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1 Bakgrund och val av ämne 

1.1 Fadern i fokus 

Faderskapet har under de senaste åren diskuterats i massmedia och det har förts en 

aktiv debatt kring hur och när fäder använder föräldraledigheten (Agö, 2013 & SvD, 

2013), att mödrar tar det största ansvaret för vård av hem och barn (Tuomela, 2008) 

och hur mycket fäder ”vabbar ” (vård av barn). (Okumus, 2013) I politiken och 

samhällsdebatten har man velat ta upp familjepolitiska frågor genom att diskutera 

lösningar och förbättringar på det nuvarande föräldraledighetssystemet. (TS, 2015)  

I Europeiska utredningar har det kommit fram att Finland är det tredje mest 

jämställda landet i EU (EIGE, 2013, s. 12) och att finska fäder har visat stort intresse 

för att delta i sina barns liv. En studie som gjordes på förstagångsfäder med barn 

under 3 år visade att majoriteten av de medverkande fäderna tyckte att det var viktigt 

att vara med i barnvården ända från början och att det var viktigt för dem att umgås 

tillsammans med barnen utan moderns närvaro. Flertalet tyckte även att det var 

viktigt att fadern tog föräldraledigt efter barnets födsel, även om det fanns en mindre 

grupp av respondenter som ansåg att mannens uppgift huvudsakligen var att försörja 

sin familj och kvinnans uppgift var att vårda barnen. (Paajanen, 2006) 

Den finska regeringen har på regelbunden basis utarbetat jämställdhetsprogram och 

samarbetat med fackföreningar (Akava, 2014) och forskningsinstitut (THL, 2010) 

med gemensamma mål att öka jämställdheten mellan kvinnor och män, däribland i 

familjepolitiken. Det görs också utredningar för att kunna granska arbetsfördelningen 

mellan könen och maktrelationer genom att titta på kvinnors och mäns tillgång till 

beslutsfattande (EIGE, 2013) samt titta på allmänna uppfattningar, värderingar och 

erfarenheter. Jämställdhetsbarometern, som görs vart tredje år, utger möjligheten att 

studera medborgarnas uppfattning och erfarenheter av jämställdhet för att därmed 

kunna göra en utvärdering av jämställdhetspolitiken och eventuella 

utvecklingsbehov. Med hjälp av barometern kan man också följa jämställdhetens 

utveckling i olika samhällsområden. (Kiianmaa, 2012, s. 3; Melkas, 2004, s. 4) 

När jag började skriva denna uppsats var det inte självklart varför jag ville fokusera 

på just fäder men efter att ha gått igenom flera lager av forskningslitteratur har jag 
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insett att det är ett ytterst relevant forskningsämne. Familjen är den bas där barnen 

växer upp och den fungerar som deras stöd och trygghet i alla livsfaser. Ofta finns 

det en fader och en moder som ser till att barnen har allt de behöver ända tills de blir 

vuxna och börjar bilda egna familjer. Oftast stannar mödrarna under den första tiden 

efter födseln hemma från arbetet för att ta hand om barnen och sedan får fadern 

möjligheten att ha en mer närvarande roll i sina barns liv. Det är intressant att se hur 

förväntningarna på faderskapet har förändrats på bara några tiotals år, även om de 

ofta kan vara tvetydiga, om inte till och med paradoxala. Fadern förväntas ta en mer 

aktiv roll i familjen och dela på arbetsbördan men samtidigt existerar det en viss 

familjeförsörjartradition som påverkar hur han fördelar sin tid mellan hem och 

arbete. 

Jag ville närma mig faderskapet ur ett genusperspektiv eftersom det är ett hett ämne i 

jämställdhetsdebatten; hur förhållandet mellan kvinnor och män påverkar hur de 

bygger upp sitt föräldraskap och hur det familjepolitiska systemet möjliggör ett 

jämställt föräldraskap. Faderskapsdebatten handlar inte bara om att fäder ska ta sitt 

ansvar utan även om att kvinnor ska ha bättre tillgång till arbetsmarknaden, 

löneförhöjningar och utvecklingsmöjligheter. Man har kämpat länge för att 

kvinnorna ska kunna göra samma saker som män (satsa på karriären bl.a.) men det är 

också viktigt att få ut männen på kvinnornas traditionella arbetsområden, som i vissa 

drag kan förknippas med hemmet, såsom hälsovård och socialt arbete. Samma 

fördelning gäller i hemmet, tar fadern ett större ansvar där kan kvinnan i större grad 

söka sig utanför hemmet och genom en position i samhället blir hon mer jämlik sin 

man. 

Genom att intervjua tio fäder har jag inte bara lyckats med att få en uppfattning hur 

de upplever sitt faderskap men också hur de uppfattar att vissa faktorer hindrar dem 

från att dela jämnt på hushållsarbete och föräldraledighet. De fäder jag har intervjuat 

kommer från mycket varierande bakgrunder och såsom i andra studier (Paajanen, 

2006) har jag också funnit att socioekonomiska och regionala faktorer påverkar hur 

fäder upplever och talar om sitt faderskap. I min studie har jag främst kunnat peka ut 

faktorer som socioekonomisk ställning och utbildningsnivå. För att förenkla 

beskrivningen av de olika typerna av föräldraledighet kommer jag att komprimera 

moderskapsledighet, föräldraledighet, faderskapsledighet och pappamånaden till ett 
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begrepp; familjeledighet. Då jag nämner familjeledighet handlar det alltså mer om en 

allmän vårdperiod som gäller både modern och fadern. 

På grund av den ojämna arbetsfördelningen kring barnskötsel behandlas oftast frågan 

om föräldraledighet ur ett kvinnoperspektiv. Den är givetvis en central faktor när det 

handlar om kvinnors ställning på arbetsmarknaden, men diskussionen borde ändå nå 

båda föräldrarna eftersom båda har möjligheten att ta ledigt från arbetet och sköta 

sina barn hemma. (Lammi-Taskula, 2004, s. 168, ref. Salmi & Lammi-Taskula, 

1999) Den ökande diskussionen kring ett jämlikt föräldraskap är en av orsakerna till 

att jag har valt att fokusera på män och faderskap, för att få ett nytt perspektiv. 

Enligt Eräranta (2006, s. 302) ser man inom den offentliga maktens 

familjeinstitutioner på fadern som en varelse vars hälsa måste värnas om både som 

individ och som en del av befolkningen samt att han borde inkluderas i solidaritetens 

sociala nätverk. Mäns välmående är starkt kopplat till parförhållandet och 

ensamstående män hotas av sociala problem och alienation från samhället. I 

experttexter försöker man därför med olika könsspecifika metoder öka på 

solidariteten mellan kvinnor och män och förbättra förhållandet mellan fäderna och 

deras barn. 

Enligt Jouko Huttunen (1999, s. 173-174) har man försökt att med familjepolitiska 

medel inte pressa in män i en sorts typ av faderskap utan istället uppmuntra dem och 

informera dem på en mer samhällelig nivå. Fadern har fått mer uppvaktning och man 

har redogjort för hur bra det är att fadern har en aktiv och närvarande roll i sina barns 

liv. Man har dock inte satt någon större fokus på relationen mellan fadern och 

modern och det verkar också som att diskussionen har dubbla budskap. Fadern bör 

vara en aktiv del av familjelivet och ta sitt ansvar men i grund och botten är det ändå 

bra att behålla den traditionella arbetsfördelningen. 

Enligt Vuori (2004) har faderskapsdiskussionen i Finland påverkats av två 

inriktningar som båda förespråkar faderns närvaro, men som härstammar från olika 

traditioner och vetenskapliga tolkningar. Efter den stora förändringen på 1960-talet 

har synen på faderskap förändrats drastiskt. Att fäder ska delta i vården av barn är en 

tanke som har formats i jämställdhetsförespråkares kretsar och där det handlar om 

arbetsfördelningen mellan kvinnor och män. I diskussioner som rört utbildning, 
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arbetsmarknaden och politik har man ansett att kvinnor borde frigöras från hemmets 

krav för att ägna sig åt viktigare samhälleliga uppgifter, något som traditionellt har 

varit mannens uppgift. 

Faderskapsdiskussionen har dock också präglats av ett psykosocialt synsätt som 

framhäver bandet mellan moder och barn. Enligt denna vetenskap är främst moderns 

vård och närhet till barnet viktiga och så länge som experter har uteslutit alla andra 

potentiella vårdare och enbart koncentrerat sig på modern och barnet har modern 

behållit sin status som primärvårdare. Utvecklingen mot att också diskutera 

relationen mellan fader och barn har inte tagits upp förrän långt efter att fäder börjat 

ta en mer aktiv roll i hushållsarbetet och barnomsorgen. (Vuori, 2004)Som 

motreaktion till denna rolluppsättning har det utvecklats en feministisk inriktning 

som samtidigt som den kritiserar dess uppbyggnad jämställer mannen med kvinnan. 

Mannens närvaro och band till familjen betonas och hans personliga engagemang 

anses ha en positiv effekt-. (Eräranta, 2006, s. 302-303) Trots att, som Eräranta ovan 

beskriver, feministiska röster kritiserar vetenskapen om moderns starka band till 

barnet och faderns sekundära roll i vårdförhållandet (se anknytningsteorin, John 

Bowlby) har den fortfarande ett starkt inflytande på vårt sätt att tänka om bandet 

mellan barn och förälder. 

1.2 Familjens utveckling: från moderns domän till båda föräldrarnas 

arbetsplats 

Eräranta (2006) som studerat faderskapsrelaterade texter anser att familjen genom 

historien har haft olika betydelser och samtidigt som den har varit ett objekt, redskap 

och produkt av samhällets kontrollutövning så är det inte längre någon som säger vad 

familjen ska göra utan nu lämnas alla till att göra sina egna familjeval. Däremot har 

den sociala pressen ökat och nu är det istället sakkunniga som har makten att utsätta 

familjen för moraliska och normativa påtryckningar. Familjens förhållande till den 

rådande samhällsordningen har till stor del utvecklats genom modern eftersom 

tjänstemän och experter för det mesta har varit i kontakt med mödrar som 

representerar familjens sak (Eräranta, 2006, s. 303). 

Det handlar inte bara om att fadern ska kunna utvecklas till en viktig familjefigur och 

få skapa en nära relation till sina barn utan också om jämställdhet; föräldrarna ska 
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kunna dela på bördan av att bilda familj och mödrarna ska kunna delta i arbetslivet 

utan att ensamma behöva ta ansvaret för barnens vård och välmående. Det 

traditionella genusmönstret, där fadern agerar som familjens försörjare och modern 

sköter barnen hemma, är problematiskt eftersom det påverkar kvinnors deltagande 

och position på arbetsmarknaden. (Eräranta 2006, ref. Komiteanmietintö, 1999, s. 

28) I faderskapsdiskussionen är det också viktigt att uppmärksamma den 

samhälleliga ekonomiska aspekten; att mäns användning av familjeledighet 

förhoppningsvis kan lösa den ojämna fördelningen av kostnader inom olika 

yrkesområden på arbetsmarknaden. Kvinnodominerade tjänsteyrken lider av 

kostnaderna för kvinnors föräldraledigheter, medan den mansdominerade industrin 

knappt drabbas alls. (Eräranta, 2006, s. 300) 

Det har även funnits en tanke att det är bättre för familjens ekonomi att föräldrarna 

gör en uppdelning av ansvaret så att den ena föräldern stannar hemma och sköter 

barnen, medan den andra arbetar utanför hemmet och får en regelbunden inkomst. 

Ansvaret för vården av barnen faller oftast på moderns axlar eftersom kvinnor i 

jämförelse med män har lägre lön eller en sämre ställning på arbetsmarknaden och 

därför stannar hemma. Detta ökar dock på problemen för kvinnor att utveckla en 

karriär eftersom mödrar uteblir från arbetslivet i flera år. Om fäder hjälpte till att ta 

hand om barnen kunde man undvika en sådan negativ utveckling. (Eräranta 2006, s. 

300; Huttunen, 2001, s. 198) 

Att fäder aktivt deltar i familjelivet under småbarnstiden är viktigt för både barn och 

föräldrar, men ändå visar forskning tydligt på att fäder inte är så närvarande som de 

kunde vara. Det finns inga egentliga hinder för fäder att vara föräldralediga och män 

har dessutom ansetts vilja utveckla en nära relation till sina barn ända från att de är 

små och därför har detta faktum varit förvånande.   (Eräranta, 2006) Det finns många 

orsaker till detta men jag ska fokusera på hur fäderna diskuterar kring de val som de 

gör, när det handlar om att vara en del av familjen och utnyttja de möjligheter som 

finns att stanna hemma med barnen. 

Under den senaste 30 åren har intresset för fäder ökat avsevärt och forskare inom 

området har studerat fäders relation till sina barn och hur mycket deras emotionella 

satsningar påverkar hela familjen. (Bryan 2013, s. 71) För att genom tiderna ha haft 

rollen som familjens avlägsna försörjare uppmanas dagens män att lämna den 



6 

 

 

traditionella rollen åt sidan och ta sig an en mer närvarande och vårdande position i 

sina barns liv. (Kramer & Thompson, 2005) För att uppfylla kriterierna på det ”goda 

faderskapet” förväntas de vara närvarande vid förlossningen och vårda sina barn 

både fysiskt och emotionellt (Pleck, 2010).  

Trots att de sociala normerna har förändrat förväntningarna på fäders aktivitet i 

familjen så visar statistik från 2012 att endast 84% av fäderna utnyttjade 

faderskapsledigheten (1-18 vardagar) och även om användningen av pappamånaden 

femdubblats sedan dess ibruktagande 2003 var det ändå bara 32% (18 716 fäder) av 

fäderna som använde den under 2012. Dessutom var det nästan bara mödrar som 

använde föräldraledigheten; de sista två veckorna av föräldraledigheten, som utgör 

en del av pappamånaden användes bara av 2-3% av fäderna. I de familjer som fick 

stöd för hemvård av barn (hemvårdsstöd) efter föräldraledighetens slut (88 %) var 

det i 97 % av fallen modern som var vårdledig med barnet. (THL, 2015a) Det finns 

ingen enhetlig statistik om hur tillfällig vård av barn (tillfällig vårdledighet) fördelas 

mellan föräldrarna men utredningar har dock visat att tillfällig vårdledighet delas upp 

någorlunda jämnt mellan fadern och modern. Om båda föräldrarna förvärvsarbetar är 

det 80 % av mödrarna och 68 % av fäderna som är tillfälligt vårdlediga med sina 

barn (Salmi [et. al.]., 2009; Lehto & Sutela, 2008). 

Bryan (2013) tror att om den än inte så drastiska förändringen sätter fäder i en ny och 

främmande situation där de måste lära sig att kombinera rollen som försörjare med 

rollen som en vårdande förälder. Dessa givna roller kan vara svåra att balansera och 

om fäderna inte lever upp till förväntningarna finns det en risk att de kritiseras av sig 

själva och av sin omgivning. Då de känner sig osäkra till sin position i samhället och 

brottas med en blandning av normer och traditioner kan de hamna i en kris där de 

söker sig till bekanta, dominerande kulturella modeller för att få en klarhet på vilka 

roller de spelar. 

Fäders roll som familjens huvudsakliga försörjare har minskat rejält under de senaste 

30 åren. Män ses som likvärdiga föräldrar med kvinnor och har teoretiskt sett ett lika 

stort ansvar att värna om sin familj. Frågan om män verkligen lever som man lär 

består. Män spelar som fäder nämligen inte alls en lika stor roll inom familjen i 

jämförelse med hur kvinnor gör som mödrar. Löneskillnader, bristfällig lagstiftning 

och föråldrad arbetsplatskultur är bidragande orsaker men mest nämnvärt är att 
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traditionella kulturella uppfattningar om hur man definierar moderskap och faderskap 

fortfarande har ett starkt grepp. (Bryan, 2013) Brescoll och Uhlmann (2005, s. 443) 

anser att förutfattade genusroller också har en egenskap att styra hur kvinnor och 

män ter sig till andra människors förväntningar och beteenden samt hur de själva 

beter sig. 

Det är viktigt att studera fadern i den familj han bildar eftersom det är där som man 

både upplever och löser samhälleliga förändringar. (Forsberg,  2003, s. 7) När man 

forskar om faderskap är det också viktigt att uppmärksamma småbarnföräldrars 

arbetstraditioner och tidsanvändning då forskning har visat att just småbarnsfäder 

utför mest övertidsarbete (Eräranta 2006, ref. Komiteanmietintö, 1999, s. 29). 

Jag har använt mig av Raewyn Connells teori om genusrelationer (1987/2002) för att 

kunna studera hur dessa relationer styr levnadsmönstret, förhållandet mellan mannen 

och kvinnan i partnerskapet och hans förhållande till samhället och hur det påverkar 

fadern i hans (och partnerns) val. Mitt fokus ligger på fäder i kärnfamiljer och hur de 

förhåller sig till olika möjligheter att utveckla sitt faderskap och delta i familjelivet. 

Det handlar om hur aktivt de deltar i hushållsarbetet och barnvård samt vilken roll de 

spelar i familjens egna förhandlingar, när det handlar om föräldraledighet och tiden 

de tillbringar på arbetet. När kärnfamiljen diskuteras problematiseras faderskapet i 

frågan om att kombinera arbete och familjeliv. Faderskapsrelaterade publikationer 

försöker också ta fram vilka utmaningar och problem samhällspolitiken och 

arbetsgivare står inför; varför fäder undviker att ta fasta på de möjligheter att ta hand 

om sina barn i form av föräldraledighet som staten och lagstiftningen erbjuder 

(Eräranta, 2006, ref. Komiteanmietintö, 1999, s. 32-34; Torkkeli, 2001, s. 20; 

Huttunen, 2001, s. 197; TemaNord, 1999, s. 20).  

Beslut som rör familjen kan både vara gemensamt fattade men kan också komma 

från olika parter. Det kan vara värt att fråga sig om föräldrarna, i detta fall fäderna, 

till små barn uppfattar att vissa barnvårds- eller hushållsrelaterade uppgifter hör till 

antingen moderns eller faderns ansvarsområden eller om den ene förälderns avlönade 

arbete värderas högre än den andras. På grund av begränsade resurser och uppsatsens 

natur har jag valt att fokusera på fadern i den heterosexuella kärnfamiljen. Det är 

självklart viktigt att studera faderskapet i dess olika former, såsom faderskap efter en 

skilsmässa eller faderskap i regnbågsfamiljer, men det står ytterom den här studien. 
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Med faderskap avser jag i den här avhandlingen inte bara män som har en biologisk 

förbindelse till sina barn utan förvärvsarbetande fäder som lever tillsammans med 

sina barn och partners. Enligt Jouko Huttunens (2001, s. 58-65) förslag uppfyller 

dessa fäder kraven på ett biologiskt, juridiskt, socialt och psykologiskt faderskap. De 

senaste åren har det skrivits mycket om det nya faderskapet. Johanna Mykkänen 

(2010; ref. Huttunen, 2001) presenterar Huttunens (2001) förslag på att man med det 

nya faderskapet positivt syftar på fäders aktiviteter där de fullständigt binder sig till 

föräldraskapet och därmed engagerar sig i att ta ansvar för barnets vardagliga vård 

och uppfostran. 

