eller
Skype var på respondentens initiativ av geografiska och tidsrelaterade skäl. Intervjuerna
som utfördes i fysisk form genomfördes på respondentens begäran i intervjuarens hem,
där endast respondenten och intervjuaren deltog. Vid en intervju uppgav respondenten
sig vara stressad på grund av barnvakt, vilket kan ha påverkat den enskilda
datainsamlingen. Vid sammanställning av den insamlade datan genomlyses inte någon
tendens till att studiens olika intervjumetoder påverkat resultatet i någon negativ
bemärkelse, då samtliga intervjuer hade mättade svar på intervjufrågorna. Studiens
respondenter fick ingen kompensation för deltagandet. Intervjuerna genomfördes mellan
den 31 januari och 18 februari 2018 och pågick mellan 34 minuter och 55 minuter.

5.5.1. Förstudie
En förstudie genomfördes med en individ vilken uppnådde urvalskriterierna, för att
säkerställa att frågorna uppfattades på det sätt som var avsett. Genom att göra en förstudie
gavs inblick i intervjufrågornas lämplighet, utformning och skärpa samt om dessa
speglade studiens syfte. Intervjun pågick i ca 50 min och efter intervjun fick respondenten
chans att återkoppla till forskarna. Efter förstudien diskuterade forskarna intervjuguiden
och reviderade vissa uttryck för att säkerställa att intervjufrågorna var förståeliga för
respondenterna. Några frågor som av deltagaren i förstudien upplevdes svåra att svara på
omformulerades och några togs bort. Förstudien medvetandegjorde forskarna om att vissa
frågor behövde omformuleras för att av respondenterna uppfattas på adekvat sätt och på
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så vis kunna ge tydligt och mättat svar. Genom förstudien gavs en inblick i
intervjufrågornas anknytning till forskningsfrågorna.

5.6. Transkriberingsprocessen
Enligt Kvale och Brinkman (2009) finns inga generella riktlinjer för hur kvalitativa
intervjuer ska transkriberas, det behandlar olika val som forskarna tar ställning till (s.
197). Två alternativ är om transkriberingen ska vara ordagrant talspråk eller av en mer
formell karaktär. Vidare finns inget givet svar på denna fråga, utan är beroende av vilken
typ av analys som ska genomföras och vilket förhållningssätt forskarna väljer inför
transkriberingen (ibid.; Kvale 2007 s. 95).
Enligt Kvale (2007) får forskare som transkriberar intervjuerna större och
djupare förståelse för sociala och emotionella aspekter av insamlad data (s. 95).
Ytterligare fördel med att transkribera egengenomförda intervjuer är att forskaren
påbörjar analysen av respondenternas svar i ett tidigt skede. Kvale betonar även vikten av
att olika forskare som transkriberar data till samma studie bör använda likvärdig procedur
vid transkriberingsprocessen (ibid.).
Med stöd av ovanstående har transkriberingen varit av ordagrann
talspråkskaraktär, utan betoningar och pauser. Vid transkribering har forskarna varit
grundliga med att transkriberingen innehåller all relevant information om respondentens
svar. Vid utskriftsprocessen har sådant som ansetts vara irrelevant för studiens syfte och
forskningsfrågor utelämnats. Exempel på utelämnad information i transkriberingen är
genomgång av informationsbrev och avslutande samtal. Vidare har forskare enskilt
transkriberat de fem intervjuer som respektive forskare ansvarat för och genomfört. En
nackdel med att transkribera delar av insamlat materialet är att forskaren får djupare
kunskap om egengenomförda intervjuer och en mindre etablerad kunskap om intervjuer
som genomförts av den andra forskaren. Nackdelen har kompenserats genom att
forskaren noggrant och vid ett flertal tillfällen läst in material som sammanställts av den
andra forskaren för att uppnå en djupare förståelse. En dialog mellan forskarna fördes för
att säkerställa att transkriberingarna haft samstämmig tolkning.
Vid transkriberingen tillämpades en mall vilken tydliggjorde vem som sagt vad
under intervjun genom att markera “Respondent” och “Intervjuare” framför varje
uttalande. Vidare anonymiserades respondenterna genom att endast benämnas med
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intervjunummer i transkriberingen. Att transkribera individuellt är tidskrävande, dock
värderas den kunskap och erfarenhet forskaren har av egengenomförda intervju som
värdefull.

5.7. Validitet och reliabilitet
Kirk och Miller (1986) skriver att objektivitet inom den kvalitativa forskningen delas in
i två komponenter; validitet och reliabilitet (ibid. s. 19). Reliabilitet, även kallad
tillförlitlighet, behandlar frågan om huruvida undersökningen går att reproducera med
likvärdigt resultat. Validitet benämns som giltighet och är det kriteriet som refererar till
sanningshalten och styrkan av ett påstående i studiens resultat (Kvale 2007, s. 122). Dessa
två komponenter delas vidare in i intern och extern validitet och reliabilitet.
Bryman (2011) beskriver att den externa reliabiliteten hänvisar till huruvida en
studie är replikerbar och i vilken utsträckning. En utmaning för kvalitativ forskning är att
en social miljö inte går att frysa (ibid. s. 352). I denna studie återfinns dock möjlighet till
replikerbarhet eftersom att tio intervjuer inte är beroende av den sociala miljön på det
viset att det är miljö som studeras, utan individuell upplevelse av ett gemensamt fenomen.
Essensen i studien är deltagarnas subjektiva upplevelser där dessa kan särskiljas från
individ till individ. Med detta är det inte den sociala miljön som är avgörande för resultatet
utan avgörande är urvalsgruppen och subjektiva upplevelser av fenomenet. Genom att
återge detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet i studien stärks den externa
reliabiliteten då studie går att genomföra på motsvarande sätt.
Den interna reliabiliteten förklarar både Bryman och Creswell som huruvida
forskningsgruppen har en överenskommen och samstämmig tolkning av det insamlade
materialet genom ett kodningsavtal (Bryman 2011, s. 352; Creswell 2013, s. 253).
Creswell beskriver även vikten av noggrann transkribering för att uppnå intern reliabilitet
(Creswell 2013, s. 253). Genom att kodning och tematisering gjorts i flera steg, initialt
enskilt sedan gemensamt där dialog förts kring utformningen av teman och tolkning av
den insamlade datan stärktes studiens interna reliabilitet.
Externa validitet hänförs till om resultatet kan generaliseras och beröra andra
grupper samt dess individer i den sociala kontexten. Bryman skriver att externa validitet
och generaliserbarhet kan utgöra ett problem för kvalitativ forskning där ett begränsat
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urval appliceras (Bryman 2011, s. 352). Syftet med fenomenologisk forskning är inte att
generalisera utan att redogöra en grupp individers upplever av ett gemensamt fenomen.
Intern validitet innebär konsensus mellan forskarens insamlade data och studiens
teoretiska grunder. En styrka i den kvalitativa forskningen gällande intern validitet
återfinns när en studie genomförs under en längre tid och därmed säkerställer en hög
överensstämmelse mellan den insamlade datan och teori (ibid. s. 352). På grund av
studiens syfte och utformning har data inte samlats in över tid dock jämförs studiens
resultat med tidigare forskning inom fältet för att uppnå intern validitet.
Crabtree & Miller (1999) anger bracketing, även kallad epoche, som nödvändig
vid undersökning av ett centralt fenomen inom fenomenologisk forskning (s. 102;
Creswell 2013, s. 83). Bracketing är en strategi, som använts i denna studie, för att stärka
reliabiliteten och validiteten. Strategin innebär att medvetandegöra den subjektiva
föreställningen om det centrala fenomenet för att undvika social påverkan och bias vid
analysarbetet (Crabtree & Miller 1999, s. 102). Vidare beskrivs att forskaren bör bortse
från personliga antaganden, bias, värderingar och känslor för att kunna nå ett objektivt
resultat (Miles, Huberman & Saldaña 2014, s. 312; Creswell & Poth 2017, s. 81). Genom
att forskarna medvetandegör och förhåller sig till den subjektiva förförståelsen skapas
förutsättningar för att kunna uppnå objektivitet.