2 Undersökningens syfte och centrala frågeställningar 

Jag vill undersöka faderskap eftersom intresset för fäder och deras personliga 

upplevelser har uppkommit relativt nyligen. Tidigare har forskningen koncentrerat 

sig på hela familjen eller mödrars relationer till sina barn men i och med förändringar 

i socialpolitiska system och attityder har fadern nu fått sin plats i rampljuset. Det 

finns fortfarande många förutfattade meningar och bilden av fadern kan i många fall 

vara simpel när faderskapet i sig är mycket komplext och påverkas från flera olika 

håll. Fadern spelar många olika roller och mitt intresse ligger på fadern som befinner 

sig i arbetslivet och hur han hanterar övergången från att vara en spelpjäs på 

arbetsmarknaden till att bli ansvarig för uppfostrandet av ett barn. Mitt syfte är att få 

en djupare kunskap om hur män uppfattar och uttrycker sig själva som försörjare och 

hur de förhandlar om sin identitet som fäder i olika sociala och ekonomiska 

förhållanden. (Bryan, 2013, s. 74)  

Feministisk forskning har ofta koncentrerat sig på kvinnor som den utsatta gruppen i 

samhället. Jag vill forska om män eftersom jag anser att också män kan påverkas av 

det patriarkat som styr samhället och jag vill bl.a. ta reda på vilket sätt det styr dem i 

deras faderskap. 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Genusforskning och faderskapsforskning 

Arto Jokinen (1999, s. 24-25) ser en tudelning i faderskapsforskningen där två 

grupper styr med olika kurser; den ena grundar sig på genusforskning medan den 

andra har en annan inriktning. Båda gruppers fokus ligger på att känna igen och lösa 

de problem och brister som uppmärksammas kring manlighet och faderskap men den 

ena inriktningen, som inte fokuserar på genusforskning riskerar att missa de villkor 

som samhället skapar för könets och faderskapets utveckling. Karakteristiska drag 

för denna forskningsinriktning är att man eftersöker fadern som representerar det 

traditionella patriarkatet. Den andra genusbaserade forskningsinriktningen diskuterar 

däremot ihärdigt att man skulle kunna utveckla en ny form av faderskap där kvinnor 

och män delar lika på ansvaret för hem och familj. 

I statliga utredningar har man velat betona faderskapsforskningens betydelse och 

man har velat undersöka vad faderskapet har för betydelse för barnens, familjens och 

parförhållandets välmående. Mykkänen och Aalto (2010) skriver att forskare har 

intresserat sig för vad faderskapet har för inverkan på personlig hälsa och den 

manliga identiteten. Frågor om hur jämställdheten inom familjen kan förverkligas, 

hur faderskapet har förändrats och hur män upplever sitt faderskap har också varit 

centrala.  

I stort sett har faderskapsdiskussionen fokuserat på den samhälleligt pågående 

faderskapsdiskussionen där man har diskuterat faderns betydelse i familjen och 

barnens utveckling samt att man har uppmuntrat fäder till att delta i barnskötsel och 

att arbeta med att utveckla sin identitet som fader. (Mykkänen & Aalto, 2010) 

Faderskapsforskningen är mångsidig och inkluderar även ett känslobaserat 

perspektiv. Forskare har velat undersöka fäders känslor och upplevelser av att bli 

fäder, deras handlingar samt diskuterat fäders förhållande till arbetslivet 

3.2 En strävan efter jämställdhet 

När man på 1960-talet började granska kvinnans ställning och arbetsfördelningen 

mellan kvinnor och män hade jämställdhetsfrågan redan fått ett grepp om 

forskningen. Frågan om män och deras föräldraskap har inom kvinnoforskningen 
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ofta varit aktuell, men att uttryckligen granska fadern ur ett genusperspektiv inom 

kvinno- och genusforskningen började inte på allvar förrän under 1990-talet då 

faderskapsforskningen lyftes fram och fick understöd från mansforskningen. Genom 

att sätta fokus på män och maskulinitet kunde man se just de områden där mannen 

hade förändrats, och speciellt i föräldraskapet (Kolehmainen & Aalto, 2004, s. 12).  

Vid slutet av 1990-talet bestämde den finska statsförvaltningen att 

Pappakommissionen (fin. Isätoimikunta) skulle betänka faderns roll och ställning i 

samhället och år 2002 bestämde riksdagen att man skulle förlänga 

faderskapsledigheten och det föreslogs även att fädernas arbetsgivare skulle 

medverka i att understöda föräldrar i de utgifter som föräldraskapet medförde. Att 

sätta faderskapet i rampljuset begränsar sig inte bara till Finland utan fenomenet hör 

till en större utvecklingsprocess som rör sig genom västvärlden. (Kolehmainen & 

Aalto, 2004, s. 9) Den samhälleliga diskussionen och politiken har börjat intressera 

sig mer för fäder såväl i Europa som i USA (Hobson & Morgan, 2002, s. 3) och i 

själva verket så representerar diskursen om att kombinera arbete och familjeliv den 

finska socialvetenskapliga faderskapsforskningen (Rantalaiho, 2003, s. 205). 

Enligt Eräranta (2006, s. 301-302) verkar perspektiven som har utvecklats i den nya 

diskussionen ändå vara präglade av ett rationellt, vetenskapsbaserat tänkande, vilket 

är säreget i samhällsvetenskaper. I jämställdhetskursen har denna rationalism fått ett 

starkt fotfäste (och inflytande) i samhället, och främst i vårt politiska, ekonomiska 

och juridiska beslutsfattande. Syftet med denna ”jämställdhetsrationalism” är att 

markera individers jämlikhet sinsemellan och samtidigt minimera deras skillnader, 

och däribland könsskillnaden mellan kvinnor och män. 

Samtidigt som man kan tolka fäders möjlighet att välja om och hur länge de vill 

stanna hemma med barnen som att anta en högre maktposition kan man också tycka 

att föräldraledighetssystemet ger kvinnorna en bättre chans att skapa ett band och en 

nära relation till sina barn under den första spädbarnstiden. Det är sällan en fader får 

en likadan möjlighet och hans och barnets relation börjar egentligen utvecklas när 

barnet är äldre. (Kolehmainen & Aalto, 2004, s. 20) 

Föräldraledighetssystemet följer fortfarande en traditionell bana då det existerande 

genussystemet leder människor till att göra könsenliga val. Genussystemet formar 
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föräldraledighetssystemet och dessutom fungerar individen som både en bevarare 

och förnyare av föräldraledighetssystemet som i sin tur sätter könen i olika positioner 

då de verkar i det. Genom att modern är den föräldern som först är ledig med barnet 

kan hon fokusera på att vara primärvårdaren och skapa starka band till det nyfödda 

barnet. Samtidigt kan fadern fortsätta att arbeta och förlorar därmed inte kontakten 

till arbetslivet eftersom föräldraledighetssystemet inte kan tvinga fäder till att vara 

lediga, utan de har möjligheten att välja själva. Det familjepolitiska systemet är dock 

inte helt omöjligt, utan möjliggör uppbyggandet av ett nytt genussystem och därmed 

en jämnare vårdfördelning men i större drag så borde det ske större förändringar för 

att ändra på genusrelationernas struktur. (Kolehmainen & Aalto, 2004, s. 20-21). 

4 Teoretisk bakgrund 

4.1 Från genusroller till genusrelationer 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de olika genusbegrepp som lagt grunden 

till Raewyn Connells (1987, 2002) modell av genusrelationer. För att få en förståelse 

för hur Connell har skapat sin modell av fyra huvudstrukturer av genusrelationer 

(makt, produktion, känslor, symbolik) så presenterar jag först den teoretiska 

bakgrunden och centrala termer och begrepp för att sedan övergå till Connells 

teorier. 

Diskussionen om könets betydelse och mäns och kvinnors förhållande till varandra 

grundar sig enligt Connell (1987, s. 23) på att de västerländska medeltidslärda inom 

reformationen (reformation intellectuals) började diskutera det moraliska 

förhållandet mellan män, kvinnor och Gud. Grundprincipen baserade sig på att Gud 

hade bestämt hur kvinnor och män skulle bete sig och lärda inom teologi och filosofi 

började istället diskutera vad individen bör göra istället för att reda ut varför den 

gjorde något annat. 

I och med upplysningstiden ändrade diskussionen form till en fråga med en mindre 

religiös betydelse och främst i den dåtida litteraturen ifrågasattes förutfattade 

genusarrangemang (gender arrangements). (Connell, 1987, s. 24) Det världsliga 

samhället tog över rollen som den bestämmande makten, en position som tidigare 

innehavits av kyrkan, och tillät att nya ideologier och rörelser såsom feminismen och 
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libertarianismen fick fotfäste. Olika författare såsom Mary Wollstonecraft (se 1992 

(A Vindication of the Rights of Woman, 1792)) ville förändra den förvrängda bilden 

av kvinnans moraliska karaktär och synen på sexuellt beteende. Understödarna för 

sexuell frigörelse och kvinnors rättigheter och rösträtt (bl.a. John Stuart Mill) 

motarbetades länge men under liberalismens framtåg tog diskussionen om 

människans moral avstånd från religionen och utvecklades till en samhällsfråga om 

lika rättigheter (Connell 1987, s. 24-25). 

Upplysningstiden banade vägen för jämställdhetsdiskussionen och den utvecklades 

sakta men säkert under de kommande århundradena. Vid 1900-talets första årtionden 

hade kvinnor redan protesterat och brutit mot de formella eller juridiska 

bestämmelser, som begränsade deras rättigheter, och därmed började man fråga sig 

varför kvinnor var underordnade män då det inte fanns någon naturlig förklaring till 

fenomenet. Dessutom uppstod frågan om hur detta system hade utvecklats och 

upprätthållits. I och med detta förflyttade sig diskussionen från att handla om etik till 

att bli en empirisk samhällsfråga om genus (sociala könet) (Connell, 1987, s. 25). 

Mary Wollstonecraft och Robert Owen argumenterade för att man borde förändra de 

utbildningsmässiga och ekonomiska omständigheter som formade egenskaperna hos 

män och kvinnor och vilka roller de två könen spelade i samhället. Socialisten och 

filosofen Friedrich Engels ansåg att förhållandet mellan kvinnor och män bestod av 

ett socialt system som navigationsenligt utvecklats genom historien, men påpekade 

att de två kategorierna man och kvinna var av ett naturligt slag och därmed vidhöll 

Engels sig vid deras traditionella egenskaper. Jämställdhetsläran kunde dock 

utvecklas samtidigt som den traditionella uppfattningen av den riktiga kvinnan och 

synen på vilket sexuellt beteende och arbete som ansågs vara passande för kvinnor 

och män existerade. (Connell, 1987, s. 26) 

Den naturalistiska synen på könet fick däremot mothugg från vetenskapsmän inom 

evolutionsbiologin och vissa av dem ville utveckla teorierna om människans sexuella 

beteende och olika mönster då de ansågs vara problematiska. Sigmund Freud 

hävdade dessutom att de två könen inte hade några förutbestämda sexuella karaktärer 

utan ansåg att t.ex. känslolivet kunde utvecklas väldigt olika, främst baserat på 

upplevelserna i barndomen och konflikterna i den personliga utvecklingen. I enlighet 

med Freuds teorier om det emotionella livet flyttades fokus därefter till att analysera 
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människans livshistoria istället för att koncentrera sig på teorier om kroppen, 

syndromet och arternas utveckling. (Connell, 1987, s. 26-28)  

Genusteorier fokuserar enligt Connell (1987) på förhållanden mellan två personer 

eller på hela samhället. Familjen är i princip alltid i fokus och då man inte talar om 

den hoppar man lätt över mellannivån i den sociala organisationen även om denna 

nivå är viktigast att förstå, eftersom vi lever våra liv tätt förankrade till bland annat 

hushållet och arbetsplatsen, medan ett tätt förhållande med bara en person eller hela 

samhället är mer avlägset. Genus- och könspolitik existerar i större skala på 

institutioner och genusforskningen har hittat nya intresseområden i t.ex. arbetslivet 

och media där genusfrågan har fått en större betydelse och diskussion. (Connell, 

1987, s. 119) 

Connell (1987) menar att socialvetenskaperna ofta har pekat på en specifik institution 

där genus och sexualitet spelar en stor roll. Fokus hamnar då ofta på familjen 

(Mitchell, 1971, s. 99), släktskap och t.ex. Margaret Meads tidiga teorier om 

könsroller där könsbestämda personlighetstyper är sociala produkter som samhället 

har tränat människorna till. (Mead, 1948, s. 320-322) Som resultat av detta glöms 

andra institutioner såsom staten och ekonomin bort, som om genus inte kunde 

kopplas ihop med dessa teman. Däremot har den senare feminismen medfört att alla 

teman och områden ska analyseras likvärdigt ur ett genusperspektiv. Forskningen blir 

annars bristfällig och snäv eftersom genusrelationer existerar i alla institutioner och 

har därmed en stor betydelse. (Connell, 1987, s. 119-120) I och med att människans 

uppfattning om genus har förändrats genom tiderna har det funnits ett behov av att 

teoretisera och kategorisera kvinnan och mannen för att på så sätt förstå vad det 

innebär att vara man och kvinna och vilka kriterier man förväntas uppfylla. 

4.2 Genusregim och genusordning 

Enligt Connell (2002) har flera organisationer bestämda genusarrangemang och bl.a. 

arbetsfördelningen och sociala relationer och överenskommelser påverkas av detta. 

När det i en institution handlar om sociala relationer mellan kvinnor och män, och 

det uppstår ett visst mönster där det förekommer skillnader i makt, - och 

ansvarsfördelning och sättet att bete sig kan det kallas en genusregim. Connell anser 

att genusregimer ingår i ett större mönster och dessa mönster kallar hon ett samhälles 
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genusordning. Institutioners genusregimer liknar ofta den samhälleliga 

genusordningen och när någonting förändras i samhället följer ofta institutionerna 

och deras genusregimer snabbt efter, men farten på institutionernas utveckling kan 

variera stort. Vare sig det handlar om en institutionell genusregim eller en 

samhällelig genusordning så sammanfattar Connell det som en sammansättning av 

relationer där människor och organisationer existerar som en helhet eller separerar 

och lever som enskilda individer och enheter. (Connell, 2002, s. 75-76)  

»Genusrelationer» är de relationer som uppstår i och runt den reproduktiva arenan 

(Connell, 2002, s. 76) och därför är den ytterst central när det handlar om 

relationerna mellan kvinnor och män, eftersom det är de som ansvarar för 

produktionen av nya kvinnor och män. Genusrelationer handlar dock enligt Connell 

inte bara om kvinnor och mäns direkta förhållanden utan även indirekta förhållanden, 

som använder teknologiska och ekonomiska medel som mellanhand, existerar. De 

genusarrangemang som finns i samhället består av flera olika sociala strukturer och 

om olika praxis inom t.ex. religion och politik ger män makt över kvinnor kan man 

enligt Connell säga att dessa är patriarkaliska strukturer (makt) som innehåller 

genusrelationer (kvinnor-män) (Connell, 2002. s. 77). 

Connell (2002) refererar till den feministiska statsvetaren Carole Pateman (1988) 

som påpekar att det offentliga livet i demokratisamhället hade ett socialt kontrakt 

som uppmuntrades av ett sexuellt kontrakt där privatlivets kvinnor alltså var 

underordnade männen. Pateman kom således fram till att det sociala kontraktet 

baserade sig på ett avtal som ingåtts av män, som en slags broderlig 

överenskommelse (Connell, 2002, s. 79). 

Genusrelationer är enligt Connell ett vardagligt fenomen och Candace West och Don 

Zimmerman har också skrivit om ämnet och presenterar i sin artikel »Doing Gender» 

(1987, s. 129-140) flera olika exempel på hur vi utvecklar genusrelationer när vi talar 

med varandra. I artikeln diskuteras även känsloladdade ämnen som maktstrukturer, 

respekt och solidaritet eftersom dessa relationer styr talarna i deras diskussioner med 

varandra (Connell, 2002. s. 76 & West & Zimmerman, 1987, s. 145-147). 

För att sociala relationer mellan människor skall ha någon betydelse bör de enligt 

Connell (2002) existera under en lång tid och i stor skala och då dessa kriterier 
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uppfylls kan man inom social teori kalla dem strukturer. Alla strukturer är dock inte 

likadana utan människor kan bete sig väldigt olika i sina relationer. Därför finns det 

många möjligheter för genusrelationerna att utveckla sig åt olika håll och därmed är 

det de sociala strukturer som människor lever i som gjuter de dagliga praktikerna. 

Likaledes är strukturernas verklighet beroende av praktiker eftersom människorna 

(genom dessa) skapar och bevarar genusrelationer. Strukturerna bör alltså konstant 

upprätthållas genom människors sociala interaktioner. Genus är därmed en produkt 

som skapas och utövas i det sociala livet och lever enligt dess villkor. (Connell, 

2002, s. 77-78) 

Enligt Connell (2002, s. 78-80) skrev den brittiska feministen Juliet Mitchell i sin 

bok Woman’s Estate (1971) att det fanns fyra olika strukturer som understödde 

kvinnoförtrycket (produktion, reproduktion, socialisering och sexualitet). Däremot 

refererar Connell till Sylvia Walby (Theorizing Patriarchy, 1990) som märkte ut sex 

strukturer, som avlönat och oavlönat arbete (arbetsplatsen/hushållet), kulturen i 

samhället och sexualitet och de maktförankrade staten och våldet i det nutida 

patriarkatet. 

4.3 Connells fyra typer av  genusrelationer 

Genom att urskilja fyra genusstrukturer menar jag inte att de utspelar sig i separata 

avdelningar av livet. De blandas och interagerar ständigt i olika praktiker. Jag 

urskiljer strukturerna analytiskt därför att det blir lättare att förstå en extremt 

komplicerad verklighet om man beskriver deras logik. Därmed inte sagt att själva 

verkligheten är förpackad i olika lådor. (Connell, 2002, s. 93.) 

Connell anser att Walbys strukturmodell är relativt utvecklad men att hennes modell 

återspeglar patriarkatet, där kvinnor och män alltså befinner sig i ojämlika positioner. 

Därför föreslår Connell att man borde skapa en ny slags modell där genusmönstren är 

mer jämlika. I praktiken kan det förekomma flera olika slags genusrelationer och 

Connell påpekar att man borde undvika att ha ett för snävt perspektiv på strukturer. 

För att studera en struktur borde man gå tillbaka till dess ursprung och se vilka 

dynamiker som har utvecklat den, t.ex. feminismen i egenskap av politisk dynamik 

som motarbetar och beskriver patriarkatet. (Connell, 2002, s.80) Connell menar 

därför att det borde finnas flera dimensioner eftersom genusrelationerna ser tämligen 

annorlunda ut på det privata planet än i det offentliga. Ur ett samhälleligt perspektiv 
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må kvinnor och män vara lika men samtidigt regerar uppfattningen om kvinnor som 

barnuppfostrare och huvudansvariga ledare för hushållsarbetet (Connell, 2002, s. 78). 

I följande stycke/kapitel kommer jag att presentera Connells (1987/2002, s. 80) 

modell av genusdimensioner i det moderna samhället (Schema 1) och genom att 

redogöra för fyra huvudstrukturer (maktrelationer, produktionsrelationer, 

känslomässiga relationer och symboliska relationer) klargörs en bild av hur det 

påverkar män och kvinnors förhållanden i det privata och offentliga livet. 

A Maktrelationer B Produktionsrelationer 

C Känslomässiga relationer D Symboliska relationer 

Schema 1: Modell av Connells fyra huvudstrukturer av genusrelationer. 

4.3.1 Maktrelationer 

Makt är ett återkommande begrepp inom kvinnorörelsen när det talas om patriarkatet 

och vad som förknippas med det. Analysen riktas mot mäns överordnade ställning i 

samhället och man siktar på att studera hur deras makt bekräftas genom att utföra 

våld mot kvinnor. Den moderna kvinnorörelsen har dessutom ägnat sig åt att kritisera 

hur media framställer kvinnor som viljelösa och enfaldiga varelser. Enligt 

kvinnorörelsen har patriarkatet inte bara begränsat sig till mäns makt över kvinnor på 

en individuell nivå utan denna typ av maktposition utövades även via statliga medel. 