5.7.2. Förförståelse
Genom att föra en omfattande diskussion kring ämnet och medvetandegöra den
subjektiva förförståelsen har det visats att forskarna har skilda åsikter, tankar och
upplevda erfarenheter kring rollen som pappa. Detta omöjliggör att den insamlade datan
blir ensidig och subjektivt riktad i tolkningen. Vidare innebär detta att resultatet är en
sammanflätad tolkning som speglar respondenternas subjektiva upplevelse av fenomenet.
Forskarna har inga egna erfarenheter av att anta rollen som pappa, men har i sin direkta
närhet flera individer med erfarenhet av detta. En av innevarande studies forskare har
egna barn och har därmed en uppfattning av rollen som pappa. Den andra forskaren är
sammanboende med en man och, varannan vecka, dess barn från tidigare förhållande och
därmed upplevt rollen som pappa i ett annat perspektiv. Vid diskussioner mellan
forskarna framkom att forskarna har olika upplevelser av rollen som pappa och kraftigt
skiljer sig åt i sina ståndpunkter gällande rollen. Målet med denna diskussion var att lyfta
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forskarnas subjektiva uppfattningar för att kunna åsidosätta förförståelsen och att på så
vis, med hjälp av bracketing, kunna närma sig objektivitet.

5.8. Analysmetod
Innevarande studies syfte var att beskriva mäns upplevelser av rollen som pappa. I
fenomenologisk forskning abstraherar forskaren tidigare kunskap och förförståelse för att
ernå djupare förståelse av det centrala fenomenet (Creswell 2013, s. 331). För att förvärva
en ökad förståelse av upplevelsen av det gemensamma fenomenet och sammanfatta
essensen av fenomenet applicerades fenomenologisk analysmetod. Studiens syfte och
forskningsfrågor är framarbetade på ett sådant sätt att resultatet ska beskriva trender och
tendenser samt essensen av respondenternas upplevelser av rollen som pappa. Med det är
en fenomenologisk analys applicerbar i relation till innevarande studies syfte och
forskningsfrågor. Metoden är relevant då kodning och tematisering av insamlad data
konkret förevisar mönster och essensen av männens subjektiva upplevelser av rollen som
pappa (ibid. ss. 331-332). Analysen i innevarande studie utgick från ett induktivt
förhållningssätt genom ”bottom-up”, vilket innebär att forskarna framtog studiens teman
utifrån insamlad data. Induktiv analysprocess innebar i föreliggande studie att
respondenternas subjektiva upplevelser av det gemensamt upplevda fenomenet var
grunden för analysen och således inte resultat i tidigare forskning eller forskarnas
förförståelse (ibid. s. 332). I enlighet med Creswells (2017) rekommendation inom
fenomenologisk forskning har forskarna frekvent diskuterat den subjektiva förförståelsen
av fenomenet, epoche, för att undvika påverkan av förförståelsen i analysen (s. 78).
Inledningsvis studerade forskarna den insamlade datan flera gånger för att skapa
en förståelse över det insamlade materialet och identifiera initiala koder. Genom att
forskarna transkriberade insamlad data manuellt ernåddes kunskap om datan.
Signifikanta

uttalanden

gällande

respondenternas

upplevelse

av

fenomenet

sammanställdes i initiala teman där samtliga uttalanden behandlades med likvärdig
uppmärksamhet och föranledde grunden för studiens teman (Creswell 2017, ss. 201, 332.)
Kodningen utfördes först enskilt för att sedan jämföras och sammanställas för att på sätt
säkerställa en samstämmig tolkning mellan forskarna (se bilaga 4 för exempel på
kodning). Tankekartor användes för att ytterligare sortera in uttalanden i övergripande
teman. Framtagna teman bearbetades ytterligare vilket innebar att vissa teman
sammanfördes och andra reviderades för att överensstämma med den insamlade datan
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(ibid. s. 184). Teman som framtogs för att representera studiens resultat förfinades, vilket
innebar identifiering av essensen i varje enskilt tema genom en detaljerad presentation.
Avsedda teman studerades både enskilt och i relation till varandra där subteman
konstruerades. Samtliga teman respektive subteman namngavs för att därefter presenteras
i resultatet och avslutningsvis sammanställdes essensen av det centrala fenomenet (ibid.
s. 332).

6. Resultat
Under avsnittet presenteras resultatet som framkom i studien. I den insamlade datan från
studiens tio respondenter utkristalliserades tre huvudteman med tillhörande subteman.
Initialt i avsnittet presenteras studiens respondenter (se Tabell 3) och de mönster som
framkom av transkriberingarna kopplat till studiens huvudteman (se Tabell 4). Därefter
följer en visuell översikt av studiens huvudteman och subteman (Se Tabell 5). Studiens
tre huvudteman är; en omvälvande upplevelse, att vara pappa och inte bara fader och en
pappa i tiden. Dessa huvudteman har olika antal tillhörande subteman som hjälper vid
besvarandet av forskningsfrågorna. Exempel på subtema tillhörande huvudtemat en
omvälvande upplevelse är att växa in i rollen och nya prioriteringar. Till varje tema
respektive subtema används citat från respondenterna för att presentera resultatet på ett
beskrivande och övergripligt sätt. Avslutningsvis beskrivs essensen av studiens centrala
fenomen, mäns upplevelser av rollen som pappa.

Tabell 3 - Översikt av respondenter

Tabell 4 – Visuell översikt av huvudteman och subteman
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Tabell 5 - Visuell översikt av resultattabell och huvudteman

6.1. En omvälvande upplevelse
I studiens första huvudtema en omvälvande upplevelse beskrev respondenterna
upplevelser av rollen som pappa. Detta tema delades sedan upp i två subteman; att växa
in i rollen och nya prioriteringar som beskriver männens olika och gemensamma
upplevelser av rollen som pappa. Det återfanns trender i männens svar angående
antagandet av rollen som pappa samtidigt som deras beskrivningar lade fokus på olika
aspekter. Samtliga respondenter beskrev antagandet av rollen som pappa vara en
omvälvande upplevelse, något som ändrat hela deras liv. Ett fåtal respondenter förklarade
att det för dem fallit sig naturligt att ta sig an rollen som pappa. Pappa 10 förklarade en
upplevelse av att rollen som pappa var svår att ta sig an då han upplevde att det fanns
många olika beskrivningar på hur en pappa ska vara och menade att efter att ha skapat en
egen uppfattning var det lättare att ta sig an rollen. Flera respondenter beskrev rollen som
pappa med glädje och stolthet över delaktigheten i barnens liv.

Att växa in i rollen
Flera av papporna upplevde att med rollen följde förväntningar på antagandet av rollen. I
det transkriberade materialet återfinns uttalanden från Pappa 9 och Pappa 10 som
framhävde att med ansvaret följer skyldigheter och rättigheter. Det återfanns även en
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trend hos majoriteten av respondenterna där de uppgav att rollen som pappa har tagit tid
att växa in i. Ett fåtal av respondenterna betonade en känsla av trygghet gällande det sätt
de växt in i rollen. En del av respondenterna uppgav att det föll sig naturligt att växa in i
rollen som pappa. Pappa 2 beskrev:
“Ja alltså, jag tror att framförallt så växte jag in i det när andra barnet kom.
Då blev det ju liksom en helt annan grej. Med allt. Det var inte så farligt
liksom. Utan jag blev mycket tryggare i rollen och ditten och datten. Och ja
då kände jag verkligen hur jag växte och verkligen blev pappa.”