Maktrelationerna är många och olika och även om de verkar vara de hårdaste av 

genusrelationerna har de mött motstånd. Genusstrukturerad makt är alltså inte 

ogenomträngbart och den feministiska rörelsen kämpar mot förtryckande lagar och 

det finns en uppfattning om att patriarkatet kan motarbetas eller undvikas (Connell, 

2002, s. 81-83). 

Makt kan utövas på många olika sätt och även om en av de vanligaste och dessutom 

mest centrala delarna av genusstrukturen är att en grupp tar kontrollen över en annan 

finns det också andra perspektiv på makt. Enligt Connell (2002) ansåg Michel 

Foucault (1977) att det inte bara finns en enda aktör i samhället som innehar all makt 

utan den utövas av alla, intimt och utan klara linjer. Det är vi själva som skapar och 
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utövar makten och den uttrycks genom våra uppfattningar av den, i vårt tal och i det 

vi skriver. Denna typ av makt fungerar bara i intima förhållanden och den formar vår 

syn på oss själva och uppfattningen av vilken uppgift vi har i livet. (Connell, 2002, s. 

82) 

I maktdiskursen har det enligt Pierre Bourdieu (1999) genom historien funnits en 

traditionell modell som dikterar villkoren för maktfördelning mellan kvinnor och 

män. De befinner sig i åtskilda grupper där de har egna maktpositioner men 

kvinnorna är underlägsna männen. Trots att kvinnor åtnjuter privilegier i det sociala 

rummet (sociala relationer, nätverk) lever de ändå kulturellt och ekonomiskt åtskilda 

vilket utsätter dem i sin ensamhet för den manliga dominansen. Män dominerar i det 

offentliga rummet och i det som tolkas som maktens områden, ekonomi och 

produktion, medan kvinnornas plats finns i den privata sfären, där de sköter hemmet 

och föder barn (Bourdieu, 1999, s. 43-46). 

4.3.2 Produktionsrelationer 

»Den könsbaserade arbetsfördelningen» var den första genusstruktur som 

behandlades av samhällsvetenskapen, och kring den kretsar fortfarande de flesta 

diskussioner om genus inom antropologi och ekonomi. (Connell, 2002: 84.) 

Även om arbetsuppgifterna på olika platser varierar så har en viss arbetsfördelning 

mellan kvinnor och män alltid existerat, och Connell (2002) ger ett tidigt exempel på 

Australiens urinvånare som hade genusbestämda roller som bytesjagande män och 

frösamlande kvinnor. Idag uppfattar vi ganska snabbt vad som kan anses 

med ”kvinnogöra” och ”mansgöra” men det som idag anses vara till exempel ett 

kvinnoyrke kan ha varit ett typiskt mansyrke tidigare. På en arbetsplats eller inom ett 

visst område kan dessutom en viss uppgift domineras av kvinnor medan männen 

sköter samma uppgift på en annan arbetsplats. Uppgifterna ändrar ofta form i och 

med den snabba teknologiska utvecklingen men den genusbaserade 

arbetsfördelningen är fortfarande ofta förekommande. Det är inte heller bara våra 

yrkesval som utgör skillnader utan den största skillnaden finns mellan avlönat och 

oavlönat arbete. Det avlönade yrkesarbetet är starkt förankrat till männen medan det 

oavlönade hemarbetet är kvinnornas domän och den västerländska kulturen tolkar 

den ekonomiska produktionen som männens uppgift medan hushållsarbete och 

barnskötsel vilar på kvinnornas axlar. (Connell, 2002, s. 84) 
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Øystein Holter (1997), som är en norsk sociolog, skriver att gapet mellan de två 

arbetsstrukturerna är det som formar den genusordning som vi har och därmed visar 

den skillnaden mellan vårt västerländska kapitalistiska samhälle och andra 

samhällen. Vår ekonomi går ut på att man utför ett arbete och får lön därefter, vi 

säljer och köper vår arbetskraft och utgångspunkten är att det produceras en 

ekonomisk vinst. Arbetet inom hemmets fyra väggar baserar sig på känslor och det är 

tillgivenheten till familjen och pliktkänslan som skapar viljan att arbeta hemma. 

Utgående från dessa skillnader skapar vi som kvinnor och män våra erfarenheter och 

hur vi uppfattar hurdana olika naturliga egenskaper vi har (Connell, 2002, s. 85; 

Holter, 1997). 

Enligt Connell (2002) är skillnaden mellan hemarbetet och arbetet som utförs på den 

fysiska arbetsplatsen inte absolut även om vissa anser att den fungerar som den 

ekomiska stommen i genussystemet. Bägge uppgifter kräver lika mycket prestation 

men de sociala situationer som de utförs i är så olika att deras betydelser varierar 

stort. I den samtida ekonomin står både kvinnor och män bakom produktionen av 

olika varor och tjänster men verkar oftast inom olika områden och processlägen. 

Därmed tjänar de olika eftersom samhället går ut på att betala dem som producerar 

en högre ekonomisk vinst. (Connell, 2002,  s. 85; Idman, 2011; Asplund & Lilja, 

2010, s. 29)  

4.3.3 Känslomässiga relationer 

För att förstå sig på ”hårda” relationer som inom ekonomi och produktion bör man 

också studera det emotionella i våra sociala interaktioner. Det är ytterst sällan vi inte 

styrs av våra känslor när vi är i kontakt med våra medmänniskor och vi skapar alltid 

egna uppfattningar om vad som är viktigt för oss och våra medmänniskor och vilket 

beteende som är accepterat i våra relationer med varandra. 

Connell (2002) anser att känslomässiga engagemang kan innehålla många olika slags 

inställningar och en individs förhållande till en annan kan basera sig på både negativa 

och positiva känslor som i vissa fall kan utvecklas till stark kärlek eller hat. 

Fördomar baserar sig på negativa känslor gentemot ett objekt och kvinnohat kan vara 

ett exempel på ett känslomässigt engagemang (där man har antingen positiva eller 

negativa känslor) medan ett tillstånd som ambivalens innebär att man styrs av 
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negativa och positiva känslor samtidigt. Ambivalens är vanligt i det verkliga livet 

men ignoreras lätt när vi som individer skapar stereotyper och andra traditionella 

uppfattningar om kvinnor och män. (Connell, 2002, s. 86-87) När vi talar om 

känslomässigt engagemang ligger våra kroppar ofta i fokus. Connell hänvisar till 

forskningen inom antropologi och historia som har pekat på att våra sexuella 

förhållanden inte endast skapats genom biologiska processer utan genom hur den 

omgivande kulturen har format oss. Därmed dras vi också till varandra genom den 

sociala processer kriterier (Connell, 2002, s. 86-87; Caplan, 1987, s. 24). 

Enligt Connell (2002, s. 86) är det inte bara den enskilda individens själsliv som står 

i fokus utan hon hänvisar till Freud (1900) som beskrev familjen som en viktig 

spelpjäs i känslospelet. Freud ville främst lägga vikten vid de förhållanden som finns 

inom en central social institution som medelklassfamiljen och därmed studera de 

mönster av känslomässiga relationer som förekom. Enligt Connell är känslomässiga 

relationer med sina egna villkor en essentiell del av genus eftersom de kan kopplas 

till relationer såsom maktförhållanden och arbetsfördelning. I det nutida 

västerländska samhället väljer kvinnor och män själva sin partner och skapar ett 

äktenskap byggt på romantik och där den sexuella attraktionen mellan könen 

fungerar som en av grundpelarna för hushållets konstellation. Känslorna får en större 

roll än tidigare och de uttrycks allt oftare i olika varianter och sammanhang (Connell, 

2002, s. 88). 

4.3.4 Symboliska relationer 

Enligt Connell (2002, s. 89) så innebär alla sociala praktiker en tolkning av världen. 

Det är vår sociala interaktion med andra människor som skapar våra uppfattningar 

om oss själva och hur vi ter oss till andra. Connell menar att vi bildar ett samhälle på 

basen av tolkningar och innehåll. 

Vår kultur innehar vissa karaktäristiska drag som har utvecklats i olika kulturer 

genom historien. Enligt Connell (2002) har genussymboliken sin bas i psykoanalysen 

och den har utvecklats av Jaques Lacan (1901-1981). Lacan har studerat fallos, som 

både uttrycker maskulinitet och makt, vilket har lett till en språklig utveckling och i 

detta språksystem är alla auktoritära maktfigurer maskulina. Kulturen uppfattar 

därmed det maskulina som maktinnehavare. Såvida det här kan bekräftas är en 
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övergivning eller omformning av språket det enda sättet att göra motstånd mot det 

existerande patriarkatet. (Connell, 2002, s. 89-90) 

Vad man har sett i vår genushistoria har faderskapet djupa rötter i kulturen och 

samhället. Dessa rötter uppfyller sin uppgift genom att ge liv åt ett visst agerande 

bland män som kan kallas ”faderskapsbeteende”. Faderskapet är ett mycket komplext 

fenomen och det är svårt att hitta någon naturvetenskaplig modell som förklarar dess 

uppbyggnad. Faderskapet existerar både på en individuell och samhällelig nivå och 

därför kan man inte påstå att det bara finns en enda form av faderskap, eftersom det 

ter sig i så många olika former (Huttunen, 1999, s. 169 ). 

Det finns alltså ett samhälleligt, kulturellt och tämligen mångfacetterat faderskap 

som enligt Huttunen (1999, s. 170-172) också kan kallas ett symboliskt faderskap 

eftersom det innehåller våra kollektiva uppfattningar av normer, tolkningar och 

stereotypier. På tal om normer så anses den modell av faderskap som vi i Finland 

använder som det traditionella faderskapet. Vår uppfattning av fadern är den som 

befinner sig i en hegemonisk position (norm) och denna typ av faderskap lämnar 

enligt Huttunens tolkning inget utrymme för omsorg och vård av barn. Manskulturen 

har dock uppmanat fadern till att försörja sin familj men någon mjukare sida som 

baserar sig på känslor, empati och interaktion har inte hört till hans egenskaper. 

Däremot förväntas han utföra och hantera alla situationer och lägga band på sina 

känslor. 

Enligt Huttunen (1999) skall man dock inte enbart skylla på att manskulturen inte ger 

fadern utrymme att vara en vårdande förälder, utan den traditionella kvinnokulturen 

har också stängt ute fadern från barnuppfostran och vård, vilket innebär att båda 

kulturerna successivt har bildat ett genussystem där män inte har tillträde till ett 

vårdande föräldraskap. Fadern får gärna vara modern till hands och assistera henne 

men inte bli för närgången. (Huttunen, 1999, s. 172) 

Beslut som rör familjelivet och föräldraledighet handlar ofta om relationer och 

förhandlingar mellan föräldrarna. Därför är det intressant att tolka de beslut som 

fattas genom genusrelationer; vem som förhandlar och vem som befinner sig i en 

maktposition. Genom genusrelationer kan man studera om den ena förälderns arbete 

uppskattas mer än den andras och hur arbetstiden fördelas i hushållet och på 
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arbetsplatsen. Det går också att studera om kulturen och omgivningen påverkar hur 

fadern använder sin föräldraledighet och i vilka former han använder. 

I Finland har bland annat Johanna Lammi-Taskula forskat i faderskapstemat och hon 

har satt stort fokus på föräldraledighet och familjepolitiska frågor. I sin artikel 

Sukupuolijärjestelmä, vanhempainvapaat ja isät (2004) tillämpar Lammi-Taskula 

Connells genusrelationer i sin forskning där hon ur ett genusperspektiv granskar 

föräldraledighet och hur fäder använder sig av den. Hon använder ett surveymaterial 

med frågor och svar som samlats in från kvinnor och män med små barn. I sin 

surveyundersökning granskar Lammi-Taskula föräldraledighet i relation till 

arbetsfördelningen i hushållet och kvinnors deltagande i arbetslivet, arbetsplatsens 

villkor och möjligheter för föräldraledighet och familjens egna beslutsfattande 

angående föräldraledighet. Enligt Lammi-Taskula bidrar materialet till att man kan 

granska hur kvinnor och män fördelar föräldraledigheten sinsemellan och hur 

maktrelationer i olika sociala grupper utvecklas. Med hjälp av materialet går det även 

att granska vilka känslor och symboliska förhållanden som är förknippade med 

bruket av föräldraledighet. (Lammi-Taskula, 2004, s. 169) 

Enligt Lammi-Taskula kan man se föräldraledighet som en samlingspunkt för 

genussystemet, där två ytterst könsbestämda ansvarsområden, arbetslivet och 

familjelivet, korsar varandra. I arbetslivet har det avlönade arbetet delats in i 

kvinnliga och manliga uppgifter och yrkesområden (Kolehmainen, 1999, s. 23-24) 

medan familjelivet innehåller oavlönade arbetsuppgifter (barnskötsel, hushållsarbete) 

där ansvarsfördelningen är så ojämn att kvinnor nästan uteslutet har det största 

ansvaret för att hålla igång vardagslivet. (Melkas, 2001) Småbarnsfäder fokuserar 

mer på avlönat arbete och arbetar övertid (Lehto & Sutela, 2008, s. 138-139 & 

Rantalaiho, 2003, s. 205) medan småbarnsmödrar använder hela föräldraledigheten 

och dessutom även använder en del av hemvårdsunderstödet (Bardy [et.al.], 2001, s. 

52). 

I folkmun brukar modern ofta kallas ”mammaledig” under den period hon är 

föräldraledig (Lammi-Taskula (2004, s. 168) eftersom den ofta tolkas som en 

ledighetsperiod som hör till modern (i och med att mödrarna är de vanligaste 

användarna) fast den i själva verket är avsedd för att användas av båda föräldrarna. 

För att diskutera fördelarna med fädernas deltagande i sina barns liv så anser Lammi-
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Taskula (2004, s. 168) att föräldraledighetssystemet ger fäder möjligheten att stanna 

hemma från jobbet för att ta hand om sina barn. Inte bara kan fadern i och med detta 

utveckla en relation till sitt barn utan det har även en stor betydelse att modern kan 

delta i det avlönade arbetslivet och få tid att ägna sig åt andra intressen. Att 

föräldrarna delar på ansvaret för barnskötseln gynnar dem båda eftersom de då kan 

dela lika på tiden för arbete och intressen. Hur småbarnsfamiljerna sedan utnyttjar de 

möjligheterna som föräldraledighetssystemet erbjuder har en stor betydelse för hur 

genusrelationerna mellan kvinnor och män utvecklas som en helhet. 

Johanna Lammi-Taskula fokuserar i sin artikel på hur fäder och mödrar förhandlar 

om föräldraledighet med Connells genusrelationer som teoretisk referensram. Som 

jag tidigare nämnde är genusområdet oändligt stort och genusrelationer existerar 

överallt, i mer eller mindre konkret form. Därför är det relevant att också fokusera på 

andra teman som inte handlar om arbetsliv eller föräldraledigt, för att få en så bred 

bild av samhällets genusrelationer som möjligt. Jag har Lammi-Taskulas sätt att 

studera genusrelationer som exempel i min studie, men jag har valt att lägga till nya 

områden för att utöka diskussionen och komma fram till nya intressanta områden, 

såsom hur fadern förhåller sig till arbetet, hushållet, partnern, barnet och 

omgivningen. Liksom Lammi-Taskulas studie innehåller inte mitt material någon 

direkt dialog, men de berättelser, diskussioner och exempel som de intervjuade 

fäderna har bidragit med gör att jag kan studera hur fäderna i sina berättelser 

beskriver förhållandena mellan könen (genusrelationer) och genom det får jag en 

uppfattning av könsbaserad fördelning av hushållsarbete och föräldraledighet. 

5 Förhållanden som påverkar fördelningen av föräldraledighet 

och hushållsarbete 

Jag kommer att behandla de två huvudpunkter som kommit fram i mitt 

intervjumaterial (föräldraledighet, hushållsarbete) och dela in dem i mindre teman. 

Detta är för att komma så nära fädernas berättelser som möjligt, och speciellt då när 

de överlappar varandra.  

Kvinnan och mannen är alltid i relation till varandra och deras positioner märks till 

exempel då när hushållsuppgifterna fördelas. Vad man kan se i familjeförhållandena 
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är den dubbla process som avgör ansvarsfördelningen. Faller ansvaret för barnvård 

och hushållsarbete på kvinnans axlar är det både ett resultat och en faktor till att 

mannen kan välja ett, vad Huttunen (2001) kallar, tunt faderskap. Att han själv kan 

bestämma hur mycket han kan eller borde dela på uppgifterna är i sin tur relaterat till 

hur partnerna inleder förhandlingar kring fördelningen av förvärvsarbete och 

barnvård, vilka till stor del är baserade på de maktpositioner som konstateras i dem 

(Kolehmainen & Aalto, 2004, s. 14). 

5.1 Ekonomiska aspekter 

Den gemensamma ekonomin hos nyblivna föräldrar har ofta tolkats vara den största 

påverkande faktorn till hur man inom familjen fördelar föräldraledigheten. Kvinnor, 

som i regel tjänar mindre än män (Statistikcentralen, 2014), hamnar ofta i underläge 

då partnerna börjar diskutera vem som ska vara föräldraledig och hur länge eftersom 

hennes ekonomiska, och ofta även arbetsmässiga, status är lägre än mannens 

(Kauhanen, 2013, s. 50).   

Pentti Takala (2005, s. 11) har studerat hur fäder har förklarat orsaken till att de inte 

varit föräldralediga och den vanligaste hänvisningen är till ekonomin. Enligt Takala 

(2005) har man länge antagit att den ekonomiska förlusten som faderns 

föräldraledighet medför hindrar fadern från att dela ledigheten jämnare med modern, 

och det är dessutom vanligare att lägga fäste vid ekonomin ju lägre den blivande 

moderns lön eller inkomster är (Lammi-Taskula, 2003). I många fall tjänar mannen 

bättre än sin fru och då hamnar familjens ekonomi i obalans om han bestämmer sig 

för att vara borta från arbetet en längre tid. Enligt Takala (2005, s. 11) har fäder 

bland annat tyckt att föräldrapenningen är för liten för att ersätta löneförlusten om 

han stannar hemma från arbetet. Att frun har varit arbetslös har också varit ett skäl 

till varför det inte har varit ekonomiskt rationellt för mannen att stanna hemma med 

barnet. 

Trots att den ekonomiska situationen i familjen ofta tjänar som faktor i fördelningen 

av föräldraledighet, så visar undersökningar på att det bara är en liten del av 

familjerna som faktiskt gör ekonomiska uträkningar (Takala, 2005, s. 11). Det har 

visat sig att knappt hälften av familjerna som trott att faderns föräldraledighet skulle 

strama åt familjens ekonomi gjort någon ekonomisk uträkning. Om det verkligen 
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handlar om familjens ekonomiska situation eller om förutfattade meningar har man 

enligt Takala inte kunnat fastställa. Däremot har de familjer som gör uträkningar en 

jämnare arbetsfördelning (Salmi [et. al.], 2009). Även om moderns inkomster kan 

vara avgörande för föräldrarnas fördelning av föräldraledighet har faderns inkomster 

inte haft någon signifikant betydelse när familjerna har förklarat ekonomin som en 

avgörande faktor. Däremot har många av de familjer som tyckt att de ekonomiska 

förutsättningarna påverkar deras val ansett att fadern är familjens huvudförsörjare. 

Jämställdhet mellan föräldrarna brukar ofta definieras utgående från hur mödrar och 

fäder fördelar ansvaret och använd tid för barnskötsel; ju jämnare arbetsfördelning, 

desto mer jämställt förhållande. Räknar man bruket av föräldraledighet som en 

måttstock för en jämn fördelning av ansvaret kan man inte påstå att parförhållandet 

är jämställt. Fäder använder sällan sin föräldraledighet vilket leder till konsekvenser 

eftersom kvinnor både har en sämre position på arbetsmarknaden och att de får bära 

en dubbel last av ansvar då de återvänder till arbetet efter föräldraledigheten 

(Lammi-Taskula, 2004, s. 189).  

Enligt Lammi-Taskula har den genusbestämda arbetsfördelningen förändrats 

långsamt och hon anser att man borde försöka finna förklaringen i de maktrelationer 

som producerar och förnyar arbetsfördelningen på ett materiellt, symboliskt och 

emotionellt plan. Maktrelationerna i genussystemet är invecklade och därför är de 

också svåra att få ett grepp om. Den nuvarande socialpolitikens stödfunktioner räcker 

inte utan det krävs större och mer utvecklade åtgärder (Lammi-Taskula, 2004, s. 

189). 

5.1.1 Familjeledigheten: samhällspolitikens gåva, samhällets förbannelse 

Det har förts mycket diskussion kring hur man borde förändra familjepolitiken för att 

få fäder att använda en större del av familjeledigheten. Att fördela föräldraledigheten 

jämnt mellan fadern och modern verkar vara problematiskt, delvis beroende på 

responsen från representanterna för arbetsmarknaden och på att en sådan 

tvångskonstruktion skulle strida mot moralen i det liberala välfärdssamhället 

(Eräranta, 2006, s. 300). Servicearbetsgivarna erbjuder därför individider och 

familjer en kostnadsuträkning som understöder frivilliga val istället för en radikal idé 

som kan förändra hela samhällsstrukturen. Uträkningen visar att familjens 
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gemensamma inkomst skulle minska förvånansvärt lite om föräldrarna delade på 

föräldraledigheten, medräknat att den partnern som hade en högre inkomst, oftast 

fadern, använde sin del till fullo (Eräranta, 2006, s. 300, ref. TemaNord, 1999 & 

Torkkeli, 2001). 

Trots att samhället yrkar på att stödja jämställdhetspolitiken finns det fortfarande 

många käppar i hjulet som hindrar utvecklingen. Vissa problem hänger kvar på en 

statlig nivå och andra ligger starkt förankrade i den omgivande kulturen. Fäders egna 

inställningar har också till stor del påverkat besluten i hemmet angående 

föräldraledigheten. I Takalas (2005, s.11) studie har fäder berättat att de inte varit 

föräldralediga för att frun går miste om föräldraledighet om fäderna är lediga. Vissa 

fäder har inte heller haft någon information om föräldraledighet och därmed inte 

vetat att de kunnat vara lediga. Andra har tyckt att det räcker att enbart vara 

faderskapsledig, det är en tillräckligt lång tid för fadern att stanna hemma med 

barnet. 

Kirsi Eräranta (2006) som har studerat faderskapsrelaterade experttexter konstaterar 

att när det handlar om förmåner inom arbetslivet, ekonomin och samhällspolitiken 

borde de vara uppbyggda enligt könsneutrala principer och se fadern som en vanlig 

medborgare som enligt jämställdhetsprincipen har likadana juridiska och politiska 

rättigheter och möjligheter som andra medborgare. Trots detta är fadern och modern 

som vanliga medborgare långt ifrån att ha likvärdiga positioner. Olikheterna är 

speciellt tydliga i sammanhang som handlar om föräldraledighet och hur man 

använder den. Kraven på och rättigheterna hos män och kvinnor är olika och kvinnan 

är fortfarande starkt kopplad till hemmet medan mannen är kopplad till lönearbetet 

(Eräranta, 2006, s. 302). Kvinnan anses ha rätten och ansvaret att som moder arbeta 

men ändå prioritera familjen medan mannen i sin roll som fader bör koppla ihop 

familjen med sitt arbete (Rantalaiho, 2003, s. 236). 

5.1.2 Mödrar som portvakter 

Fenomenet med en assisterande fader blev vanligare på 1970- talet och män som 

tidigare inte har varit särskilt deltagande i barnvård och hushållsarbete skulle 

plötsligt börja hjälpa till i hemmet vilket kändes ovant men som förklarades med att 

det var på grund av oundvikliga praktiska skäl. Mödrarna förvärvsarbetade och 
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behövde någon som tog över en del av arbetet hemma, men kunde uppleva att de inte 

gjorde ett lika bra arbete som deras mödrar hade gjort, eftersom de nu behövde hjälp 

med att sköta om barnen och hemmet (Huttunen, 2001, s. 165). I de traditionella 

familjer där modern verkligen ser sig själv som hushållsarbetets arbetsledare kan 

faderns möjligtvis ofrivilliga inträde på hennes revir kännas som ett hot eftersom hon 

förlorar sin maktstatus och uppfattning av vad hennes roll är som moder.  

Man skulle kunna se lösningen på problemet som att fadern väljer att ta ett steg bakåt 

och låta modern behålla sin position genom att styra och ställa i hemmet och, som 

Huttunen (2001, s. 165) föreslår, kan hon, när hon själv orkar och vill, be fadern om 

hjälp för att underhålla och ge mat till barnen och hushållet. Huttunen menar att 

mannen här också kan se arbetet som ett tillfälligt projektarbete, hushållsarbetet är 

fortfarande på fruns ansvar som han kan göra vid behov men inte är bunden till. 

Trots att man vanligen tolkar mäns friheter att välja om och hur mycket de vill delta i 

hushållsarbete och använda sin föräldraledighet som en maktbefattning, kan man 

också tolka den traditionella fördelningen av ansvarsuppgifter och tidsanvändning 

som något som kvinnor styr över. Då hemmet kan tolkas vara kvinnans domän är det 

också det enda stället där hon kan utöva makt. Kvinnan kan bestämma över frågor 

som rör barnens vård och uppfostran och andra praktiska saker som rör hemmet. Ett 

resultat av detta kan då vara att kvinnan automatiskt tar det största ansvaret för 

familjen och hushållet eftersom det kommer att bli hennes enda maktkälla. Därmed 

lägger hon ner mer tid på att uppfostra och vårda barnen, göra införskaffningar till 

hemmet och andra grundläggande uppgifter. Mödrar som visar en ovilja att lämna 

över beslutsfattandet (makten) till fäderna och därmed tar över rollen som familjens 

överhuvud (beslutsfattare) och ansvaret för barnskötseln har kallats portvakter, 

eftersom de kan bestämma förhållandet mellan fadern och barnet och påverka fäders 

användning av familjeledighet (Eräranta, 2006, s. 301 & Huttunen, 2001, s. 74). Man 

har till och med pekat på att kvinnor och mäns traditionella könsroller och skillnader 

i tidsanvändning beror på kvinnors motvilja att överge kontrollen över hushållet 

(Bianchi & Milkie, 2010). 

Att kvinnorna ”förpassas” till hemmets sysslor och använder hela familjeledigheten 

behöver inte alltid bero på att de befinner sig i underläge utan det är vanligt att 

kvinnorna poängterar att de vill stanna hemma eftersom de uppskattar att få ta hand 
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om barnet, även om det innebär mer arbete (Miettinen, 2008). Enligt (Takala, 2005, 

s. 11) förklarar fäder ofta att mödrarna använder hela föräldraledigheten för att de 

önskar att få stanna hemma med barnet under hela föräldraledigheten. Tämligen 

vanliga svar hos fäderna har varit att deras fruar hanterar barnvården bättre, att hon 

har varit hemmafru, ammat barnet eller helt enkelt att hon stannat hemma utan 

fäderna har gett någon mer specifik förklaring. 

5.2 Könsbaserad arbetsfördelning  

Hushållsarbete, såsom att diska, tvätta kläder, städa, plocka undan saker och handla 

och laga mat tar en stor del av föräldrars tid och utöver detta bör också barnens 

basbehov, såsom att underhålla barnet, natta, mata, bada och byta blöja tillfredställas. 

I allmänhet är det kvinnor som gör det mesta av det fysiska arbetet men också det 

vårdande, emotionella arbetet. Arlie Hochschild (2003, s. 163) tolkar kvinnors större 

aktivitet i hushållsarbete och främst barnvård som ett sätt att bli av med sitt dåliga 

samvete över att de inte kan stå för kostnader och inköp i lika hög grad som deras 

man. Eftersom kvinnorna har mindre tillgång till ekonomiska, sociala och auktoritära 

resurser ersätts det materiella med emotionellt arbete. Faderns ansvar som familjens 

försörjare har dock minskat och sedan 1970-talet har fadern närmat sig 

hushållsarbetet även om i en mer assisterande roll. I början av 1970-talet hade 

urbaniseringen slagit igenom och flytten från huset på landsbygden till lägenheten i 

staden gjorde stora förändringar i familjestrukturen. Fäderna blev nu tvungna att 

hjälpa till i hushållsarbetet då kvinnorna började arbeta utanför hemmet. 

Enligt Lammi-Taskula (2004, s. 184-185) kan man konstatera att fäder under årens 

gång har engagerat sig mer i hushållsarbetet och de deltar mer i arbetet som rör sig 

kring städning, införskaffning av livsmedel och dagliga inköp samt umgänge med 

barnen. Däremot domineras klädtvättning och matlagning fortfarande av kvinnor. 

Småbarnsmödrars ansvar och tidsanvändning för hushållsrelaterade uppgifter 

framhävs och är många gånger större i jämförelse med fäders ansvar och 

tidsanvändning. En naturlig förklaring på detta är att den föräldern som stannar 

hemma och är föräldra, - eller vårdledig också sköter den största delen av 

hushållsarbetet. Den föräldern som lönearbetar kan naturligtvis också sköta sin del av 

hushållsuppgifterna på lediga stunder och efter att arbetsdagen har tagit slut men det 

kan upplevas som problematiskt att bryta ett mönster som har utvecklats under en 



28 

 

 

längre tid. När modern sedan återvänder till arbetet brukar mönstret förbli oförändrat 

eftersom det utvecklats under den första tiden med barnet, då modern är 

moderskapsledig, och då är det också hon som tar det största ansvaret. 

Lammi-Taskula (2004) tänker dessutom att mönstret knappas bryts om fadern är 

föräldraledig under en kort period, men det finns eventuellt en möjlighet till 

förändring ifall fadern under en längre tid ensam tar ansvaret för barnskötseln. 

Norska och svenska undersökningar (Brandth & Överli 1998; Haas & Hwang 1999) 

om den så kallade ”pappamånaden” har visat att man kan se en korrelation mellan 

hur länge fäder är föräldralediga och hur mycket de deltar i hushållsarbete och 

barnskötsel. Ju längre fäderna är föräldralediga, desto jämnare fördelas ansvaret för 

hem och barn (Lammi-Taskula, 2004, s. 184-185). 

Lammi-Taskulas (2004, s. 185-188) forskning visar också på att de familjer där 

fadern har varit föräldraledig i minst sex månader också har en jämnare 

ansvarsfördelning i hemmet då familjeledigheten har tagit slut och moderns 

huvudansvar för hushållsarbetet har minskat. Den största delen av de föräldrar som 

var med i undersökningen rapporterade att fäder under den tiden de varit 

föräldralediga tog ett lika stort ansvar för vården av barnet som mödrarna hade gjort. 

Mödrarna i studien rapporterade att fäder som varit föräldralediga i minst en månad, i 

jämförelse med andra fäder, var mer aktiva kring uppgifter som rörde matlagning och 

rengöring och att gå ut med skräpet var en aktivitet som var populär bland alla fäder. 

De fäder som varit föräldralediga rapporterade också i högre grad att de tvättade 

tvätt, handlade och skötte matlagningen och matningen. Det rapporterade även 

oftare, till skillnad från andra fäder, att de åtminstone delade jämnt på sådana sysslor 

som rörde barnet. I de familjer där fadern varit föräldraledig i minst en månad tyckte 

fäderna och mödrarna någorlunda likadant om arbetsfördelningen även om fäder 

hade en tendens att en aning överdriva sina insatser i hushållsarbetet medan 

mödrarna var mer anspråkslösa i sina tolkningar av fädernas engagemang. I de 

familjer där fadern antingen hade varit föräldraledig i mindre än en månad eller inte 

alls varierade föräldrarnas åsikter mer om fädernas insatser i hushållsysslorna och 

vissa fall ledde det till tvister. En tiondel av mödrarna upplevde att det ofta blev bråk 

om fördelningen av hushållsuppgifter medan en tredjedel upplevde att det förekom 

mer sällan. Fäder upplevde inte att det tvistades lika mycket. Om den ena föräldern 
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hade ett större ansvar än den andra ökade också tvisterna som förekom ibland medan 

föräldrar som delade jämnt på bördan rapporterade att bråk var sällsynta eller 

närmare obefintliga. 

Enligt Lammi-Taskula (2004, s. 187) ser kvinnor och män väldigt olika på hur 

fördelningen av ansvaret för hushållsarbetet realiseras. Mödrar brukar i regel anse att 

de har huvudansvaret medan fäder brukar tycka att ansvaret fördelas mer jämnt. I 

Lammi-Taskulas analys av alla svar tyckte hälften av fäderna men bara en fjärdedel 

av mödrarna att ansvaret fördelades jämnt och slutsatsen var att ansvaret fördelades 

mer jämnt i de familjer där fadern hade varit ledig i minst en månad. 

5.2.1 Arbetslivet – från yrkesutövare till familjefar 

Trots att arbetskulturen har blivit mer mottaglig för föräldraledighet, och börjat 

välkomna mäns aktiva föräldraskap (THL, 2015), ligger utvecklingen fortfarande på 

en låg nivå. Att gå över från rollen som arbetare till en arbetande familjefar, som vill 

vara en aktiv del av sin familj, är inte alltid så lätt och främst inte inom den 

regerande arbetskulturen. Enligt Jouko Huttunen (1999, s. 174) är förnekandet eller 

undangömmandet av faderskapet på arbetsplatsen ett typiskt exempel på denna 

mentalitet. En ”bra kille” är en man som inte överdrivet uttrycker sitt faderskap utan 

håller det i skymundan från arbetets krävande arbetsgemenskap. Detta tankesätt 

grundar sig på ungkarlskulturen, som fortfarande existerar och upprätthålls på många 

kulturella plan, däribland arbetsplatsen.  

Arbetsplatsens ungkarlskultur, som är baserad på en viss uppfattning av maskulinitet, 

existerar i många olika former och relationen till familjen bör inte visas öppet, utan 

alla arbetsuppgifter ska utföras som om personliga förhållanden var oviktiga och 

ansvaret för familjen inte existerade. Mannen förväntas agera liksom en ungkarl som 

är fri från familjära ansvar och kan ta emot arbetsuppgifter var och när som helst, 

oavsett om han har små barn hemma eller inte. Den typiska arbetande mannen ska 

vara lojal gentemot sin arbetsgemenskap men ändå agera som förebild för den 

normativa familjekonstellationen, det vill säga ha fru och barn (Huttunen, 1999, s. 

174). 

En central aspekt i föräldraledighetsdiskussionen är att fäderna upplever att det är 

svårt att ta ledigt från arbetet. Ofta är det arbetets brist på flexibilitet som ligger 
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bakom, men enligt Takala (2005, s. 11) kan det ofta också handla om att det inte 

känns bekvämt för fadern att vara hemma med barnen då hans ledighet inte har fått 

någon normstatus. Enligt Salmi [et. al.] (2009) har frånvaron från arbetet bekymrat 

ca en tredjedel av de fäder som har delat på föräldraledigheten, oavsett hurdana 

arbetsuppgifter de har. De som främst upplever att det är problematiskt att vara borta 

från arbetet är män som är över 40 år, arbetar inom den privata sektorn och har en 

tjänstemanna- eller funktionärsposition. Dessutom upplever de fäder som ligger både 

högst och lägst på lönekurvan att det är svårt att vara borta från arbetet. En orsak 

torde vara att arbetslivets krav har ökat och att det därmed sätter press på de fäder 

som har varit föräldralediga en längre tid. På vissa arbetsplatser lever den 

traditionella uppfattningen om att familjeledighet hör till kvinnornas domän kvar och 

att en man som tänker ta ledigt inte binder sig tillräckligt mycket till sin arbetsplats. 

En sådan attityd på arbetsplatsen kan spela en stor roll när den nyblivna fadern ska 

bestämma om han ska ta föräldra- eller faderskapsledigt, och ofta påverkar denna 

attityd beslutet negativt (Takala, 2005).  

Inställningen till fäders familjeledighet på de finska arbetsplatserna är dock i 

allmänhet god och det har blivit allmänt känt och accepterat med familjeledighet och 

pappamånad. Trots att fäder sällan kritiseras för att de använder den korta 

faderskapsledigheten upplever ändå en tiondel av fäderna att de får ta emot negativa 

kommentarer, såväl från chefen som från arbetskollegorna. I många fall är det också 

rädslan för kollegornas negativa kommentarer som gör att fadern väljer att inte vara 

ledig överhuvudtaget (Huttunen, 2001, s.  203-204). 

Även om det ibland är problematiskt för män att ta familjeledigt så verkar de korta 

vårdperioderna ändå inte påverka faderns position i arbetslivet. De fäder som har 

använt någon typ av ledighet har tyckt att familjeledighet varken påverkar deras 

yrkeskunskap eller befordringsmöjligheter (Salmi [et. al.], 2009). I Takalas (2005, s. 

11) studie är däremot en av de vanligaste förklaringarna till att fäder inte varit 

familjelediga att det skadar dem i deras arbete. Enligt fäderna hindrar en eventuell 

familjeledighet dem från att sköta sina arbetsuppgifter eller att utveckla sig i 

karriären. Man kan alltså inte generalisera fäder som en enhetlig arbetsgrupp utan 

olika yrken och arbetspositioner kräver olika mycket och arbetskulturen är givetvis 

olika på olika arbetsplatser. 
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Är mäns arbete mer värt än kvinnors? 

När man diskuterar hur man borde kombinera arbete och familj kommer också 

föräldrarnas egna attityder upp till diskussion. Det är inte alltid arbetsgivaren som 

dikterar hur viktigt föräldrarnas arbeten är utan det gör också föräldrarna själva. Inte 

sällan blir det en fråga om vems arbete har större betydelse, när föräldrarna 

diskuterar fördelningen av föräldraledigheten och arbetet som utförs i hemmet.  

Statistik (2009-2010) över arbetande mäns och kvinnors och tidsanvändning enligt 

deras socioekonomiska ställning visar dock på att kvinnor lägger ner mest tid på 

hushållsarbete, oavsett vilken typ av arbete de har, även om arbetstiden hemma 

minskar ju högre upp de kommer på karriärstegen (förutom företagare). Kvinnor i 

alla arbetspositioner lönearbetar färre timmar än vad män gör men utför dock mest 

hushållsarbete som företagare (4,03) medan män (2,21) utför minst hushållsarbete i 

samma position. Kvinnor som är högre tjänstemän (3,34) utför hushållsarbete nästan 

lika mycket som arbetstagande kvinnor (3,35). Oavsett vad kvinnor har för position i 

arbetslivet arbetar de alltså mer än män i hemmet än på arbetsplatsen vilket tyder på 

att kvinnor prioriterar arbetet hemma utöver sitt eget lönearbete medan män ser ut att 

minska på hushållsarbetet och öka på lönearbetet ju högre upp i rang de kommer. 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetande mäns och kvinnors tidsanvändning enligt socioekonomisk ställning 

Använd tid: timmar,minuter/dygn. 