(Transkribering Pappa 2, s. 3)
Pappa 7 beskrev en upplevelse av att växa in i rollen som pappa till en början innebar
påtaglig stress. Alla vidtagna förberedelser inför barnets födelse motsvarade inte hans
förväntningar och beskrev det som en upplevelse av att det var en händelse och
omställning i livet som inte gick att förberedas inför utifrån andras berättelser. Denna
stress avtog mer och mer under tiden föräldraskapet praktiserades. Pappa 2 berättade om
hans upplevelse av att växa in i rollen som pappa präglades av en kravbild på sin roll som
pappa vilken han upplevde vara påtaglig och svår att leva upp till.
Samtliga respondenter ansåg att de vuxit in i rollen som pappa vid föräldraledighet
och då mycket tid spenderats med barnen. Några respondenter beskrev en upplevelse av
att de växt in i rollen som pappa vid specifika tillfällen då de varit ensamma med sina
barn och då känt att barnet förlitat sig på dem.
“[...] exempelvis när jag ska lägga mitt barn eller trösta barnet. Jag upplever
att barnet litar på mig och då växer jag i min roll. Det stärker mig.”

(Transkribering Pappa 9, s. 2)
En del av respondenterna upplevde att amningen påverkat deras möjligheter att växa in i
rollen som pappa. Främst betonades att mödrarna av olika anledningar inte ammat vilket
medfört en möjlighet till delat ansvar över barnets matintag. Detta upplevdes av männen
möjliggöra ett mer jämställt föräldraskap och resulterade i att papporna växte i sin roll.
Pappa 7 berättade att då barnets mamma inte ammade gavs större möjlighet till båda
föräldrarna att ta del av den närhet som gavs vid matningen. En av papporna sade följande:
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“[...] när barnet var fyra månader bestämde sig min fru för att ge upp
amningen och det var nog det bästa som hade kunnat hända. Min fru kände
sig mer fri och jag kunde ju vara med och ta lika mycket ansvar för maten som
hon kunde.”

(Transkribering Pappa 2, ss. 3-4)

Nya prioriteringar
Många respondenter uppgav att med föräldraskapet och rollen som pappa följde
förändringar i vardagslivet och i livet som helhet. Respondenterna uppgav att livet
förändrats efter att de blivit pappa, vilket innebar nya prioriteringar. Samtliga
respondenter återgav en upplevelse av att barn och familj nu kommer i första hand, vilket
för några var en ny upplevelse. Trender i männens svar visar på att männen åsidosatte sig
själv och lade fokus på barnen. Den insamlade datan visade även att några av männen lade
vikt vid samspelet som pappan har tillsammans med sin partner medans några pappor
uppgav att deras partner ibland bortprioriterades till barnens fördel. Fritidsintressen,
vänner och andra nöjen var även sådant som prioriterades bort av papporna i perioder.
Pappa 10 uppgav att ju mer han vuxit in i sin roll som pappa desto lättare upplevde han
det var att prioritera i vardagslivet. Pappa 2 beskrev följande:
“Jag är ju pappa i första hand, och sen är jag make till min fru, och sen är det
mitt jobb... [...] Jag pratade med mina chefskollegor och jag sa då vid ett
tillfälle att det som kommer i absolut sista hand, det är ju jag själv.”

(Transkribering Pappa 2, s. 5)
Den nya rollen innebar för flera av männen en känsla av otillräcklighet, tidsbrist och
rollkonflikt. Pappa 4 beskrev svårigheter och en känsla av otillräcklighet i att kombinera
och balansera sin egen mansroll, rollen som make och rollen som pappa. Även Pappa 10
berättade att det var svårt att kombinera olika roller som pappa, man och kollega då dessa
ställde olika krav på mannen vid samma tidpunkt. Exempelvis berättade respondenten att
arbetet var viktigt men när barnen var sjuka gick de före jobbet vilket upplevdes skapa en
splittring då bortprioritering av andra roller krävdes. Pappa 6 beskrev:
“Jag tycker det kan vara svårt med rollen som pappa och rollen som sambo,
balansen däremellan kan vara svår. [...] Jag kan känna att jag inte räcker till
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som sambo när jag försöker vara en bra pappa till mina barn. Rollerna
krockar. “

(Transkribering Pappa 6, s. 3).
Slutligen uppgav samtliga respondenter att det viktigaste i antagandet av rollen som pappa
var att skapa trygghet för barnen och vara engagerade samt närvarande i barnens liv. Det
återfanns även en trend hos många av respondenterna beträffande viljan att skapa goda
förutsättningar till barnen och ge dem en bra barndom för att sedan klara av vuxenlivet.
Några av papporna uppgav det vara viktigt att finnas där för barnen och att vara en god
förebild.

6.2. Att vara pappa och inte bara fader
Under det andra huvudtemat gällande antagandet av rollen som pappa framtogs två
subteman för att beskriva och återspegla männens upplevelser. De två subteman som togs
fram är; delaktighet och ansvar samt föräldraledighet. Männen beskrev rollen som pappa
i dagens samhälle vara präglad av att pappan ska vara föräldraledig, delaktig och vara
ansvarstagande gentemot barnen. På den direkta frågan om respondenterna upplevde
påverkan av samhällets förväntningar svarade majoriteten nej. Vid fler och djupare frågor
framkom dock att männen påverkades av krav och förväntningar från samhället gällande
rollen som pappa. Pappa 5 beskrev påverkan från samhället enligt följande:
“Nej jag känner inte att de påverkar mig men det gör de nog. Det är inget som
jag någonsin tänkt på. Men jag vore förvånad om samhället inte påverkade
mig.”

(Transkribering Pappa 5, s. 4)

Delaktighet och ansvar
Flera respondenter beskrev att rollen som pappa kännetecknades av delaktighet och
ansvarstagande och att detta även förväntas av omgivningen och samhället. Männen
uppgav att de anpassade sig efter upplevda förväntningar på rollen som pappa.
Upplevelsen av vilket ansvar de ansågs inneha förtydligades i beskrivningen av hur de
såg på rollen som pappa. Det återfanns en trend hos samtliga pappor gällande att det i
deras roll åligger dem ett stort ansvar gentemot barnen vilket eftersträvades att leva upp
till.
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“Jag försöker som sagt att vara delaktig, vi turas om att lägga barnen. Vi delar
upp mycket av de sysslorna, när det går. Jag försöker vara så delaktig som jag
bara kan och göra mitt bästa, vilket jag tycker att jag gör. “

(Transkribering Pappa 8, s. 4)
Flera av respondenterna beskrev en upplevelse av nya förväntningar på hur en pappa ska
vara i dagens samhälle jämfört med hur det var för deras egna pappor. Dessa
förväntningar upplevdes vara mer omfattande och Pappa 5 förklarar:
“[...] man är med i sitt barns uppväxt på ett annat sätt än tidigare. Man
vabbar, man är föräldraledig, man hämtar och lämnar på förskolan. Man är
involverad på ett helt annat sätt. På ett helt annat sätt än hur mina föräldrar
har haft det.”