  
    2009-2010 

Män Kvinnor 

Förvärvsarbete sammanlagt     
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Annan företagare 5,56 4,05 

Högre tjänsteman 5,13 4,27 

Lägre tjänsteman 4,36 4,13 

Arbetstagare 5,06 3,53 

 

Hushållsarbete sammanlagt 
    

Annan företagare 2,21 4,03 

Högre tjänsteman 2,51 3,34 

Lägre tjänsteman 2,26 3,26 

Arbetstagare 2,33 3,35 

Källa: Statistikcentralens PX-Web-databas (2011) 

Variabler: 

Funktion: Förvärvsarbete sammanlagt, Hushållsarbete sammanlagt 

Socioekonomisk ställning: Annan företagare, Högre tjänsteman, Lägre tjänsteman, 

Arbetstagare 

Kön: Män, Kvinnor 

År: 2009-2010 

 

Viljan att stanna hemma med barnen 

I sin undersökning har Lammi-Taskula (2004, s. 180) bland annat frågat om 

känslorelationer, om hur man upplever känslorna runt arbetslivets krav och om man 

känner någon längtan efter att få en paus från arbetslivet. En stor del av de föräldrar 

som tillfrågades i studien tyckte att det var viktigt att få en paus från arbetslivet efter 

att ha arbetat i många år. Majoriteten (2/3) av de fäder som hade varit föräldralediga 

berättade att deras önskan att få vara borta från arbetslivet påverkade föräldrarnas 

fördelning av föräldraledigheten. Hälften av mödrarna tyckte också att 

föräldraledigheten var en efterlängtad paus från arbetslivet men det var oberoende av 

om de hade delat på föräldraledigheten med sin partner eller om de använt hela 

perioden själva. Både fäder och mödrar ansåg alltså att de ville ta en paus från 

arbetslivet genom att stanna hemma med sina barn men tyckte samtidigt, att deras 

partners inte tyckte att det var lika viktigt för dem att få utnyttja detta tillfälle. Bara 

var fjärde far som varit föräldraledig uppfattade att också partnern hade velat stanna 

hemma från jobbet. Samma gällde mödrarna med föräldralediga partners; bara en 
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fjärdedel av kvinnorna tyckte att männen hade valt att bli föräldralediga för att få ett 

avbrott i arbetslivet. 

Däremot tyckte knappt mödrar som använt hela föräldraledigheten att deras partners 

hade velat ta avstånd från arbetet eller sett det som en chans att ta hand om barnet 

efter en lång tid av försök med efterföljande graviditet. En del av de fäder som inte 

alls varit föräldralediga, talade om pausen som en vårdledighetsperiod kunde 

erbjuda, men det verkade mer som att de syftade på att bara ta faderskapsledigt ett 

par veckor. Moderns behov av att vara ledig från arbetet betonades desto mer; en 

tredjedel av fäderna och hälften av mödrarna såg det som ett centralt argument för 

moderns vilja att vara föräldraledig (Lammi-Taskula, 2004, s. 181). Som en slutsats 

kunde man då se att fäder, som inte varit föräldralediga alls, sällan pratade om att ett 

avbrott i arbetslivet eller viljan att vårda barnet efter väntetiden skulle ha påverkat 

deras bruk av föräldraledighet. Enligt Lammi-Taskula (2004, s. 182) kan man tolka 

denna inställning som att männen inte har något behov av att bryta upp ett tag från 

arbetslivet eller upplevt att de har behövt skjuta upp anskaffningen av barn eller efter 

en eventuell lång väntetid vill stanna hemma och ta hand om barnet. Alternativt är 

tolkningen den att moderns föräldraledighet anses vara en sådan självklarhet att 

faderns delaktighet eller intresse att delta i barnvården inte ens kommer på fråga. 

Lammi-Taskula (2004, s. 183) noterar dessutom att viljan att koppla loss från arbetet 

och sköta om barnet har varit ett lika starkt argument för föräldraledighet hos mödrar 

som delat på föräldraledigheten med sina partners som hos mödrar som använt hela 

föräldraledigheten själva. Faderns önskan har dock tydligare kommit fram i sådana 

mödrars svar som har delat på föräldraledigheten med fadern. Tydligen så har 

åtminstone en del av familjerna i studien pratat om att använda föräldraledigheten 

som ett tillfälle att vara borta från arbetet för att ta hand om det nyfödda barnet. 

5.2.2 Utbildning ökar fäders närvaro och användning av familjeledighet 

I undersökningar där man granskar föräldrars deltagande i familjelivet och 

utnyttjande av föräldraledighet har det visat sig att attityder gentemot barnuppfostran 

och hushållsarbete är mer positiva i de familjer där föräldrarna har en högre 

utbildning. Högutbildade föräldrar är mer medvetna om vad det finns för olika typer 

av föräldraledigheter och delar mer på ansvaret för barn och hem. Dagens (år 2012) 
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högutbildade fäder använder också föräldra/faderskapsledigheter (bl.a. 

pappamånaden) i högre grad än fäder med lägre utbildning och ansvarsfördelningen 

är mer jämn i sådana hem där utbildningen hos båda föräldrarna är högre (THL, 

2015a). 

Enligt en undersökning, som gjorts av THL för att studera korrelationen mellan 

utbildningsnivå och användning av pappamånaden, använde män i 

tjänstemannaposition pappamånaden oftare än män med lägre tjänster eller 

chefstjänster. Högre tjänstemän var den yrkesgrupp som använde pappamånaden 

mest och främst i den offentliga sektorn. Trots att det fanns en tydlig skillnad mellan 

högutbildade och lägre utbildade fäder så hade utbildningen ingen större betydelse 

för användningen av pappamånaden om man också räknade med andra faktorer 

såsom männens ålder, antalet barn, yrkesställning och arbetssektor (THL, 2014). 

Andra intressanta faktorer var att män över 30 år, svenskspråkiga och föräldrar till ett 

barn oftare använde pappamånaden. Partnerns utbildningsnivå hade också en stor 

betydelse, i de familjer där modern till barnet hade en högskoleutbildning och 

dessutom en högre tjänst var användningen av pappamånaden vanligast. 

Utbildningsnivån hos kvinnor och deras position på arbetsmarknaden påverkar också 

hur deras makar använder föräldraledigheten. Makarna till högt utbildade kvinnor 

använder föräldraledigheten mer än andra fäder och i motsats till det är det främst i 

sådana familjer där mödrarna är vårdlediga en lång period efter föräldraledigheten 

som fäderna hoppar över pappamånaden (Salmi [et. al.]., 2009). Kvinnor med lägre 

utbildning har sämre anställningsförhållanden (visstidsanställning, arbetslöshet) 

(Myrskylä, 2013) och tenderar att stanna hemma så länge som möjligt eftersom de 

inte har någon flexibel arbetsgivare att förhandla med om arbetstid eller ett fast 

arbete att återvända till. Kvinnor med fasta arbeten har fler alternativ att välja på och 

kan till exempel ta ut sin semester under pappamånaden, vilket har gjort fördelningen 

av föräldraledigheten lättare (Salmi [et. al.]., 2009). 

Enligt en australiensk studie (Craig, 2006, s. 569) lägger utbildade fäder mest fokus 

på aktiviteter som att läsa, undervisa och leka under den gemensamma tiden med 

barnen medan den grundläggande omsorgen får en mindre roll. Trots fädernas insats 

är det mödrarna som lägger ner mest tid på att umgås och sköta om barnen, och även 
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de kreativa aktiviteterna. Barn till högutbildade föräldrar får mer omvårdnad av sina 

föräldrar men könsskillnaden finns fortfarande kvar. 

6 Ekonomiskt bidrag till nyblivna föräldrar 

Under föräldraledigheten kan föräldrarna få moderskaps- föräldra- och 

faderskapspenning från Folkpensionsanstalten och ha rätt att vara lediga från arbetet 

och studierna i olika perioder. Vid tiden då jag intervjuade fäderna, mellan 2012 och 

början av 2013 kunde fäderna använda sig av föräldrapenningen som existerat fram 

till förändringen 1.1.2013. I början av 2013 slog man ihop faderskapsledigheten och 

pappamånaden under ett namn och kallade detta för faderskapsledighet, och den 

varar i 54 dagar (THL, 12.4.2015). 

Fram till reformen 1.1.2013 kunde modern utnyttja moderskapsledigheten och välja 

att ta ledigt tidigast 50 vardagar och senast 30 vardagar innan beräknad förlossning. I 

form av understöd under moderskapsledigheten kunde modern få 

moderskapspenning som antingen betalades till henne direkt eller till arbetsgivaren 

ifall hon valde att få lön från arbetsgivaren under perioden hon var ledig. 

Moderskapspenningen betalades i 105 vardagar, det vill säga närmare 4 månader. 

Efter att moderskapsledigheten tog slut kunde föräldrarna välja att turvis få 

föräldrapenning och föräldraledigheten kunde för var och en delas upp i högst 2 olika 

perioder som varade i minst 12 vardagar. Folkpensionsanstalten betalade 

föräldrapenning i högst 158 vardagar, drygt 6 månader, och under denna tiden kunde 

man arbeta men under de dagarna man arbetade så betalades föräldrapenningen 

enligt ett visst minimibelopp. När föräldraledigheten tog slut var barnet ungefär 9 

månader gammalt och då kunde fadern vara faderskapsledig i 1-18 vardagar. Under 

dessa ca 3 veckor kunde fadern antingen ensam vårda barnet och få 

faderskapspenning eller få understöd/bidrag samtidigt som modern fick moderskaps,- 

eller föräldrapenning. Fadern kunde utnyttja faderskapsledigheten när som helst 

under moderskaps- och föräldraledigheten, men innan barnet nådde 9 månaders 

ålder. Utöver faderskapsledigheten kunde fadern dessutom utnyttja en pappamånad 

vilket innebar att han fick 1-24 vardagar extra faderskapsledighet om han åtminstone 

använde de 12 sista vardagarna av föräldraledigheten. Sammanlagt kunde alltså 

fadern tillbringa en pappamånad på högst 36 vardagar (ca 6 veckor) i sträck. 
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Föräldrapenningen och faderskapspenningen betalades på basis av samma inkomst 

och fadern kunde även få en förhöjd faderskapspenning ifall han inte hade varit 

föräldraledig och fått en förhöjd föräldrapenning i 30 dagar (Folkpensionsanstalten, 

2012). 

Enligt reglerna för föräldrapenningen som kom i kraft den första januari 2013 kan 

mödrar bli moderskapslediga ca 5-10 veckor innan beräknad förlossning och därmed 

börja få moderskapspenning av Folkpensionsanstalten. Efter att 

moderskapsledigheten som varar i ca 4 månader tagit slut kan föräldrarna välja att gå 

över till att vara föräldralediga. Föräldraledigheten kan fritt fördelas mellan 

föräldrarna och de kan turvis vara lediga. Väljer föräldrarna att samsas om 

föräldraledigheten kan de båda vara lediga i maximalt 2 valfria perioder, men inte 

samtidigt. Folkpensionsanstalten betalar föräldrapenning för 158 vardagar och när 

denna period tar slut är barnet ca 9 månader gammalt. Efter att föräldraledigheten 

tagit slut finns det en möjlighet för fadern att vara faderskapsledig i 54 vardagar, 

närmare 9 veckor, varav ca 3 veckor (1-18 vardagar) kan utnyttjas samtidigt som 

modern är moderskaps- eller föräldraledig. Faderskapsledigheten kan även användas 

i sin helhet efter moderskaps- och föräldraledigheten och delas upp i högst 2 perioder 

medan de 3 veckorna som föräldrarna kan vara lediga samtidigt kan delas upp i högst 

4 perioder. Faderskapsledigheten kan utnyttjas direkt efter barnets födsel och upp till 

att barnet är 2 år gammalt och då fadern är ledig får han inte arbeta förutom på 

söndagar. Fadern kan välja att få lön under sin faderskapsledighet eller få 

faderskapspenning från Folkpensionsanstalten under den lönefria perioden 

(Folkpensionsanstalten, 28.02.2015). 

7 Metod och material 

7.1 Material (respondenter) 

Intervjuerna gjordes under 2012 och 2013 och rekryteringen av informanterna 

gjordes huvudsakligen under 2012. Inbjudan till intervjuerna och informanternas 

medtycke gjordes skriftligt. Jag skickade information om intervjuernas innehåll på 

förhand och informanterna fick också möjligheten att läsa informationsbladet och 

ställa frågor vid själva intervjutillfället. 
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Holme och Solvang (1997, s.13), Bryan (2013) och Hirsjärvi och Hurme (2009, s. 

27) konstaterar att man ska välja en metod som passar frågeställningen. Det finns 

särskilda drag med syftet för min forskning som styr valet till en kvalitativ ansats. I 

min pro gradu har jag velat göra en kvalitativ undersökning eftersom kvalitativa 

metoder är mer lämpliga då de uppmärksammar livserfarenheter, innebörder och 

interaktioner mellan människor (Bryan, 2013). Om man vill undersöka hur männen 

lever i genusrelationer i familjen, kan man fråga dem hur de själva upplever 

faderskapet. Genom personliga intervjuer i en gemensam social process bildas 

uppfattningar där både respondenten och forskaren är deltagare (Hirsjärvi & Hurme, 

2000, s.35). Jag tolkar männen som jag har intervjuat i deras vardagliga liv och jag 

anser då att ett kvalitativt närmande är det bästa sättet att tolka fädernas berättelser 

på. Mitt material består av tio temaintervjuer, dvs. halvstrukturerade intervjuer enligt 

en intervjuplan (bilaga 4). Grunden till temaområden är förhandskunskaper och 

teoretiska överväganden om forskningsämnet. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, s.43; 

Holme & Solvang, 1997, s. 103)  

I min pro gradu intervjuade jag tio fäder i åldrarna 17-41 med olika personbakgrund, 

utbildning och bostadsort. Tre av fäderna kontaktade jag genom en förening som 

ordnar familjeförberedelsekurser och diskussionsgrupper för nyblivna fäder. Sju 

fäder hittade jag genom den så kallade snöbollsmetoden, det vill säga genom att 

fråga runt efter nyblivna fäder som skulle vilja ställa upp på en intervju och diskutera 

kring sitt faderskap. Intervjuerna har ägt rum på olika platser; i grupparbetsrum på 

olika bibliotek, i en föreningslokal, på en hälsovårdscentral, i informanternas hem 

samt utomhus och i en husvagn, beroende på praktiska arrangemang och 

informanternas preferenser. Alla intervjuer har spelats in med en digital bandspelare 

och deras längd har varat mellan 30 minuter och 2 timmar. 

Jag har valt ut fäder på basen av deras civilstatus, boendeform, sexuella läggning och 

barnens ålder. Mina kriterier består av att fäderna skall bo tillsammans med sina 

partners och barn som är under skolåldern, och att de skall vara heterosexuella och 

befinna sig i arbetslivet. Orsaken till att jag har valt dessa kriterier är att jag antar att 

den heterosexuella formen av faderskap är den som i Finland förekommer mest, 

vilket underlättar rekryteringsprocessen och representerar majoriteten av 

befolkningen, och att bl.a. diskussioner om hur man borde fördela 
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föräldraförsäkringen och ta ansvar för barnskötsel och hushållsarbete förekommer 

mest när barnen är små. 

Tre av fäderna var svenskspråkiga finländare och resten var finskspråkiga finländare 

och jag intervjuade dem på finska och på svenska. Nästan alla fäder som deltog i 

studien hade blivit föräldrar för första gången förutom en fader som fått sitt andra 

barn innan intervjutillfället. Fäderna som jag intervjuade var antingen gifta eller 

samboende med en kvinnlig partner och levde tillsammans med henne och deras 

gemensamma barn i olika områden kring Päijänne-Tavastland och i huvudstads-

regionen. Vissa av fäderna som bodde i huvudstadsregionen kom ursprungligen från 

andra delar av landet men hade bosatt sig där för att börja studera eller söka arbete. 

Tanken med att intervjua både gifta och ogifta fäder i olika åldrar baserade sig delvis 

på ett slumpmässigt urval men det var också värdefullt att intervjua fäder från olika 

bakgrunder för att få en så bred bild av faderskapet som möjligt. Det var intressant 

att studera hur olika sociala miljöer och strukturer formade fädernas tankar och 

upplevelser av faderskap och vilka utmaningar det kunde innebära. 

Fäderna arbetade inom olika yrkesområden och utbildningsgraden varierade mellan 

forskar- och yrkesutbildning. Fyra av informanterna hade en 

yrkeshögskoleutbildning och tre stycken hade en akademisk utbildning 

(magister/doktor). Resten hade en yrkesutbildning och en av fäderna studerade vid en 

yrkesskola vid tiden för intervjun.  

7.2 Metod (datainsamling) 

Temaintervjuer genomförs oftast genom att forskaren baserar sin frågeställning på 

förhand utvalda teman och sedan följdfrågor som baserar sig på dem. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2000, s.48) I temaintervjun fokuserar man sig på människors tolkningar, hur 

de ger saker olika betydelser och hur betydelserna formas genom växelverkan med 

andra (Tuomi & Sarajärvi, 2002; Bryan, 2013, s.76). 

Intervjuerna bestod av samma frågor (ca 8 stycken) och jag inledde med en allmän 

fråga för att bryta isen. Därefter lät jag fäderna diskutera fritt kring frågorna och jag 

gjorde anteckningar och ställde följdfrågor i de delar av diskussionen i vilka jag 
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ansåg att man borde fördjupa sig, eller reflektera kring något specifikt tema eller 

perspektiv. 

Vid vissa intervjutillfällen fick jag leda intervjuerna och ställa flera följdfrågor för att 

hålla diskussionen igång medan jag i andra intervjuer höll långa pauser mellan 

frågorna eftersom informanten hade haft mycket att berätta och reflektera över. 

Mitt material består av tio halvstrukturella temaintervjuer, plus en expertintervju för 

att få bakgrundsinformation och en pilotintervju som hjälpte mig att utforma frågorna 

i intervjuguiden. Intervjuguiden fungerade som ett stöd vid intervjutillfällena, men 

jag ställde frågorna i den ordning som jag ansåg att passade bäst och vissa frågor var 

ibland mer i fokus än andra, beroende på informantens intressen och 

personbakgrund.  

Den halvstrukturerade intervjun ger intervjuaren friheten att variera frågeställningen 

och ordningen hon ställer frågorna i. Denna typ av intervju ger också informanten 

friheten att diskutera fritt kring olika ämnen och eventuellt sådana ämnen som har en 

personlig betydelse och som kan relateras till forskningen men som forskaren av 

olika skäl inte har tagit upp eller lagt fokus på. I den halvstrukturerade intervjun kan 

forskaren inte ställa vilka frågor som helst utan hon borde försöka ställa frågor som 

leder till svar på forskningsfrågan. (Tuomi & Sarajärvi, 2002; Bryan 2013. s.76) 

I mina intervjuer har jag velat fokusera på faderskapet och mannens roll som 

försörjare samt hur han definierar sin roll och uppgift i hemmet. Intervjufrågorna 

handlade om erfarenheter om faderskapet, tankar om familjelivet och om 

arbetsfördelningen, upplevelser om barnskötsel och om pappaledigheter och val av 

ledigheter för vård av barnet. Även arbetssituationen för båda föräldrarna 

diskuterades. I en kvalitativ undersökning med personliga intervjuer kan jag 

undersöka enskilda uppfattningar och få insikter om de olika livserfarenheter som 

fäderna har fått av sina barn. Kvalitativa metoder passar för att fånga den känsliga 

interaktionen i den mänskliga kontakten som uppstår i en intervjusituation. (Hirsjärvi 

& Hurme, 2000, s .35; Bryan, 2013, s. 74) Därför planerade jag att intervjuerna 

skulle basera sig på sammanhängande centrala teman; ekonomi och arbetsliv samt 

föräldraledighet och hushållsarbete. Frågorna som jag har ställt har rört arbetslivet, 

ekonomi, utmaningar, föräldraledighet, fritid och hushållsarbete. 
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7.3 Reliabilitet och validitet 

De fäder som jag intervjuade fick jag efter förfrågan om de ville ställa upp på en 

intervju. Jag fick också deras tillstånd att spela in intervjun. Alla gav ett informerat 

samtycke skriftligt när jag förklarade att allting behandlas konfidentiellt och alla 

personer avidentifieras (Kuula, 2006, s. 117). Ingen vägrade svara på någon fråga 

eller ville avbryta intervjun i förtid. För att få en uppfattning om informanternas 

familjesituation, utbildning och ekonomi bad jag dem vid intervjuns slut att dessutom 

fylla i ett frågeformulär där jag har frågat om ålder, hemkommun, boendeform, 

civilstånd, barnens mängd och ålder, utbildning och yrke, arbetsuppgift och position, 

arbetssektor, löneform samt anställningsform. Dessa uppgifter intresserade mig 

främst då min avsikt var att undersöka en så heterogen grupp som möjligt. Bryan 

(2013, s. 75-76) menar att det kan vara ett metodiskt och taktiskt val att fråga om 

civilstånd och ålder om man vill få en bättre uppfattning hur olika sociala strukturer 

och processer påverkar respondenternas val. 

Kuula (2006, s. 160-161) förklarar att forskaren ska respektera frivillighet, dvs. att 

motivera forskningsobjekt att vara med i en undersökning och att inte lura dem att 

vara med genom att föreställa vara någon annan, som sedan dokumenterar 

diskussioner och handlingar utan informanternas vetskap. Kuula (2006, s.145) 

skriver också om möjligheten att någon ofrivilligt kommer med i undersökningen. 

Man kan minska den risken genom att använda s.k. gatekeepers, att få den första 

kontakten med en viss människogrupp eller krets. Jag fick kontakt med fäderna via 

en förening, som ger rådgivning och ordnar diskussionsgrupper för nyblivna fäder. 

Jag presenterade min forskning för verksamhetsledaren och gruppledarna för 

information till eventuella frivilliga fäder. 

Holme och Solvang (1997, s. 108) pekar på en kvalitetsaspekt när man använder 

värdefulla respondenter som är villiga att delta. Alla intervjudeltagare hade ett eget 

intresse i fråga om faderskap eftersom alla hade fått åtminstone ett barn. De hade 

mycket praktisk och subjektiv kunskap om området som studerades. Flera uttryckte 

nyttan av att få diskutera om sin situation och några deltog i föreningens pappagrupp. 

Det kan också innebära att verkligheten skönmålas enligt yttre förväntningar och får 

övertygande, men förvrängda, beskrivningar. Forskaren ska vara medveten om detta 

och beakta påverkan under processen. 
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När det handlar om personliga val och upplevelser bör man som forskare inte utgå 

från att en handling är rätt eller fel, utan varje individ skall själv kunna göra sina 

egna val. Jag måste som forskare ha en neutral utgångspunkt och påminna 

informanten om att hans personliga tolkningar är av stor betydelse och att alla svar är 

rätta. De fick möjlighet att ställa egna frågor och att få prata efter intervjuerna vid 

behov (jfr krav på relevans, Holme & Solvang, 1997, s. 116). 

7.4 Etiska överväganden 

Den som intervjuar en informant bör uppmärksamma sina egna uppfattningar och 

attityder gentemot intervjupersonen. Genom att vara medveten om detta problem och 

genom att ta sig an ett neutralt förhållningssätt lyckas forskaren undvika att 

insamlingen och tolkningen av datan blir skev. (Holme & Solvang, 1997, s. 107-108) 

Men samtalet i forskningssyfte kan inte ske mellan likställda parter, eftersom det är 

forskaren som definierar ämnet och kontrollerar situationen. (Kuula, 2006, s.139) 

Det finns en risk att respondenten kan känna sig i underläge inför en forskare. 

(Kuula, 2006, s. 139) För att undvika detta förberedde jag varje intervju noga mellan 

resorna till varje respondent så att jag kunde möta varje fader med tillit för att han 

skulle känna sig avslappnad. Ingen respondent verkade bli besvärad, även vid 

känsliga frågor. Själv utvecklades jag som intervjuare med tiden och kunde dra nytta 

av den långa förberedelsetiden. 

Enligt Kuula (2006) finns det en risk med att respondenterna, som tydligt skiljer sig 

från varandra (tillhör olika samhällsgrupper), kan bli igenkända eller bli utpekade på 

grund av dess bakgrund. Forskaren måste överväga moraliska aspekter så att 

konsekvenserna av tolkningen inte påverkar någon enskild individ. Det som 

undersöks är medlemmens uppfattning av faderns roll och inte individerna i gruppen. 

De gemensamma eller avvikande strukturerna mellan pappornas uppfattning studeras 

och inte skillnader mellan individerna. (Kuula, 2006, s. 63) 

För att skydda respondenternas identitet och integritet kommer jag vid behov att byta 

ut vissa detaljer. Samma etiska regler gäller när jag citerar delar av intervjuer 

eftersom de kan göra informanten igenkännlig. Enligt Tuomi & Sarajärvi (2002) är 

det ytterst viktigt att komma ihåg när den teoretiska argumentationen baserar sig på 
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en särskild persons påstående. Ett specifikt påstående kan enligt Tuomi & Sarajärvi 

(2002) inte generaliseras utan måste nämnas som ett enskilt argument. 

7.5 Behandling av materialet (tematisering) 

Jag hade teman som jag baserade frågorna på och fick nya uppslag ur texten och 

kunde sedan tematisera dem. Efter att ha spelat in alla intervjuer följde uppgiften att 

transkribera dem. Jag skrev rent alla intervjuer enskilt och hittade på nya namn på 

informanterna och deras familjemedlemmar för att garantera dem anonymitet.  

Jag har själv transkriberat allt inspelat material. Det var mödosamt men hade den 

fördelen att jag lyssnade igenom mitt intervjumaterial på djupet och drog nytta av att 

ha allt i textform vid resultatbeskrivningen. En del tankar uppstod under 

renskrivningen och jag förde sidoanteckningar och kommentarer redan under den 

fasen som jag kunde använda vid analysen. 

Pappornas egna, unika erfarenheter är i fokus i denna undersökning och därför 

tematiserade jag intervjuerna delvis på basis av intervjufrågorna och delvis utgående 

från nya teman som kom upp under intervjuernas gång. Efter transkriberingen 

tematiserade jag all renskriven data med överstrykningspennor i olika färger för 

vidare analys. Den första analysen gick mestadels ut på att kategorisera och placera 

olika citat under ett visst tema för att sedan få det att korrelera med den analysmetod 

(genusrelationer) som jag valt ut. Min behandling av materialet har huvudsakligen 

varit materialbaserad och jag har delat in materialet i teman som följer den struktur 

som jag hade i mina forskningsfrågor. Min ursprungliga tanke var att jag skulle 

tematisera och organisera mitt material enligt Connells genusrelationer men eftersom 

många teman överlappade varandra och behandlade flera frågor samtidigt var det i 

praktiken svårt att separera dem från varandra. Därför kunde jag inte enhetligt följa 

Connells modell av genusrelationer utan istället har jag, dock med inspiration från 

Connell, valt att dela in materialet i en sådan struktur som korrelerar med mina egna 

forskningsfrågor och de teman som kommit fram i intervjuerna med fäderna. 
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8 Föräldraledighet 

8.1 Sätt att rationalisera fördelningen av föräldraledighet i familjen 

I detta stycke diskuteras hur de intervjuade fäderna resonerade kring användningen 

och fördelningen av föräldraledighet och vilka argument de använde som grund för 

sin uppfattning. Återkommande argument i den här diskussionen cirklade kring 

framhållandet av mer emotionella aspekter såsom det biologiska bandet mellan 

moder och barn, ekonomiska faktorer samt föräldrarnas ställning på 

arbetsmarknaden. 

8.1.1 Den biologiska anknytningen mellan moder och barn 

Att förklara kvinnors vilja att stanna hemma med sina barn eller att de bör stanna 

hemma så länge de ammar sina barn med biologiska argument är tämligen vanligt i 

föräldraledighetsdebatten. Amningsfrågan fungerar som argument för att kvinnan bör 

vara hemma med barnet så länge som möjligt, och därmed använda den största om 

inte hela delen av föräldraledigheten, och att hon inte vill släppa ifrån sig barnet 

grundar sig på anknytningsteorin, enligt vilken det finns ett speciellt band mellan 

moder och barn som ingen annan kan skapa, i bästa fall bara ersätta (Vuori, 2004). 

När amningsfrågan kom på tal var det bland fäderna en ganska stor självklarhet att 

modern ammade barnet så länge tills det var tillräckligt stort att äta fast mat. Det var 

sällan någon fader som tyckte att han inte kunde sköta om barnet, då när det var 

tillräckligt gammalt för att helt eller åtminstone delvis avvänjas från modersmjölken. 

Att vänta tills barnet var i den åldern att det kunde börja äta fast mat innebar dock att 

modern automatiskt var hemma den största delen av föräldraledigheten eftersom 

barnet fortfarande behövde ammas under de månaderna.  

Mikael tyckte att bandet mellan modern och det lilla barnet var så starkt att det var 

bäst att modern ammade barnet, det var något som fadern inte sköta. Att låta barnet 

dricka modersmjölk från flaska kom dock på tal som en möjlighet för fadern att sköta 

amningen men Mikael tyckte ändå att barnet borde vara kring ett år gammalt för att 

det skulle finnas någon poäng i att fadern stannade hemma. Mikael resonerade kring 

olika alternativ men för honom verkade ändå amningen vara ett större problem än en 
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möjlighet och att det enda vettiga alternativet var att modern stannade hemma och 

samtidigt ammade barnet. 

Mikael: [Joo, ei siinä pitäisi olla mitään ongelmaa.. Ja tietenkin, no se 

on, että lapsen täytyy olla just riittävän suuri, että siinä on se..pienellä 

lapsella on just se, kuitenkin se side siihen äitiin on niin vahva, että 

kaikki imetykset ja muut, niin sitähän ei isä pysty hoitamaan niin tota, 

siinä mielessä täytyy olla riittävän vanha, että, ainakin omasta 

mielestäni, jotta pystyy järkevästi jäämään hoitovapaalle.][Joku reilu 

vuosi..ehkä. Kyllä tietenkin nuorempikin mutta vähän riippuu, että 

miten se..imetys on kuitenkin ehkä se suurin ongelma mun mielestä. 

Mutta se riippuu miten sen sitten..voithan sen aamu- ja iltaimetyksen 

esimerkiksi päivällä tuttipullosta ja näin, että silloinhan isä pärjää ihan 

hienosti lapsen kanssa.]  

 

8.1.2 Invanda mönster i att utnyttja föräldraledigheten 

Det var ofta som modern tog över det största ansvaret för vården av barnen och även 

om föräldrarna sinsemellan diskuterade om hur man skulle fördela föräldraledigheten 

förblev diskussionen på en låg nivå. I vissa fall uppgav de intervjuade fäderna att de 

faktiskt kunnat tänka sig eller till och med önskat sig att stanna hemma en tid med 

sina barn. Även om fadern hade velat vara hemma en längre tid var det ofta praktiska 

orsaker såsom frågan om ekonomi, arbete och biologi (amning) som hindrade honom 

från detta. Eftersom pappamånaden var öronmärkt för fadern användes den flitigt 

men föräldraledigheten tolkades med hjälp av olika förklaringar som huvudsakligen 

moderns vårdperiod. Faderns bristande användning av föräldraledighet ifrågasattes 

knappt och när alternativet att fadern skulle ta ledigt kändes omöjligt förbisågs det 

eller glömdes bort. Fädernas tankar om föräldraledighet var så kraftigt styrt av 

traditionella tillvägagångssätt att det kändes självklart och bekvämt att mödrarna 

huvudsakligen utnyttjade föräldraledigheten. 

Valtteri hade kunnat tänka sig att vara hemma med sitt barn men tyckte ändå att det 

var många praktiska omständigheter som påverkade hans beslut att inte utnyttja 

någon större del av föräldraledigheten. Han trodde att hans fru uttryckligen önskade 
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att få stanna hemma och att det hade varit problematiskt för mödrar till unga barn att 

amma och arbeta samtidigt. Valtteri såg inget egentligt problem i att han hellre 

arbetade och därmed var han och hans frus uppdelning av föräldraledigheten ett 

naturligt beslut för dem. Jakob och hans frus beslut baserade sig till stor del på 

hennes yrke (barnträdgårdslärare). Jakob berättade att frun under en diskussion hade 

tyckt att det skulle vara konstigt att som barnträdgårdslärare sköta om andras barn 

när hon kunde sköta om sina egna barn hemma. Man kan då alltså tolka detta som att 

likheten mellan det avlönade och det oavlönade arbetet var så stor att vården av de 

egna barnen i detta fall värderades högre än det avlönade arbetet utanför hemmet. 

Valtteri: Mä luulen, että Anna ois niin kovasti halunnut olla kotona, 

että hän olisi ollut kotona sillei. Ei olla oikeastaan keskustelleet siitä, 

että kyllä mä ihan mielelläni olisin kotona, että sitä pienen lapsen 

kanssa on ihan mielellään kotona. Ja sit taas äidille, varsinkin nuoren 

lapsen äidille niin sitten on ihan käytännön asioita niin kuin 

imettäminen esimerkiksi niin sitten on vaikeaa olla töissä ja imettää 

samaan aikaan niin mutta ei me sitä olla hirveesti keskusteltu ehkä sen 

takia, koska asiat meni just niin kuin kaikki ne halusi tai jotenkin se oli 

meille luonteva ratkaisu. Ei me sitä kyseenalaistettu suuntaan eikä 

toiseen. 

Jakob: Orsaken till det är att hon tycker det skulle vara konstigt att 

sköta andras barn när hon är barnträdgårdslärare. Det var ett 

gemensamt beslut men inte var det så mycket diskussion. Två meningar 

så kom vi fram med det. 

Mikael: Ei ollut mikään tietty syy, mutta oisin kyllä hyvinkin voinut 

jäädä perhevapaalle, että siinä mielessä. 

8.1.3 Förhandlingar 

Intervjuerna visade att diskussioner  i många fall hade förts kring hur man skulle dela 

upp föräldraledigheten och hushållsarbetet. Detta tema är en aning problematiskt 

eftersom man kan se två diskurser som regerar i diskussionerna mellan partnerna; 

mödrars utövande av makt i hemmet och de emotionella banden till barnet. Ser man 

på förhandlingarna som förs mellan kvinnorna och männen kan man tolka mödrarnas 

vilja att vara hemma med sina barn som ett sätt att utöva makt; de har möjligheten att 
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välja om de vill sköta sina barn hemma eller återvända till arbetet. Man kan också 

tolka oviljan att börja/fortsätta förvärvsarbeta som rädslan över att förlora makten 

över det enda området som kvinnorna har möjligheten att styra över: hemmet. Ett 

annat perspektiv är det känslomässiga; att behöva släppa greppet om barnen och ge 

vårdnadsansvaret och den gemensamma tiden till någon annan kan emotionellt vara 

en stor utmaning för kvinnor som har varit hemma länge med sina barn. Många fäder 

visade intresse för att stanna hemma med barnen men gjorde det slutligen inte 

eftersom mödrarna hade uttryckt att de ville stanna hemma. Mödrarna verkade alltså 

ha en viss rädsla för att förlora sin del av makten i hemmet och att dela sina starka 

band till barnen, vilket man skulle kunna kalla emotionell gatekeeping. 

Valtteris fru arbetade som bokförare och Valtteri gissade på att det var lättare för 

henne att vara borta från arbetet eftersom hon kunde komma loss lättare och det gick 

att anordna vikarier som kunde sköta hennes arbete om hon var borta. Valtteri ansåg 

däremot att hans arbete som projektplanerare krävde en större närvaro eftersom han 

hade ett stort ansvar och därför var det både på basis av främst intresse, tid och 

löneskillnader bättre att hans fru stannade hemma med barnet. Dessutom hade hon 

uttryckligen önskat att få sköta barnet hemma en längre tid. 

Valtteri: ..Et Anna tekee, hän on kirjanpitäjä ja hänen duuninsa on 

sitten semmoisia, että hän pääsee..tai niinku, hän pääsee niistä ehkä irti 

helpommin, että se siellä voi joku toinen tulla sitten sijaistaa ja mä taas 

oon vähän niin kuin..tai mä oon sen projektin pääsuunnittelija niin 

sitten tota noin, sit on vähän vaikeempi lähtee irti ja sit tietenkin 

taloudellisesti meillä on järkevämpää, että on Anna on kotona ja ehkä 

tärkein syy oli se että Anna myös halusi ehdottomasti olla kotona. 

8.1.4 Ekonomi, inkomster och ställning på arbetsmarknaden 

Att männen och deras fruar befann sig i olika ekonomiska lägen påverkade också hur 

de valde att fördela föräldraledigheten. De ekonomiska maktpositionerna påverkade i 

längden vem som stannade hemma med barnen och hur stor förlusten skulle vara för 

den som hade större inkomster räknades sällan ut utan den användes mer som en 

förklarande faktor för den ojämna fördelningen av föräldraledigheten. 
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Tobias och hans fru hade egentligen ingen stor löneskillnad (om någon alls) eftersom 

de båda arbetade inom samma yrkesområde. Att hans fru då utnyttjade hela 

moderskaps- och föräldraledigheten fanns det ingen direkt förklaring till utan det 

verkade vara en naturlig lösning för paret. Paret ville inte sätta sonen Kalle på dagis 

efter att modern återvände till arbetet och att Tobias tog vårdledigt var delvis viljan 

att vårda deras barn hemma och delvis en ekonomiskt rationell och praktisk lösning 

eftersom han efter sin examen skulle ha blivit arbetslös. Han var den enda fadern 

som tog ledigt för att han i den situationen befann sig i underläge i jämförelse med 

sin partner som hade en fast arbetstjänst.  

Tobias: Jaa..svårt att säga, då skulle jag ju knappast ha..jag tror nog, 

indirekt, ja, då skulle jag inte kunna ha blivit hemma på hoitovapaa 

eftersom jag inte skulle ha haft någon att sköta, dvs. jag skulle ha 

måsta bli arbetslös efter disputationen, då sku jag nog ha måstat tänka 

om helt och hållet... 

Att tala om och jämföra den ekonomiska situationen fungerade ibland som en 

bakomliggande ursäkt till att föräldrarna följde en traditionell ansvarsfördelning. 

Speciellt i de tre familjer där den ena föräldern fortfarande studerade var det alltid 

den studerande som stannade hemma med barnen och i de studerade fallen var det 

alltid en kvinna. I familjerna fanns det en viss tendens för den med mindre 

ekonomiska resurser att gå från ett låginkomstarbete till ett annat, dvs. att övergå från 

studierna till vård av barn. Ett annat perspektiv är att kvinnorna i parrelationer brukar 

vara yngre än sina män och åldersskillanden kan också tyda på en viss maktstruktur 

(Rothstein, 1999). 

I mitt intervjumaterial var paren där den ena studerade lika gamla. Åldersskillnaden 

kan alltså inte i ljuset av detta material tolkas som en förklarande faktor.  

Jakob: Och det är också en ekonomisk fråga eftersom jag får mera 

fyrk. 

I stort sett kan man tolka detta som att t.ex. en studerande eller oregelbundet 

arbetande kvinna lättare skaffar barn med sin arbetande man än om han inte arbetade, 

eftersom det då finns åtminstone en lön att leva på. 
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Aki upplevde att han gärna hade velat fortsätta vara ledig efter att pappamånaden 

tagit slut men insåg att det inte var ekonomiskt möjligt för honom och hans familj. 

Hans fru studerade och familjens inkomst baserade sig till stor del på Akis lön och 

därmed föll frågan snabbt i glömska, då det inte fanns något värde i att 

uppmärksamma eller beklaga sig över en situation som han inte kunde styra över 

eller påverka. Därmed var det lättare att följa den riktlinjen som var den enklaste. 

Aki och hans partner tyckte att det var bättre alternativ att hon som studerande 

stannade hemma med deras son istället för att söka sig ett arbete som inte hade 

någonting med hennes utbildning att göra. Aki hade redan ett fast arbete och det var 

på det sättet lättare för båda om hans fru fick fortsätta att göra inhopp inom sitt egna 

yrkesområde och samtidigt stanna hemma med sonen.  