(Transkribering Pappa 5, s. 3)

Föräldraledighet
Under detta subtema belystes två tendenser i männens upplevelser av förväntningar från
samhället och den sociala omgivningen vilka respondenterna upplevdes påverkas av.
Många av männen uppgav att de växte i rollen som pappa vid föräldraledighet. Flera
respondenter beskrev att vid föräldraledighet påverkades de positivt av tiden med barnet
i den bemärkelsen att den positiva respons omgivningen gav innebar en förstärkning av
rollen som pappa. En del respondenter belyste även anknytningsprocessen mellan barnet
och pappan och beskrev en tacksamhet över möjligheten att få vara föräldraledig med
barnet där barnet kunde knyta an till pappan. Trots detta var flertalet respondenter
negativa till kvoterad föräldraledighet och menade att uppdelningen av föräldraledighet
skulle beslutas i enskilda familjer utan påtryckningar från regering och samhälle. En
respondent beskrev att den kvoterade föräldraledigheten påverkat honom enligt följande:
“Ja, det tror jag att den gjort undermedvetet. [...] förr var det 60 dagar som
var låsta till vardera föräldern, nu är det 90. Jag anser att det är så
utvecklingen ser ut, att nu ska man vara mer delaktig. Jag har varit delaktig
med mina äldre barn också, men det är stor skillnad på hur delaktig jag är
nu. “

(Transkribering Pappa 10, ss. 8-9)
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Majoriteten av respondenterna upplevde ingen påverkan av den kvoterade
föräldraledigheten. Några av respondenterna beskrev en upplevelse av negativ inställning
från samhället om pappan inte tog ut kvoterade föräldradagar tillsammans med sitt barn.
Trots detta uppgav ett fåtal respondenter att de inte tagit ut dagarna som var låsta till dem
och upplevde sig inte påverkas av kvoterad föräldraledighet eller samhällets
förväntningar gällande delaktighet genom föräldraledighet.

6.3. En pappa i tiden
Det tredje och sista temat en pappa i tiden delades in i tre subteman. Dessa tre subteman
är pappornas pappa, en roll i utveckling och upplevelsen av könsroller.

Pappornas pappa
Majoriteten av respondenterna beskrev en påverkan av den egna pappan på ett eller annat
sätt i rollen som pappa. Den egna pappan beskrevs både som föredöme och motexempel
i agerandet och förhållningssättet i rollen som pappa. Flera respondenter hade positiva
barndomsminnen av sin egen pappa och hans roll samt förhållningssätt till dem vilket de
uppgavs ha påverkats av i sin roll som pappa. Dessa respondenter uppgav trots det att den
egna pappan var den som arbetat mest och deras mamma var den som i huvudsak hade
ansvar för barnen och hushållet. Pappa 8 upplevde sin egen pappa engagerad och
förklarade följande:
“Pappa har alltid varit engagerad, oavsett om det gällde att skjutsa mig till
någon kompis eller att följa med på något idrottsevenemang. Pappa ställde
alltid upp. Mina barn är inte så stora än, men jag vill ställa upp på samma sätt.
Hur min pappa tog sig an mig på den biten motsvarar hur jag vill ställa upp för
mina barn. “

(Transkribering Pappa 8, s. 6)
Flera av respondenterna upplevde att deras egen pappa varit “andrahandsförälder” under
uppväxten. Mycket av ansvaret under barndomen hade då legat på mamman och deras
egen pappas roll påverkade dem i form av motexempel. Exempelvis beskrev Pappa 3 att
han saknade positiva minnen av sin egen pappa och dennes rolltagande och uppgav att
hans pappa inte varit delaktig i hans liv från cirka fyra års ålder och framåt. Detta hade
Pappa 3 funderat mycket över sedan han själv blivit pappa till två barn och menade det
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vara otänkbart att inte finnas i sina barns liv då han var medveten om hur viktig han själv
var som pappa för sina barn. Även Pappa 7 beskrev att han hade sin egen pappa som
motexempel i sin roll som pappa och hur det påverkat honom. Han förklarade följande:
“Han var ju en franchise-pappa ju! [...] Han var helg-pappa. Som bodde
väldigt långt bort, så jag kunde inte smita hem till pappa efter skolan utan det
blir nästa helg. [...] Vi har en bättre relation idag än vad vi hade när jag var
liten. Det kan ju ha och göra med att jag nu har barn själv också. Jag vill visa
upp det, in your face, så här är man som pappa!”

(Transkribering Pappa 7, ss. 7-8)

En roll i utveckling
Majoriteten av respondenterna beskrev att de fått respons av individer i deras omgivning
angående rollen som pappa. De flesta av respondenterna beskrev att den positiva
responsen erhållits i form av verbala uttalanden från omgivningen. Några av
respondenterna beskrev även icke verbal respons genom blickar från andra som uppfattats
vara positiva så väl som negativa. Flera respondenter beskrev att positiv respons från
omgivningen påverkade dem, genom att responsen resulterade i uppmuntran till större
engagemang och ansvarstagande i rollen som pappa. För några respondenter inspirerade
responsen till att ge mer av sig själv till barnen, vilket upplevdes stärkt dem i rollen som
pappa. Pappa 6 förklarade påverkan av respons enligt följande:
“Jag känner att jag växer i min roll och känner mig mer säker på den när
utomstående ger mig beröm. Får man en sån här push, då känner man "YES"!
Då tänker jag ännu mer på hur jag är med mina barn och jag ser till att ta mig
mer tid för att umgås med barnen. När man får beröm, så vet man att man är
inne på rätt spår.”

(Transkribering Pappa 6, s. 8)
Majoriteten av respondenterna beskrev att den rådande normen för en pappa i dagens
samhälle innebar att pappan ska vara närvarande, delaktig och jämställd med den andra
föräldern. Exempelvis så beskrev Pappa 1 och Pappa 9 att normen på en pappa idag
innebär att pappan ska vara hemma med barnen, att det ska vara jämställt mellan
föräldrarna och att normen gav möjlighet för män att vara föräldraledig med barnen. Flera
respondenter upplevde att beskrivande norm av en delaktig pappa gav dem möjlighet att
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utöva sitt föräldraskap genom att ta ut föräldraledighet. Vidare beskrev männen att det
blivit mer accepterat av omgivningen att pappor var föräldralediga med barnen. Ett fåtal
av respondenterna beskrev det vara svårt att identifiera en rådande norm på hur en pappa
ska agera och menade att det fanns flera olika beskrivningar på rollen och att detta innebar
en komplexitet.
“Jag lever som normen… den påverkar mig. Kanske lever jag närmare normen
än många. Jag är med och lagar mat och städar. Jag är på båda sidor...
samtidigt så vill jag vara den som försörjer familjen. “

(Transkribering Pappa 6, s. 5)
Ett flertal respondenter upplevde påverkan i rollen som pappa av det sociala nätverket.
Individer som beskrevs påverka rollen som pappa var partner, vänner, kollegor, grannar
och syskon. Utöver detta hade det sociala nätverket påverkats på det sätt att umgänget
med vänner förändrats från att bestå av vänner utan barn till att huvudsakligen bestå av
vänner med barn. Upplevelsen av att befinnas i samma fas i livet som andra vänner med
barn var betydande då det ansågs gynna barnen att umgås med andra barnfamiljer. Flera
av respondenterna, exempelvis Pappa 4, beskrev en påverkan av andra föräldralediga män
i rollen som pappa. Vidare beskrev Pappa 3 påverkan av det sociala nätverket enligt
följande:
“Det är ju de man pratar med som påverkar en. Som man bollar grejer med
liksom. En del med arbetskamrater, som är i samma sits då... De pratar man ju
en del med... Hur det är och så. Och det är ju väldigt olika märker man ju då
liksom när man pratar med folk. Vissa har ju inte alls det på samma sätt som vi.
Så det är olika. […] Sen har ju kompisarna påverkat en del också. Fast på det
viset att man inte umgås med dem på samma sätt längre...”