Aki: [Kyl se pahalta tuntuu, mutta harvemmin miettii sitä asiaa koska 

ei se, en mä hirveästi mieti asioita mihin en pysty itse vaikuttamaan… 

Että kyllä se aluksi vähän harmitti kun mä olin aika varma, että mä 

olisin ollut kotona vähän pidempään kuin sen kuukauden mutta, 

ajateltiin sillei, mutta ei se nyt vain ollut mahdollista niin sit se vain 

unohtui, että nyt näillä pitää mennä niin sitten vain mennään....][Mä 

muistelen, että siinä oli joku tommonen rahaläppä oli siinäkin, että oli 

puhetta siitä, että mä oisin kotona ja, että Noona olisi tosiaankin 

mennyt kauppaan töihin. Mut sit se jotenkin vain kääntyi silleen, että se 

ei vain ollut hyvä idea. Että kyl, mä oisin tosipaljon halunnut olla 

kotona mutta se jotenkin tuntui sitten, vähän pahalta sillei, että Noona 

olisi mennyt sitten ei oman alan töihin. Koska ei se olisi 

voinut…keikoilla itsensä..tai meitä kaikkia elättää vielä, että se oli vain 

niin kuin helpompaa kun mulla oli niin kuin vapaa, tai mulla oli 

työpaikka.] 

I Valtteris familj verkade frun glad över att få återvända till arbetet men eftersom det 

fanns en risk att hon skulle kunna bli arbetslös var den bästa lösningen att hon var 

föräldraledig. Föräldrarna tyckte dessutom att deras barn eventuellt kunde må dåligt 

av att börja gå på dagis för tidigt. Diskussionen som föräldrarna förde sinsemellan 

handlade primärt om hur länge modern skulle stanna hemma med barnet, att Valtteri 

skulle stanna hemma var inte ett aktuellt eller föreslaget alternativ i den 

diskussionen. Toni hade en liknande överenskommelse med sin fru, hon stannade 



49 

 

 

hemma med deras barn eftersom hon fortfarande studerade, men någon detaljerad 

diskussion eller förhandling om andra alternativ verkade inte ha förekommit.  

Valtteri: No se on just jännää, että kun vaimo kävi just nyt YT-

neuvotteluissa töissä niin sit se oli taas, että siellä töissä oli ihan kiva 

käydä, että ois ihan hauskaa vaihtelua. Se sanoi niin... 

Enligt arbetsavtalslagen får dock arbetsgivaren inte säga upp en person som är 

föräldraledig under samarbetsförhandlingar (Arbetsavtalslagen, 55/2001). Detta är 

endast möjligt i specialfall som då hela arbetsgivarens verksamhet läggs ned. Det 

framkom inte om man i Valtteris och hans frus fall använt föräldraledigheten 

som ”skydd” mot uppsägningar i samband med samarbetsförhandlingarna på fruns 

arbetsplats. 

Toni: Niin, kyllä. Mm.. no meillä se ei ehkä oo tullut sinänsä 

kysymykseen kun mun vaimo kuitenkin opiskelee vielä niin se ehkä oli 

että sitten simppelimpää, että toinen on kotona ja mä olin töissä..mut 

mä en tiedä jatkuuks se miten pitkälle. 

Att vara i socioekonomiskt underläge är också centralt i maktfrågan eftersom det 

avgör vilka verktyg man har att förhandla med. I brist på förhandlingsmedel och 

resurser och då den ena partnern är beroende av den andra får de förhandlande 

partnerna använda sig av de områden som de behärskar och har tillgång till. I detta 

fall handlar det om det avlönade arbetet och arbetet i hemmet. 

Två av de fäder, Tapani och Paavo, som jag intervjuade hade utländska fruar. De 

kom från östra Europa och Asien men bodde med sina män i Finland där de också 

hade fött sina barn. Enligt männen behärskade deras fruar inte det finska språket 

tillräckligt bra för att kunna söka arbete och båda var arbetslösa när barnen föddes. 

Paavo berättade att hans fru saknade nätverk i Finland och att han var hennes 

närmaste kontaktperson. Frun brukade hålla kontakten med sina släktingar i 

hemlandet via Skype men den fysiska kontakten var mer sällsynt. 

Eftersom både Paavos och Tapanis fruar var arbetslösa och hade ont om egna 

kontakter i Finland låg de till stor del i underläge och en diskussion om att fördela 

föräldraledigheten mer jämnt var i princip utesluten eftersom de varken hade något 
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arbete att återvända till eller tillräckligt goda språkkunskaper eller nära vänner för att 

bli självständiga i sina egna nätverk. Kulturen som rådde i fruarnas hemländer 

påverkade också hur paren diskuterade arbetsfördelningen eftersom det enligt 

fädernas berättelser ansågs att barnskötsel och hushållsarbete huvudsakligen hörde 

till kvinnans uppgifter i rollen som moder och fru. Fruarna var dock inte alltid nöjda 

med den roll som de blivit tilldelade utan uttryckte sin missnöjdhet över att bli 

tvungna att ta det huvudsakliga ansvaret för barn och hem. 

Paavo: Veljen, ja se oli tosivihainen siitä, että tota se mietti, että nyt 
tota mä rilluttelen jossain ja hän hoitaa vain niinku kotona lasta.. 
Eva: Miten kauan sä sit olit poissa? 
Paavo: Olisinkohan mä ollut 3-4 tuntia yhteensä poissa. 
Eva: Miten kauan sulla yleensä kauppareissuun menee? 
Paavo: Puolitoista tuntia, jotain näin. 

 

Valtteris fru arbetade som bokförare och Tonis fru studerade när frågan om faderns 

föräldraledighet kom på tal. Både Valtteri och Toni tyckte att deras fruar hade sådana 

arbeten som inte var lika krävande och kunde därför lättare lösgöra sig från sitt jobb 

och ta föräldraledigt. Valtteri tyckte också att hans karriärsambitioner var en 

påverkande faktor, då han inte ville vara borta från arbetet för att vara föräldraledig. 

Att fruarna hade lägre inkomster var en central faktor i hur det resonerades om vem 

som skulle stanna hemma och själva arbetets innehåll verkade också tyda på att 

männens arbete värderades högre än deras fruars arbete. 

Toni: Ehkä siinä on taustalla tietysti taloudellinenkin puoli, että jos 

toinen opiskelee ja sitten toinen jos on kotona niin kyllä siinä äkkiä 

pääkaupunkiseudulla tuntuu, että rahat loppuu. Että kyllä sekin tietysti 

vaikuttaa siihen mutta ne kyllä taustalla on enemmän se, että vaimo 

opiskelee ja vähän rennompaa on sillä, lopussa opiskelut niin 

rennompaa. 

8.1.5 Påverkan av arbetsplatskulturen och vännernas exempel  

Några av fäderna upplevde att arbetsplatskulturen påverkade hur de tänkte kring sitt 

faderskap och också vilka val de gjorde kring sin föräldraledighet. De flesta av 

fäderna upplevde att arbetsgivaren och kollegorna var positivt inställda till en 

eventuell föräldraledighet men de oroade sig ändå för vad man skulle tycka och tänka 
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om de var borta från arbetet en längre tid, både arbetsmässigt och tidsmässigt. Också 

vännernas exempel hade inflytande på fäderna. Fäder som hade sett sina manliga 

kompisar ta föräldraledigt såg det som ett gott exempel för att våga ta steget ut. 

När Tobias blev vårdledig så spelade hans sociala omgivning en viss roll i hur han 

gjorde sina val. Han hade en kompis som hade varit föräldraledig med sina barn och 

det hade en positiv effekt på Tobias och det var bland annat det som fick honom att 

ta chansen att vara föräldraledig med sin son. 

Tobias: [...Att den där kompisen som jag berättade om, så 

han..eftersom det inte är särskilt vanligt ändå, åtminstone inte bland 

mina bekanta så är han den enda som har gjort det. Men han är en god 

vän, så hans exempel hade nog en stor betydelse, det tror jag nog 

faktiskt. För jag hade ju sett att han var hemma…2 år och jag visste att 

det funka och det var på det sättet inte så radikalt som det kanske sku 

vara i..utan, om jag inte sku ha känt nån. 

Valtteri upplevde att han skulle svika sin arbetsgemenskap om han tog vårdledigt 

trots att han visste att hans insats på arbetet inte var oersättbar. Han trodde dessutom 

att hans chef inte skulle ha något emot att han tog ledigt från arbetet, ifall det hade 

kommit på tal. Att svika sina kollegor var mest en tanke som Valtteri själv hade 

kommit på och denna rädsla kunde påverka hans uppfattning av att ta föräldraledigt 

och vara borta från arbetet en längre tid. 

Valtteri: [Joo, no tavallaan, joo, et sitten on semmoinen oma niin 

kuin…tunnen itseni tärkeeks työyhteisölle ja sit tavallaan ehkä ois 

tuntunut siltä, että tavallaan pettää sen työyhteisön osittain jos ois 

jäänyt hoitovapaalle. Mut, en mä tiedä. Ei kukaan oo korvaamaton 

siis..että kyllä siellä muitakin ihmisiä on tekemään, että.][Mutta mä 

niin kuin mietin tässä vain, spekuloin, että mitä mä oisin ehkä ajatellut 

enemmän jos sellainen tilanne olis tullut eteen ja kyl mä oisin varmasti 

punninnut myös, että mitä työpaikalla ajatellaan ja mitä kollegat 

lähinnä, ja mun esimies, mä en ois pelännyt ollenkaan...] 

Akis uppfattning om uppgiftsfördelningen och främst ansvarstagandet påverkades av 

hans arbetskollegor. Att den största delen av hans kollegor bestod av kvinnor gjorde, 
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enligt Aki, att det var lättare att ta föräldraledigt från arbetet eftersom kvinnliga 

kollegor var mer förstående för familjens behov än vad manliga kollegor kanske 

skulle ha varit. Att kollegorna bestod av en sådan homogen grupp och som ansåg att 

familjen var central var alltså enligt Aki en bidragande faktor till att det var mer 

acceptabelt att vara ledig från arbetet för att vårda sina barn hemma, oavsett om man 

var kvinna eller man. Trots att arbetsplatsen uppmuntrade till föräldraledighet var det 

Akis fru som var föräldraledig med deras barn.  

Aki: Ei katsota toisen vanhemman poissaoloa ollenkaan vaan 

pelkästään, että jos lapsi on kipeenä niin mie voin olla töistä poissa. Se 

on pelkästään sillei ja kyllä kaikki..siis kaikki ymmärtää, koska suurin 

osa on naisia, niin, että lastenhoito on tärkeetä ja semmoista, että se 

voi olla sillei, että jos on miehiä enemmän niin ne voi katsoa vähän 

enemmän, että se on naisten homma muka olevinaan hoitaa lasta. Mut 

tuolla se on itsestään selvää, että jos lapsi on kipeenä niin sit vaan oot 

kotona. 

På basen av intervjumaterialet kan man alltså tolka den allmänna inställningen på 

arbetsplatsen och i umgängeskretsen som en viktig bidragande faktor för att fäder 

skall välja att stanna hemma med barnen. 

8.2 Uppfattningar och erfarenheter av mäns föräldraledighet 

I det här stycket granskas fädernas olika perspektiv på föräldraledighet och vilken 

roll den har spelat i deras liv. Fem olika exempel på vad fäderna tänkt kring sin 

föräldraledighet och vilka erfarenheter de har haft under tiden de har varit hemma 

med sina barn presenteras: det har handlat om barnets välmående, satsningar på 

projekt och hobbyer, att ta en paus från arbetet i form av ”semester”, faderns 

upplevelser som utomstående förälder, och mannens syn på hushållsarbete och 

föräldraledighet i sig. 

När jag diskuterade med fäderna kom det fram att de hade olika inställningar till 

föräldraledighet och utnyttjade den på olika sätt. Många fäder uttryckte att de tyckte 

om att vara nära sina barn och utnyttjade en stor del av den lediga tiden till att umgås 

tillsammans med familjen. Jag kunde tolka att det ändå var en chans att komma bort 

från jobbet och slappna av och vad man kan tolka i en del av fädernas berättelser 
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verkade inte önskan att få ta ansvar över att sköta om barnen vara så stor utan att det 

handlade mer om att som familj få åka bort på semester eller att åka och hälsa på 

släkt och vänner. Föräldraledigheten verkade också vara ett sätt för fäderna att 

förverkliga sig själva och en chans att engagera sig i olika projekt. 

Utgående från berättelserna kan man tolka det som att mödrarna verkade ha ett större 

ansvar över att vårda barnen medan fäderna tog ledigt för att det kändes trevligt att få 

umgås tillsammans med familjen. Fördelningen av föräldraledigheten var också i 

många familjer ojämn, mödrarna var hemma längre perioder medan fäderna tog 

sporadiska ledigheter vid passande tidpunkter och i många fall var en längre 

föräldraledighet för fadern inte ens påtänkbar eftersom hans partner var arbetslös 

eller studerade och därmed inte hade några inkomster. I några familjer följde man 

också ett traditionellt mönster där modern använde hela eller stora delar av 

föräldraledigheten och faderns ledighet kom knappt ens på tal. De flesta av fäderna 

berättade dock att de hade använt en del av föräldraledigheten, och främst 

pappamånaden, medan bara en fader hade varit ledig en längre tid. En fader uttryckte 

en stark motvilja till att vara ensam hemma med barnet och ville inte ta över någon 

större del av föräldraledigheten. Det som ofta kom fram var att fäderna gärna ville 

vara lediga en längre tid om det var ekonomiskt eller tidsmässigt möjligt men avvek 

från att göra för stora livsförändringar. 

8.2.1 Föräldraledighet ur ett mansperspektiv – utmaningar och uppfattningar 

Valtteri och Toni hade ett bra förhållande till sitt förvärvsarbete och tog mindre 

föräldraledigt än sina fruar. De tyckte ändå att det var ett heltidsarbete att sköta om 

barnen hemma och det verkade till och med så utmanande att de skulle behöva tid på 

sig att vänja sig vid att vara ensamma med barnen. Trots att fäderna tyckte att arbetet 

hemma var ett roligt och givande heltidsarbete prioriterades ändå förvärvsarbetet 

framför vårdarbetet.  

Valtteri: [...Mutta sen mä muistan esimerkiksi kun oli se isäkuukasi 

niin silloin oli musta tosikiva nousta aamulla koska ei ollut mitään 

duunia silloin sotkemassa, että sitten oli tosihauskaa...Mutta näitä oli 

tosiharvoja näitä kertoja mutta silloin oli ihan kiva herätä välillä 

aamulla kun ei ollut mitään muuta, että oli vain kotona ja ei ollut 

mihinkään kiire ja sit sekin (siitä miten se oli erilaista) kun oltiin 
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molemmat kotona niin sitten se on ihan eri asia kuin olisi ollut yksin 

lapsen kanssa kotona, että se on ihan täysipäiväistä hommaa jos lasta 

hoitaa kotona.] 

Det tar tid för fäderna att vänja sig vid att stanna hemma med barnen. Det känns inte 

naturligt att plötsligt hoppa in i den rollen när man har arbetat efter barnets födsel. 

Toni upplevde att det var utmanande att plötsligt hoppa in i fadersrollen och ta hela 

ansvaret för barnet under pappamånaden. Det var en stor förändring att gå från att ha 

barnet hemma med modern och sedan lämna allt och hoppa in i barnets värld. Toni 

tyckte dock att det gick att hantera den nya situationen efter en tid varefter han kunde 

njuta av faderskapet för fullt. Skillnaden mellan Toni och hans fru var dock att han 

behövde mer tid på sig att vänja sig vid rollen som närvarande förälder medan frun 

inte hade det valet utan måste anamma rollen som vårdande förälder direkt efter 

barnets födsel. 

Toni: Arkihan se olis..just sen isäkuukauden aikana mä olin just sen 

kuukauden lapsen kanssa kahdestaan ja se oli se muuten kesän aikana 

se kolmisen viikkoo aamusta iltaan sen lapsen kanssa kahdestaan. Siinä 

kun on pitkän ajan ollut töissä tai pitkän ajan on ollut silleen, että 

rutiinit on ollut että se lapsi on ollut ulkopuolella niin siltä tuntuu 

vähän vaikeelta hypätä siihen kelkkaan mutta sitten kun siellä on taas 

vähän aikaa ollut niin se alkaa luonnistumaan. Sit tulee tosikivoja 

juttuja siellä kun sen lapsen kanssa on. Että kyllä se onnistuu, mutta se 

vähän vaatis aikaa ja ehkä siinä selkeesti pitäisi olla siinä että saa sitä 

omaa aikaa välillä ja sit ei voi olla sitä että koko päivä, ihan sama kuin 

äideilläkin, ettei nekään nyt jaksa sitä. 

 

En av fäderna var inte alls intresserad av att vara föräldraledig. Matti och hans fru 

var unga när de fick sitt första barn och Matti tyckte att det var viktigare att 

förvärvsarbeta eftersom han ansåg att vård av barn inte var något riktigt arbete, utan 

mer som något avslappnande tidsfördriv. Arbetet var en viktig del av Mattis identitet 

och att vara hemma med barnet skulle driva honom till vansinne eftersom han inte 

skulle kunna klara av att ”lata sig” hemma. Han berättade att hans föräldrar gjort en 

traditionell ansvarsfördelning i hans barndom och han hade möjligen påverkats av de 
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traditioner och tankesätt som funnits då. Matti berättade att hans pappa hade arbetat 

mycket under hans barndom och detta kan ha påverkat hans relation till sitt eget barn. 

Studier visar på att den nyblivna faderns relation till sin egen fader påverkar 

anknytningen till hans eget barn (Mercer & Ferkehch, 1990) och har det inte funnits 

något närförhållande i hans barndom upprepas mönstret lätt i de följande 

generationerna. 

Matti hade en klar uppfattning om vad hans uppgift i familjen var och tyckte att det 

var onödigt för honom att göra rollbyten och förändra den arbetsfördelning som han 

och hans fru hade gjort. 

Matti: [Mua ei kiinnosta pätystellä sillä lailla. Mä haluan ennemmin 

olla töissä. Mä en oo vaan tottunut laiskottelemaan, siitä se varmaan 

johtuu. Minun mielestä se, minulle se on vähän laiskottelua.][…Että 

kyllähän se..no en tiedä..varmaan kärsis, tulisin mielisairaaksi jos ei 

pääsis mitään tekemään mutta mun mielestä..en mä tiedä.. Mun 

porukoilla on sillai ollut aina, että mun äiti ei ole ollut työelämässä 

varmaan kuin alle kymmenen vuotta, että meidän iskä on 

työnarkomaani. Meidän iskä yleensä on ollut vain töissä ja nytten sillä 

on oma firma. Mä oon varmaan siltä jotakin ajatuksia perinyt.] 

Den sociala omgivningen satte också sin prägel på Mattis uppfattningar och han var 

även rädd för att han skulle bli retad av sina blivande militärkompisar för att han åkte 

hem till sin familj. Att gå emot det traditionella och regelbundet vårda sitt barn 

kändes inte bekvämt för Matti. Han såg det som något mer extraordinärt och han 

ville inte stå ut ur mängden genom att ta ledigt för att vårda sitt barn. 