(Transkribering Pappa 3, s. 5)
Flera respondenter upplevde ett stödjande bemötande från arbetsgivarna vilket
uppmuntrade till att ta ut föräldraledighet. En av respondenterna, Pappa 8, beskrev stor
förståelse från arbetsgivaren vid uttag av föräldraledighet. Vidare beskrev Pappa 8 en
upplevd förändring hos arbetsgivaren gällande frågan, där arbetsgivaren upplevdes vara
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angelägen om att pappor ska vara delaktiga med barnen och att frågan hade betydelse för
företaget.

Upplevelsen av könsroller
Respondenterna hade skilda beskrivningar och uppfattningar om upplevelsen av
könsroller kopplat till rollen som pappa. Samtidigt upplevde samtliga respondenter att
omhändertagandet av hemmet och barnen var delat mellan båda föräldrarna där ett
jämställt föräldraskap sågs som en självklarhet. Pappa 7 beskrev att det vid
föräldraledigheten inte ställts mer “hemmakrav” på honom utan snarare på mamman, då
han redan innan barnets födelse tagit mycket ansvar för hemmet. Flera av respondenterna
upplevde påverkan i könsrollerna vid antagandet av rollen som pappa på så sätt att dem
omvärderat det obetalda hemarbetet. Pappa 10 beskrev enligt följande citat:
“Ja! Jag tyckte att vi var rätt jämställda i vår uppdelning av hushållsarbetet
men jag inser efter jag har varit ledig att det så mycket som min fru gör som jag
inte ens såg som någon uppgift! Typ att ständigt plocka in barnens leksaker, det
har jag inte tänkt på. Jag har nog mer tänkt på matlagning, tvätt och städ. Och
att ta hand om bilen. Vi har blivit ännu mer jämställda efter våra barn. Det är
min fru som tankar bilen och det är oftast jag som städar hemma, det speglar
vår uppdelning ganska bra. Den är inte styrd av traditionella könsroller utan
är anpassad till vårt liv år 2018.”

(Transkribering Pappa 10, s. 10)
Majoriteten av respondenterna upplevde sig leva i en parrelation med icke traditionella
könsroller och därmed ett delat ansvarstagande i föräldraskapet och hushållet. En av
papporna beskrev att han och hans fru inte levde enligt traditionella könsroller sedan
tidigare och menade att föreställningen om könsroller därmed inte påverkats av hans
antagande av rollen som pappa. Vidare uppgav Pappa 2 att han, och hans fru, blivit
ifrågasatta av omgivningen gällande fördelningen av föräldradagar då han tog ut en stor
del av föräldradagarna när barnet var fyra månader. Sammanfattningsvis visar resultatet
att några av respondenterna påverkats i föreställningen om könsroller i upplevelsen av
rollen som pappa. Då traditionella könsroller suddas ut förändras även förväntningarna
som åligger pappans roll, till att bli mer jämställda mellan båda föräldrarna. Pappa 9
förklarar följande:
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”Jag har varit hemma mer och jag upplever att det är ett mer jämställd klimat
nu. Det är mer acceptabelt. Man är ingen fjolla för att man tar hand om sitt
barn. Snarare att det är att ta ansvar. Förut var det inte så accepterat.”

(Transkribering Pappa 9, s. 5)

6.4. Essensen
Essensen i studien visade att respondenterna upplevde det gemensamma fenomenet rollen
som pappa vara präglat av ansvar, engagemang, glädje och stolthet samt delaktighet.
Respondenterna upplevde det ta tid att växa in i rollen där rollen för några var naturlig att
ta sig an, medans andra upplevde rollen svår att definiera och följdes av nya prioriteringar
i livet. Sammantaget upplevde respondenterna att rollen som pappa var en omvälvande
upplevelse som förändrat hela livet. Vidare innebar den nya rollen ibland kollision mellan
andra roller så som partner, kollega eller vän då rollerna krävde olika saker i samma
situation. Kvoterad föräldraledighet beskrevs som en möjlighet för respondenterna att
utöva rollen som pappa och samtidigt en upplevelse av att växa in i rollen. Förväntningar
från samhälle och social omgivning upplevdes påverka rollen som pappa där det idag
upplevdes ställa större krav på rollen som pappa till följd förespråkat jämställt
föräldraskap. Respons från den sociala omgivningen upplevdes uppmuntra till större
engagemang och större ansvarstagande i rollen som pappa. En stark gemensam
upplevelse av det centrala fenomenet var den egna pappans påverkan i respondenternas
upplevelse av rollen som pappa. Den egna pappan beskrevs antingen som föredöme eller
motexempel. Slutligen upplevde respondenterna att traditionella könsroller allt mer
suddas ut vilket resulterat i nya förväntningar på rollen som pappa där delaktighet och
ansvar samt jämställt föräldraskap fordrades.

7. Analys
Under detta avsnitt presenteras studiens analys med utgångspunkt från studiens teoretiska
ramverk. Initialt redogörs för en analys av studiens första huvudtema; en omvälvande
upplevelse och dess subteman. Därefter följer en analys av det andra temat; att vara pappa
och inte bara fader med respektive subteman. Avslutningsvis presenteras en analys av
det tredje och sista temat; en pappa i tiden med tre tillhörande subteman.
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Under studiens första tema som behandlar respondenternas upplevelser av antagandet av
rollen som pappa kopplas resultatet till Strykers (2002) teori om socialisationsprocessen
och rolltagande. Papporna upplevde att det var lättare att växa in i rollen som pappa då
de fick utöva sin roll som pappa tillsammans med sitt barn. Resultatet visar att
respondenterna upplevde att med rollen som pappa tillkom förväntningar vilket kan
kopplas till att individer anpassar sig efter samhälleliga förväntningar i sociala samspel
som åligger specifika roller. Denna upplevelse förenas med Strykers (2002) teori om hur
socialisation genom imitation och observation vägleder individen i interaktionsmönster
och införlivar en lämplig roll i situationen. I resultatet visades även en trend att
rolltagandet främjades i de fall där det gemensamma barnets moder inte ammade barnet,
detta gav då möjlighet till jämställt föräldraskap. Burns (1996) teori angående stereotypa
könsroller kopplas till denna upplevelse på så sätt att föräldrarna faller ifrån givna
traditionella könsrollerna där det åligger mammans roll att till fullo föda barnet och
istället ges pappan genom förändrade genusroller (Svaleryd 2003) möjlighet att dela
ansvaret med mamman.
Resultatet i subtemat nya prioriteringar visade även att rollen som pappa innebar
nya prioriteringar för männen i förhållande till livet innan de fått barn. Dessa
prioriteringar innebar i några fall rollkonflikt där respondenterna upplevde det svårt att
prioritera vilken roll de skulle anta i vissa situationer där olika rollkrav ställdes och detta
upplevdes av männen som en påfrestande svårighet. Detta resultat kopplas till Strykers
(2002) begrepp rollkonflikt, där individen har olika obligationer och motstridiga
förväntningar kopplade till olika roller och när dessa roller kräver oförenliga beteenden
vid samma tidpunkt uppstår rollkonflikt.
Studiens andra huvudtema att vara pappa och inte bara fader visade en trend i
respondenternas betoning av att rollen som pappa präglades av delaktighet och ansvar
där männen upplever detta förväntas av samhället och omgivningen. Det kan därmed
tänkas att sociala normer och samhällets struktur har stor påverkan på männens
rolltagande som pappa.. Detta kopplas till Strykers (2002) teori om socialisation och
rolltagande där individen påverkas av den sociala omgivningens värderingar. Vidare
visades i resultatet att männen kände sig stärkta i sitt ansvarstagande, dels när barnen
visade tillit och även när då respons mottogs av andra i sin roll som pappa. Detta har en
stark koppling till Strykers beskrivning av socialisationsprocessen där individen söker
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bekräftelse och validering i samband med rolltagandet och när det specifika rolltagandet
upplevs motsvara samhällets normer och värderingar stärks individens självkänsla.
Under det andra subtemat, föräldraledighet, framkom att männens uttag av
föräldraledighet hade haft stor påverkan på rolltagandet som pappa. En av respondenterna
förklarade hur han blivit ifrågasatt av andra viktiga personer i samband med att han tog
ut föräldraledighet under barnets första halvår. Denna upplevelse kan kopplas till Burns
(1996) teori om könsroller där beskrivs hur könsrollers synliga attribut sätter
förväntningar till ett särskilt beteende och när individen avviker från detta beteendet
uttrycks tydligt sociala normer som finns i samhället, vilket kan leda till att individen
ifrågasätts av andra. Vidare visade resultatet att männen upplevde ett dömande från
samhället i form av andras negativa attityder då de inte tog ut sina föräldradagar. Även
detta resultat kan kopplas till samhällets sociala normer och hur dessa genererar
förväntningar på rollen som pappa och tillhörande attribut. Ytterligare visade resultatet
en koppling till Burns (1996) teori om att sociala normer indikerar förväntat beteende
kopplat till könsrollen. Respondenterna upplevde en förväntan på jämställt föräldraskap
vilket indikerar att männen ska vara delaktiga och föräldralediga. Konsekvensen av detta
blir att de män som av samhället uppfattas inte vara tillräckligt delaktiga upplevs gå emot
samhällets sociala normer och kan riskera att utsättas för sanktioner.
Studiens sista huvudtema, en pappa i tiden, visade att respondenterna påverkades mycket
av omgivningen i sitt rolltagande som pappa. Subtemat pappornas pappa visade att
männen i stor utsträckning påverkas av den egna pappans rolltagande som pappa. Denna
påverkan visades vara både i form av föredöme och motexempel. Detta resultat speglar
tydligt Strykers (2002) teori om rolltagande och socialisation där relaterat agerande i
specifika roller ges genom socialisationen. Det kan därmed tänkas vara en förklaring att
respondenter i den primära socialisationen sett sin egen pappa agera i rollen och att de
som upplever sin pappas rolltagande som framgångsrikt tar efter den rollen och de
specifika beteenden som åligger den. Burns (1996) teori om könsroller, där individen lär
sig specifika beteenden kopplat till kön genom att som barn se vuxna spela roller med
tillhörande attribut kan kopplas till resultatet. De stereotypa beteendebeskrivningar
kopplat till könsroller påverkas även av normer och samhällets syn på attribut som åligger
pappans roll (Burr 2001). Män som genom sekundär socialisation omvärderat inlärda
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roller från den primära socialisationen har kunnat använda den egna pappans roll som
motexempel för att bättre leva upp till den rådande sociala normen kopplat till rollen som
pappa.
Subtemat en roll i utveckling visar att männens rolltagande som pappa påverkas
av den sociala omgivningen så som vänner, grannar, arbetskamrater och arbetsgivare
samt övrig familj. Vidare visade resultatet att männen påverkas av respons från den
sociala omgivningen där denna respons medför en ökad delaktighet och förbindelse för
männen i rollen som pappa. Resultatet kan kopplas och relateras till Strykers (2002) teori
om rolltagande och socialisation där respons beskrivs som vägledning och bekräftelse hos
individen och dess beteende. Vidare beskriver Stryker att denna bekräftande respons
omvandlas till goda och positiva tankar om självet vilket tydligt visas i studiens resultat
där män beskriver att positiv respons från andra gällande rollen som pappa upplevs vara
stärkande för självkänslan.
Det tredje och sista subtemat en roll i utveckling visar att respondenterna
upplever sig leva i jämställda relationer utan traditionella könsroller. Det framkom att
männen omvärderat det obetalda hemarbetet vid rolltagandet som pappa i samband med
föräldraledighet. Denna trend speglar Strykers (2002) teori om hur de samhälleliga
förväntningarna på specifika roller påverkar samhällets individer i deras rolltagande. Det
kan tänkas att det i dagens samhälle ställs krav och förväntningar på jämställdhet, vilket
syns i politiska åtgärder vilka genomförts i syfte att påverka uppdelningen av
föräldradagar vid föräldraledighet, och att dessa beräkningar formar individens
könsroller. Könsroller (Burns 1996) är inlärda och speglar samhälleliga förväntningar på
beteenden vilka männen har anpassat sig till. Männen har anpassat sig till jämställda
könsroller redan innan inträdet i rollen som pappa, men resultatet visar även tendenser till
att männen omvärderar sina könsroller vid rolltagandet som pappa för att leva upp till de
förväntningar som upplevs ställas av samhället och den sociala omgivningen.

8. Diskussion och slutsats
Syftet med föreliggande studie var att beskriva och skapa förståelse för mäns upplevelser
av rollen som pappa. Detta i ett samhälle där det skett stora förändringar gällande
framställningen av faderskapet (Herz & Johansson 2011, ss. 90–92). Dessa förändringar
i hur faderskapet framställs kan innebära att nya förväntningar kring rollen som pappa,
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normer och könsroller växt fram i samhället. De strukturella förändringarna i form av
kvoterad föräldraledighet har successivt inneburit förändringar i olika steg för att på en
samhällelig aspekt jämställa föräldraskapet trots de båda könens olikheter och likheter.
Med detta avsågs att undersöka mäns upplevelser av rollen som pappa för att kunna ge
en beskrivning och skapa förståelse för hur männen ser på sin roll i dagens samhälle där
dessa förändringar skett och fortsatt sker. Samtliga pappor upplevde en påverkan i rollen
som pappa på ett eller flera sätt av sin omgivning. Sociala normer och upplevda
förväntningar från samhället präglade majoriteten av respondenternas upplevelse av
rollen som pappa. Något som visades påverka männen i deras rolltagande som pappa var
deras egen pappa och hans rolltagande.
I likhet med Suwadas (2015) studie fann denna studie att männen upplevde sig leva i
jämställda relationer där båda föräldrarna tog lika stort ansvar för barnen, om än på olika
sätt. Vidare framkom i Suwadas studie att svenska pappor bröt traditionella könsroller i
föräldraskapet, vilket även visades i innevarande studie. Ytterligare resultat av Suwadas
studie var att männen uppgav sig vara påverkade av rådande jämställdhetsdiskurs i
samhället där föräldrar uppmanas dela på föräldraledighet. Detta resultat stämmer
överens med innevarande studies resultat där ett flertal av respondenterna ansåg det
viktigt att knyta an till sitt barn tidigt genom uttag av föräldradagar. Det påvisades även
tendenser gällande att några av männen tog ut lika många föräldradagar som barnets
mamma. I enighet med Johansson och Klints (2008) studie visade resultatet en tendens
gällande kvoterad föräldraledighet där männen uttryckte missnöje över sociopolitiska
åtgärder och menade det vara upp till enskild familj att besluta om fördelningen av
föräldradagar. Ingen av respondenterna var positiv till kvoterad föräldraledighet men
ansåg det ändå som en möjlighet till att utöva sitt föräldraskap och vara delaktig i barnens
liv, vilket överensstämmer med resultatet från Johansson och Klints (2008) samt Suwadas
(2017) studie.
Johansson (2011) fann i sin studie att faderskapet i Sverige är under förändring
där könsrollerna suddas ut och föräldraskapet blir alltmer jämställt. Detta innebär att
pappan är mer närvarande och båda föräldrarnas roller blir allt mer jämlika. Johanssons
resultat stämmer väl överens med resultatet från innevarande studie, där respondenterna
beskriver en liknande upplevelse av att traditionella könsroller suddas ut och att pappan
upplever sig vara mer närvarande och delaktig i barnens liv, än vad som tidigare upplevts
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förväntas av samhället. Detta resultat är även överensstämmande med resultatet i
Suwadas (2017) studie. Innevarande studies resultat fann bland annat att respondenternas
rolltagande som pappa inte präglas av traditionella könsroller och att männen är
engagerade, ansvarstagande och delaktiga i familjelivet. Detta resultat styrks av Plantins
et al. (2000) studie där resultatet visade liknande tendenser.
Delar av resultatet i Bergqvist och Saxonbergs (2017) studie överensstämmer
med resultatet från innevarande studie där amningen anses vara ett hinder i jämn
fördelning av föräldradagarna. Resultatet från innevarande studie visade tendenser till att
de pappor vars barn inte ammades fick en större möjlighet till att vara delaktig i och ta
större ansvar vid matandet av barnet. Utöver detta skiljer sig resultaten sig åt på så sätt
att studierna har haft olika inriktningar. Samma resultat angående amning visades även i
Höfners et al. (2011) studie.
Haas och Hwangs (2009) studie visade att företagens stöd och policys tydligt
ändrats senaste decenniet där arbetsgivare uppges vara mer stödjande och uppmuntrande
till att pappor tar ut föräldraledighet. Detta resultat kopplas till den trend som framkommit
ur innevarande studies resultat där respondenterna upplever att arbetsgivarna är
engagerade och stödjande till pappornas uttag av föräldraledighet. Respondenterna
beskriver en förbättring över tid i denna fråga. Haas och Hwangs (2009) studie visade en
tendens där uttagandet av föräldraledighet var kopplat till klasstillhörighet, vilket
innevarande studie inte tagit i beaktning. Även Kaufman och Almqvists (2017) studie
visade att svenska arbetsgivare är uppmuntrande och stödjande till att män ska ta ut
föräldraledighet. Utöver detta visade deras studie att arbetsgivarnas inställning och
sociopolitiska åtgärder har resulterat i att föräldraskapet i Sverige blivit mer jämställt,
vilket överensstämmer med innevarande studies resultat.
Shiranis et al. (2012) studie visade ett resultat av att brittiska pappors roll präglas
av traditionella könsroller vilket skiljer sig från innevarande studies resultat, där männen
inte upplevde sig präglas av traditionella könsroller. En förklaring till detta kan vara att
det svenska och det brittiska samhället skiljer sig åt på så sätt att familjepolitiken har olika
utgångspunkter, både i förhållande till föräldraledighet och barnomsorg.
Höfners et al. (2011) studies resultat beskrev hur österrikiska män påverkades i
sitt rolltagande som pappa av sociala faktorer så som partner, vänner och de egna
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föräldrarnas roller. I likhet med Höfners et al. studie visade innevarande studies resultat
att respondenternas rolltagande som pappa påverkades av den sociala omgivningen.
Innevarande studies syfte har bidragit till att beskriva och skapa förståelse för hur några
män i dagens svenska samhälle upplever rollen som pappa. Studien utgick från tre
forskningsfrågor. Forskningsfråga 1, hur upplever och beskriver männen sin roll som
pappa har besvarats i resultatets första och andra huvudtema. Där framkom att
respondenterna upplever rollen som pappa vara präglad av ett stort ansvarstagande,
engagemang, nya prioriteringar, glädje och stolthet. Männen uppgav även att rollen för
dem innebar att skapa trygghet för barnen samt förbereda dem inför vuxenlivet. Männen
beskrev även en upplevelse av att rollen som pappa krävde bortprioriteringar av sig själv
och andra roller, exempelvis rollen som kollega och partner, till barnens fördel, vilket
tidvis resulterade i en känsla av otillräcklighet.
Under forskningsfråga två, hur upplever männen att de har tagit sig an rollen
som pappa, beskrev männen en upplevelse av att rollen som pappa tog tid att växa in i.
Männen upplevde att antagandet av rollen som pappa underlättades vid föräldraledighet
eller vid tid spenderad med barnen. Vidare framkom att männen upplevde en påverkan i
antagandet av rollen som pappa av den kvoterade föräldraledigheten, vilket beskrevs som
en ökad möjlighet för männen att vara föräldralediga och därmed anta rollen som pappa.
Några av respondenterna upplevde att då barnet inte ammades möjliggjordes att
föräldrarna kunde dela på ansvaret för barnets matintag, vilket ytterligare upplevdes
underlätta antagandet av rollen som pappa. Ett fåtal respondenter beskrev även en
upplevelse av stress och en svårighet i att nå upp till kravbilden av rollen som pappa i
dagens samhälle och menade att de gjorde sitt bästa i antagandet av rollen för att nå upp
till upplevda krav.
Forskningsfråga tre, påverkas männen av sin sociala omgivning i rollen som
pappa, I så fall av vad och på vilket sätt, besvarades huvudsakligen under det tredje
huvudtemat, En pappa i tiden. Respondenternas egen pappas roll påverkade dem i rollen
som pappa, antingen genom att agera föredöme eller motexempel. Utöver detta
påverkades männen av sociala omgivningen och normer, bland annat genom respons från
andra. Männen beskrev påverkan av sociala normer vilka återfanns i omgivningen
gällande jämställt föräldraskap där traditionella könsroller upplevs allt mer suddas ut.
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Utöver detta beskrev männen en upplevelse av att arbetsgivarens inställning till rollen
som pappa påverkade dem genom uppmuntran till föräldraledighet.
Utifrån ett makroperspektiv kan konstateras att rolltagandet som pappa präglas av
delaktighet, ansvar och föräldraledighet samt att föräldraskapet blir allt mer jämställt.
Rolltagandet som pappa påverkas mycket av sociala normer och sociopolitiska åtgärder
där föräldraförsäkringen binder båda föräldrar till att aktivt och praktiskt vara delaktiga i
barnets liv. Slutsatsen är att omgivningens och samhällets förväntningar på beteenden och
attribut kopplat till mannens roll som pappa har betydelse för männens rolltagande.
Studien har noggrant tagit hänsyn till etiska överväganden som presenterats. Varje
respondent har fått välja i vilken form intervjun skulle genomföras och detta har
möjliggjort att respondenterna fått välja en miljö som upplevs bekväm, vilket är positivt
då ämnet kan upplevas känsligt och intimt. Studien har ställt höga krav på att
respondenterna är och förblir anonyma för att säkerställa att ingen av respondenterna blir
ifrågasatta gällande sin medverkan. Det är heller inte möjligt för någon annan än studiens
genomförare, examinator och opponenter att spåra vem av respondenterna som sagt vad,
vilket anses styrka studien och respondenternas anonymitet. En aspekt i studien som anses
vara en nackdel är att det inte ställs något krav på respondenterna gällande eventuella
ytterligare barn. Detta har medfört att några respondenter har barn födda innan 2016-0101 och den senaste revideringen av föräldraförsäkringen. Det kan tänkas vara svårt för
dessa män att skilja på upplevelser och erfarenheter som är kopplat till barnens olika
födelseår och bestämmelser gällande föräldraförsäkringen. I försök att motverka
nackdelen informerades respondenterna tydligt om studiens syfte i informationsbrevet.
En annan nackdel med studien är att respondenternas svar på intervjufrågorna varit av
olika omfattning och olika djup beroende på respondentens sätt att öppna sig. En styrka
med innevarande studie är att en förstudie genomfördes i ett tidigt skede vilken medförde
möjlighet att åter bearbeta intervjufrågorna för att säkerställa operationaliseringen av
studiens forskningsfrågor.
Genom att studera normer, sociala faktorer och rolltagande samt samhällets påverkan på
individen och hur detta samspel främjar utvecklingen som sker däremellan, är
föreliggande studie högst socialpsykologiskt relevant. Detta då socialpsykologi är det
område som studerar samspelet mellan olika nivåer av människors liv; individ, grupp,
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organisation och samhälle. Förslag till framtida studier är att i urvalet endast inkludera
män som har barn födda efter den senaste revidering i föräldraförsäkringslagen för att på
så sätt undvika att respondenterna har barn födda med olika bestämmelser i åtanke. Vidare
förslag är att göra en jämförandestudie mellan pappor bosatta i storstad och pappor
bosatta på landsbygden, för att identifiera eventuella skillnader i rolltagandet som pappa,
jämställdhet och köns- och genusroller. Ytterligare förslag till framtida forskning är att
inkludera teori om roll-skapande för att mer specifikt studera hur männen skapar sin roll
som pappa. Slutligen ges förslag till att framtida studier inkluderar maskulinitetsideal för
att studera eventuell påverkan och förändring av detta vid antagande av rollen som pappa.
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Bilaga 1 – Informationsbrev
Vi heter Ellen Eklund och Evelyn Blomstrand och är två studenter från det Socialpsykologiska
programmet vid Högskolan i Skövde. Vi genomför en studie som ligger till grund för vår cuppsats, där vi via intervjuer undersöker hur män tar sig an rollen som pappa och hur de
eventuellt påverkas av olika omständigheter i rollen som pappa.
Syftet med studien är att ta del av dina upplevelser om hur det är att vara pappa och
sammanställa de tillsammans med andra deltagares svar för att kunna beskriva
en trend av era upplevelser. Dina svar kommer endast att användas till denna studie och du är
hela tiden anonym. De enda som kommer att ta del av det insamlade materialet är vi två (Ellen
och Evelyn) samt vår handledare och examinator. Det kommer inte finnas någon information i
studien som kan identifiera dig. Vidare har du rätt att avbryta intervjun om och när helst du
önskar, utan att bli ifrågasatt. Du har även rätt att inte svara på frågor du inte vill svara på.
Intervjun kommer, efter godkännande av dig, att spelas in och sedan skrivas ned. Därefter
raderas inspelningen. Om du av någon som helst anledning inte vill spelas in kommer detta att
respekteras.
Om du som respondent har några funderingar eller frågor om din medverkan eller vår studie i
helhet är du välkommen att kontakta någon av oss studenter eller vår handledare. Om du av
någon anledning efter genomförd intervju vill ta tillbaka din medverkan gör du detta genom en
kontakt till oss studenter.

Kontaktuppgifter:
Ellen Eklund
b14ellek@student.his.se
0738-090821
Evelyn Blomstrand
a14evebl@student.his.se
0733-969887
Anna-Karin Waldemarson, Handledare
anna-karin.waldemarson@his.se
Lika Rodin, Examinator
lika.rodin@his.se
Tveka inte att ställa dina frågor till oss! Vi är verkligen tacksamma för att du ställer upp!
Vänliga hälsningar,
Ellen och Evelyn

Bilaga 2 – Intervjuguide
Bakgrundsinformation
Födelseår, ålder:
Antal barn:
Ålder på barn:

Rollen som pappa
•

Kan du beskriva vad det för dig innebär att vara pappa?
o

•

Anser du att du når upp till det?

Hur upplever du att du vuxit in i din roll som pappa?
o

Finns det något specifikt tillfälle då du upplever att du växt mer i din roll? (ex.
föräldraledig)

•

Vad är viktigt för dig att uppnå med din roll som pappa?

•

Hur upplever du dina prioriteringar idag i vardagslivet? (Ex. som pappa, kollega,
partner, vän etc.)
o

•

Upplever du några svårigheter med din roll som pappa?
o

•

Har de förändrats sedan du blev pappa?
Om ja, vilka?

Hur skulle du beskriva att normen för en pappa ser ut i det svenska samhället?
o

Hur skulle du beskriva att du är som pappa i relation till förväntade normer?

o

Upplever du att förväntningar påverkar dig?
§

o

Om ja, hur påverkar de dig?

Hur reagerar du på dessa förväntningar som finns på pappor? (Anpassar du dig
efter förväntningarna?)
§

Om ja, hur?

•

Upplever du att du som pappa borde vara och agera på något visst sätt?

•

Hur upplever du att andra ser på dig som pappa?
o

Påverkar det dig i din roll som pappa?
§

•

•

Stärker det dig eller gör det dig osäker?

Har du någon gång fått respons på hur du är som pappa?
o

Om ja, hur har du tagit emot det?

o

Har det påverkat dig? I så fall, hur?

Upplever du att du påverkas i din roll som pappa av närstående? (Ex. Familj, vänner
och arbetskamrater).
o

•

Om ja, hur?

Hur var din barndom och din pappas roll till dig?
o

Upplever du att din pappa var engagerad i dig som barn?

§

Hur upplever du ditt engagemang gentemot ditt/dina barn i jämförelse
med hur din pappa var med dig som liten?

o
•

Upplever du att din pappas roll påverkar dig i din roll som pappa?

Upplever du att den kvoterade föräldraledigheten har påverkat dig i ditt rolltagande
som pappa?
o

•

Om ja, hur?

Hur har du och barnets/barnens mamma delat upp föräldraledigheten?
o

Hur länge var/har du varit föräldraledig?

o

Varför har ni delat upp det så?

o

Har det påverkat din föreställning om könsroller? T.ex. traditionellt uppdelade
hushållssysslor?

•

Finns det några sociala faktorer som du upplever påverkar dig som pappa?
o

(Exempelvis manliga kompisar som är föräldralediga, arbete och ekonomi)

Slutfråga: Finns det något du vill lägga till om din roll som pappa som du anser vara viktigt?
Tusen tack för din medverkan. Vi är så tacksamma för dina svar och uppskattar din
ärlighet!
Har du någon vän eller bekant som du kan tipsa oss om som också skulle kunna
medverka?

Bilaga 3 - Operationalisering
Tabell 1 - Exempel på operationalisering av forskningsfråga.

Bilaga 4 - Kodning
Tabell 2 - Exempel på kodning.
Transkriberat material

Kodning

Jag tror att pappor tar mer och mer ansvar i familjen.
Det känns så. Det gamla synsättet på hur en pappa ska
vara känns utdött.

Tar mer ansvar, traditionella roller
suddas ut

Samhället kräver ju mer av pappor nu
Det känns mycket mer jämställt nu, och det är det ju.
Mer nu än det var förr om man säger så. Och det är ju
jättepositivt.
Det tror jag är jättepositivt att det är lite mer jämställt
på det viset, att båda föräldrarna är hemma.

Andra förväntningar på rollen,
större krav
Mer jämställt, positivt
Mer jämställt, ej traditionella
roller, positivt

Jag upplevde inte att någon förväntade sig det av mig
då, men det kan jag uppleva att de gör nu.

Nya förväntningar, påverkan

Och man förväntas att vara hemma så mycket man
kan och man förväntas ta lika mycket ansvar som
mamman

Mer jämställt, tar mer ansvar,
jämställt föräldraskap

Jag tror att normen mer och mer går åt att pappan är
hemma så mycket det går. Det tror jag att de flesta
vill, om man kan och har möjligheten.
Många gånger är det pengarna som styr.
Samhället har förstått att pappan också är viktig, förr
var det mer fokus på mammans roll

Mer jämställt, normen, möjlighet
Ekonomin påverkar
Mer jämställt, samhällets
påverkan, samhällets förväntning,
pappans roll viktig