Matti: No niin, että, mä haluan olla niinku sellainen, esimerkiksi 

inttikavereille sellainen silmätikku niinku, että ”tuo luuseri taas lähtee 

vetämään, et se päässee joka ilta tuonne noin, ja..kyllä mä haluan intin 

käydä ihan samalla lailla kun muutkin. 
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8.2.2 Barnets välmående 

Ofta var det tankar om barnets välmående alternativt föräldrarnas behov av 

bekvämlighet som regerade i barnvårdsdiskussionerna och avgjorde de slutgiltiga 

överenskommelserna. Då det framkom problematik i hur ansvaret för barnets hälsa 

och omvårdnad skulle fördelas var det nästan uteslutet mödrarna, i brist på bättre 

alternativ och förhandlingsmöjligheter, som fick ta det största ansvaret. Valtteri hade 

diskuterat med sin fru vad som kunde vara det bästa vårdalternativet för deras barn 

och de tyckte att det var bättre att barnet vårdades hemma. Eftersom Valtteris fru 

hade varit föräldraledig med barnet tyckte de att hon kunde fortsätta att vara ledig 

med barnet för att undvika att sätta barnet på daghem för tidigt. Valtteris eventuella 

vårdinsats kom dock inte upp i denna diskussion utan det verkade vara en naturlig 

lösning att frun stannade hemma och tog ansvaret för barnets välmående. 

Valtteri: ...mutta sit taas toisaalta niin oli lukenut jonkun hienon 

kirjan, joku käyttäytymistieteiden ihminen joka oli kirjoittanut siitä 

kuinka aikainen päiväkotiin meneminen lisää lapsen aggressiivisuutta.. 

Mutta sitten toisaalta just sopivastikin juttelin meidän naapurin miehen 

kanssa, meillä oli pihajuhlat, niin se puhui siitä, että niiden tytär on 

jotenkin tosistressaantunut nyt päiväkodissa. Että se keskustelu siitä 

tavallaan, että kuinka kauan se nyt sitten on kotona niin nekin asiat 

vaikuttaa siihen. 

 

8.2.3 Föräldraledighet – tid för projekt och självförverkligande? 

Det var inte sällan som fäderna hade för avsikt att använda tiden som var ämnad för 

att ta hand om barnen till andra saker. Vissa uttryckte också att de hade haft en 

utopistiskt tanke över att de skulle hinna utföra egna ärenden och engagera sig i olika 

projekt under tiden de var hemma med sina barn. Mikael var överraskad över hur 

mycket uppmärksamhet hans barn krävde och trodde att han skulle ha haft mer tid att 

göra andra saker vid sidan om barnskötseln medan Tobias verkade ha haft gott om 

tid över för att förverkliga sina egna projekt.  

Tobias var en av de fäder som hade varit hemma en längre tid med sitt barn och han 

och hans partner hade kommit överrens om att han skulle ta över ansvaret för barnet 



57 

 

 

när hon återvände till arbetet efter föräldraledigheten. Tobias hade dessutom blivit 

klar med en akademisk examen och funderade på risken att blir arbetslös när han 

blivit färdig och valde därför att stanna hemma med sitt barn istället för att låta 

honom börja gå på daghem. Tobias tyckte om att vara hemma med sin son men 

kände ändå att han behövde få göra något vid sidan om och påbörjade därför ett eget 

hobbyprojekt som han hade drömt om under flera års tid. 

Tobias: [..det var bördig mark så att säga för det projektet eftersom 

jag var hemma, hade tid att, kunde startat helt utan några risker och 

inte investera något annat än tid. Plus att jag kände, jag var ett par 

veckor hemma med Kalle och trots att jag tyckte att det var roligt så 

märkte jag att jag behövde någonting eget att syssla med helt enkelt, så 

därför tänkte jag börja med det här lite vid sidan om. Så det var 

omständigheterna som..men det är en ren spekulation, jag vet inte hur 

det skulle ha gått utan Kalle, men knappast skulle det ha sett ut på det 

här viset. Det är möjligt att jag skulle ha sökt ett riktigt jobb då så att 

säga..] 

Mikael: No siis, suurin ongelma varmaan on..ja mikä yllätti todella on 

se kuinka paljon huomiota se pieni tenava vaatii ja kaikki se mitä oli 

ajatellut, mulla oli, mä olin neljä viikkoa kotona ja olin ajatellut, että 

ehtii tehdä sitä ja tätä ja kaikki ne on vieläkin, osa on 

tekemättä...Lähinnä henkilökohtaisia, mitä nyt ajatteli, että no sitä sit 

on aikaa, että sehän vain nukkuu, mut eihän se nyt ihan niin ollutkaan. 

8.2.4 Faderskapsledighet = Semester? 

Flera av fäderna var positivt inställda till att använda pappamånaden. Att ta ledigt en 

månad ansåg de vara en tillräckligt kort tid att vara borta från arbetet men en 

tillräckligt lång tid för att kunna delta i familjelivet, och där båda föräldrarna under 

några veckors tid kunde stanna hemma samtidigt. Under faderskapsledigheten 

kändes det bra för fäderna att tillbringa tid tillsammans med hela familjen och 

pappamånaden tedde sig som en trevlig bonusledighet. Flera av fäderna utnyttjade 

sin ledighet med att åka på familjesemester eller hälsa på släkt och vänner. I 

allmänhet verkade pappamånaden fungera som en förlängning på semestern. Valtteri 

valde att använda en del av föräldraledigheten och planerade också 
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faderskapsledigheten på ett sådant sätt att han under en tid kunde vara hemma 

samtidigt som sin fru. 

Valtteri: Et..se oli aika hauskaa kun valtio antaa tällaisen 

mahtavan isäkuukauden pitää kuusi viikkoa, niin se oli kyl 

tosikivaa aikaa, varsinkin kun Anna oli kotona samaan aikaan, 

että me oltiin koko perhe yhdessä sen...Ois se kivaa olla lapsen 

kanssa enemmän, onhan se hauskaa katsoa kun pieni kehittyy. 

Just se aika kun oltiin isäkuukautta viettämässä niin oli se 

tosikivaa sellaista, perheen yhteistä aikaa....Me reissattiin ympäri 

ämpäri Suomea. Meille sattui just sillei sopivasti, että se alkoi 

heinäkuun neljäs päivä ja päättyi elokuun puolessa välissä… 

Mikael berättade att han hade kombinerat semester och föräldraledighet för att kunna 

hålla ledigt både på sommaren tillsammans med sin fru nyligen efter barnets födsel, 

och för att stanna hemma med barnet som ensam förälder vid julen. 

Mikael: Joo, ja sehän nyt oli sellaista kesälomailua vain, että 

käytiin vähän reissussa ja käytiin mökillä ja muuta, että..Mutta 

sitten joulukuun kun olin kahdestaan Kallen kanssa, niin se oli 

sitten..ne ensimmäiset päivät oli säätämistä ja aikataulut ei oikein 

pitänyt ja muuten mutta sitten kyllähän äkkiä siinä sitten tottui 

siihen, että meni ihan hienosti. 

 

8.2.5 Faderskapet som ett utanförskap 

Att veta att ingen i bekantskapskretsen har eller kommer att få barn samtidigt kan 

vara skrämmande och främst för en man som kan känna sig ensam bland de nyblivna 

föräldrar han möter, där majoriteten av de som är föräldralediga en längre tid är 

kvinnor. Tanken kan vara avskräckande för män som känner att de är ensamma och 

ovana som nyblivna fäder och allt känns nytt och annorlunda. En stor del av 

litteraturen för nyblivna föräldrar riktar sig till kvinnor och männens frågor och 

funderingar lämnas obesvarade. På barnrådgivningen är mottagningstiderna också 

utsatta på dagtid och då är det svårt för fäderna att delta i dem eftersom de är på 
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arbetet. Då när det inte riktas några större förväntningar på att fadern ska fylla ut sin 

roll är det lätt hänt att han då tar avstånd från situationen och gör något som däremot 

är förväntat, att lönearbeta. 

Under sin vårdledighet kände dock Tobias att det var utmanande att umgås med 

andra föräldralediga föräldrar eftersom största delen var kvinnor som alla kände 

varandra, hade varit hemma i längre perioder och hade mer gemensamt med 

varandra. I allmänhet tyckte han att man tar det som något positivt att en fader väljer 

att vara hemma med sina barn, men i det här fallet låg problemet med att han inte 

lyckats etablera någon kontakt till de andra mödrarna på en mer personlig nivå, och 

delvis på grund av att han var en man med andra erfarenheter. 

Tobias: [...Pappor i parker och på Taaperokerho så var det i medeltal 

2 pappor inklusive mig själv och ett dussin mammor. Men inte har jag 

upplevt..snarare tvärtom, att det upplevs som något positivt, tycker jag 

här och nu. År 2012 är det inte särskilt ovanligt att vara hemmapappa 

med barnen. Men det är ju förstås en personlighetsfråga men nu känner 

man ju lite när man sitter där som ensam gubbe bland de här 

mammorna, som dels känner varandra allihop..] [Jo, nånting är det 

men det kan ju lika bero på mig, jag kände inte att de stötte ut mig men 

man kan inte låtsas som att man är..jag är ändå man och jag har inte 

varit hemma i två år med mitt barn och i regel så kände de alla 

varandra sedan tidigare.. Men jag hade inget behov av att pladdra in 

mig i gruppen på det sättet....Det är nog möjligt, men för mig så kände 

jag mig nog lite outsider förstås.] 

 

 

9 Arbetsfördelning och värdesättning av olika typer av arbete 

9.1 Faderns delaktighet i hushållsarbete 

I detta kapitel kommer jag att diskutera faderns delaktighet i hushållsarbetet, hur 

arbetsuppgifterna fördelas mellan föräldrarna samt hur fadern deltar i barnvården. 

Faderns förhållande till förvärvsarbetet kommer också att redogöras för. 
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Arbetsfördelningen följer i huvudsak ett traditionellt mönster och föräldrarna har 

olika uppfattningar och traditioner hur de väljer att utföra vissa uppgifter. 

Fördelningen av hushållsuppgifter är ofta skev och baserad på föräldrarnas 

arbetssituation. För att underlätta bördan för modern använder paren utomstående 

hjälp. 

9.1.1 Arbetsfördelning i hemmet 

Under intervjuerna med fäderna om hushållsarbete och barnskötsel kom flera olika 

skildringar upp hur man inom familjen valt att fördela ansvaret. De flesta männen 

tyckte att de delade lika med sin partner medan en del män ansåg att huvudsakligen 

kvinnan tog hand om hushållet. Vilken roll man antog och vilka arbetsuppgifter man 

inom familjen valde att utföra varierade också stort. På basis av intervjuerna kan man 

tolka rollfördelningen som ett mer eller mindre omedvetet val eftersom det verkade 

finnas en färdig modell över ansvarsområdena och fördelningen av uppgifter.  

Denna modell som männen och deras partners har följt kan ha utvecklats under en 

längre tid och har därmed funnits med från början, till exempel hos deras egna 

föräldrar eller så finns det en större samhällelig modell som blir mer synlig och 

konkret när diskussionen om att skaffa egna barn mellan makarna blir aktuell. På 

basis av analysen kunde fyra olika sätt skönjas,  på vilka fäderna redogjorde för 

arbetsfördelningen och sina uppgifter i hemmet: mannen som assisterar i barnvård 

och hushållsarbete, faderns lek med barnet som en form av hushållsarbete, makarnas 

fördelning av roligt och tråkigt arbete, och hjälp i hemmet av familj och vänner. 

9.1.2 Manligt och kvinnligt arbete 

Fördelningen av hushållsarbete kan enligt resursteorin (resource theory, Blood & 

Wolfe, 1960) också vara ett resultat av en maktfördelning mellan makarna. Den som 

har större ekonomiska resurser och en betydande position på arbetet eller i samhället 

har i sin maktposition bättre förhandlingsmöjligheter när det gäller 

hushållsuppgifterna. Att vara viktig utanför hemmet ger den ena förhandlande 

partnern chansen att förhandla bort sitt ansvar från hemmet och istället koncentrera 

sina insatser på andra intresseområden (Miettinen, 2008). 
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Som det nämndes tidigare i litteraturen formar genus arbete-familj-systemet. När 

försörjningen fortfarande tolkas som mannens huvudsakliga uppgift kan han känna 

sig obekväm om han förväntas utföra sådana uppgifter som varit öronmärkta för 

kvinnan och som kan tolkas som feminina, såsom emotionellt arbete, omvårdnad och 

utsmyckning av hemmet. Eftersom det mesta av det omvårdande arbetet utförs i 

hemmet förblir det kvinnans domän medan det försörjande arbetet utförs ute på 

fältet, borta från hemmets fysiska och emotionella sfär. Detta resulterar ofta i att 

kvinnan har huvudansvaret för uppgifterna rörande familjens omvårdnad och mannen 

ansvarar för familjens ekonomi och maskulina arbeten som traditionellt krävt fysisk 

styrka. 

Flera av männen uttryckte att det fanns en tydlig ansvarsfördelning hemma rörande 

vem som utförde vissa uppgifter. Många gånger var genussystemet inte ett medvetet 

val utan parterna tog sig an vissa uppgifter utan större reflektion. Det fanns dock de 

tillfällen där fäderna upplevde att de hade en viss uppgift i familjen och denna 

övertygelse förstärktes även av personer i den närmaste omkretsen såsom av 

kollegorna på arbetet. Männen kände ibland en ambivalens över vad de själva 

uppfattade som deras uppgifter och vad de upplevde att andra förväntade sig av dem. 

Tobias var medveten om att det fanns en viss skillnad i vilka uppgifter han och hans 

fru delade på och att det fanns vissa genusbestämda uppgifter. Han var tveksam till 

tanken att förpassas till att utföra vissa ”genusenliga” uppgifter bara för att han var 

man medan han ändå tyckte att han borde uttrycka sin manliga roll. 

Tobias: Sara sköter allt som har med inredning och göra, skaffa saker 

till Kalle. Jag kan lugnt säga att jag har köpt en T-shirt och ett par 

handskar, där är min kontribution till hans garderob. Det är inte bara 

en kliché att kvinnor är mer lagda för kläder, det kan ha något med kön 

att göra. Köket är mitt rike och där städar jag men utanför fixar hon 

allt annat, nya gardiner och så vidare och så kan hon stå och skruva 

ihop något. Jag är inte särskilt praktiskt av mig även om jag är 

ingenjör till ursprunget. Jag försöker sköta min manliga roll och borra 

något, någon slags karl måste man väl vara. Jag måste väl upprätthålla 

någon slags roll, att det är mannen som grillar. Men det är ganska 

löjligt. 
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Tobias ansåg att det fanns vissa normer i samhället och att det fanns vissa 

förväntningar på vilka uppgifter han borde sköta som man, även om han kände att 

han inte var särskilt skicklig på det området. 

Tobias: Det är ju fråga om normer. Om man går en generation tillbaka 

och ser på våra föräldrar så är det helt otänkbart att en man skulle ha 

blivit hemma från jobbet och skött barnet. Jag tror inte att de skulle ha 

förstått konceptet. Men visst upplever jag att det finns vissa saker som 

man måste göra som man i huset. Det är ju så. Men jag är ganska 

bekväm i min..att jag står ju ändå vid grytan men ibland kan man ju 

smutsa händerna lite ibland och lite borra och banka när det behövs 

även om man måste erkänna att man inte är världens mest begåvade på 

det, att frun säkert skulle klara det bättre i många fall. 

Även Matti upplevde en viss tveksamhet gällande en traditionell könsbaserad 

rollfördelning i hemmet. Även om han tyckte att det var viktigt att kunna försörja sin 

familj och ta ansvar för familjens ärenden, tyckte han dock inte att hans frus enda 

uppgift bestod av att ta hand om familjen. 

Matti: Se, että minä haluan elättää oman perheeni enkä halua, että 

pitää millään toimeentulotuella elää.  

Matti:...Laskujen maksaminen on mun tehtävä. Mä oikeastaan, vähän 

nautin siitä, että saan maksaa laskuja vaikka ne on aika ärsyttäviä 

mutta siitä tulee sellainen vastuullinen olo kun saa hoitaa kaikkia 

asioita. 

Matti: No, mä oon vähän..mä en oo hirveesti Siirin kans keskustellut 

mutta mun omassa päässä liikkuu semmonen, että minä huolehdin siitä, 

että talous menee hyvin..ja Siiri huolehtii.. pakostakin ehkä vähän 

enemmän perheestä. Vaikka en mä niin ajattele, että Siiri huolehtii 

perheestä ja minä huolehdin, että muuten menee taloudellisesti hyvin. 
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Mannen som assisterande förälder 

Hemmet har ofta tolkats som kvinnans domän och eftersom mannen traditionellt inte 

har haft någon central roll i hushållsarbetet och barnomsorgen har han ofta fått en 

assisterande roll som förälder. Även om han har vissa uppgifter som han sköter om 

så förblir uppgiften att organisera arbetet på kvinnans ansvar. Mannen får därmed ta 

emot uppgifter som kvinnan delar ut, och han fungerar mer som en resurs än en 

arbetsledare (Julkunen, 1995; Huttunen, 2001, s. 165). Man kan tolka Huttunens 

modell av den assisterande fadern som ett sätt för fadern att alltid kunna ta ett steg 

tillbaka när det gäller barnvård och hushållsarbete. Han hjälper till hemma men det är 

aldrig hans huvudansvar och han kan också välja att ”inte klara av” en viss uppgift 

eller förklara att han behövs i andra uppgifter då modern är arbetsledaren som tar det 

slutgiltiga ansvaret. 

På basen av intervjumaterialet var att det nästan huvudsakligen kvinnorna som hade 

det största ansvaret för barn och hem. I intervjuerna berättade fäderna att de hjälpte 

till med städningen eller barnskötseln, som om medvetet eller omedvetet 

huvudansvaret var fruns och mannens roll bestod av att assistera henne. Även om 

männen hjälpte till i hemmet låg alltså huvudansvaret ofta på fruns axlar. I de 

familjer, där mödrarna nästan uteslutet tog hand om barnen och hushållet, var det 

dock ingen av föräldrarna som påpekade att det var orättvist, utan de följde ett 

traditionellt mönster och uppmärksammade inte arbetsfördelningen särskilt mycket. 

Tapani: No ei meillä kyllä ole mitään jakoa, että kyllä se niin on, että 

käytännössä kyllä vaimo tekee jatkuvasti kotona ja isomman osan. Ja 

kyllähän mäkin siivoon ja pesen pyykkiä ja teen kaikkea muutakin 

hommia aina sitten kun vain näyttää siltä, että ei oo aika riittänyt niin 

ilman muuta. 

Tapani: Niin, se on vain siitä johtuu, että jos silloin kun kerran lattiat 

on puhtaana niin en mä nyt sitten töiden jälkeen ala imuroimaan 

ensimmäisenä. Että sitten jos käy niin, että ei oo vaimo ehtinyt niin 

sitten minä teen. Mutta kyllä se menee niin mutta sitten vapailla ollessa 

vaikka niin, jos ollaan molemmat vapaalla ja kotoisalla, niin kyllä me 

tehdään niitä ihan yhdessä ja samalla tavalla sit kaikkia hommia. 
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Männen kunde också uppleva att det var ett för stort projekt, utöver lönearbetet, att 

sätta sig in i hushållsarbetet överlag. 

Valtteri: Puoli tuntia kestää kauemmin lähteä kotoota. Se on ehkä 

semmoinen, meillä on jotenkin, ei ehkä niin tarkoituksellisesti, mutta 

yleensä hirveen paljon niin menee, että Anna aina pakkaa aina Alexin 

tavarat esimerkiksi ja musta tuntuu, että suurimman osan duunista niin 

kuitenkin tekee hän, joka ei oo musta hyvä juttu. Ehkä se johtuu siitä, 

että itse on väsynyt yleensä, että en tiedä onko se mulle 

haastavaa..[insats att ta itu med hushållsarbetet] 

Valtteri: En tiedä, me ei olla siitäkään hirveesti eikä näissä jouduttu 

keskustelemaan kun asiat menee automaattisesti niin tai ainakin 

tiskaamisesta, ollaan me sen verran keskusteltu, kun se tykkää siitä niin 

silloin se on kivaa tekemistä ja kyllä mä siivoushommissa autan jos me 

siivotaan enemmän, että imuroidaan tai pestään jotain kylppäriä tai 

jotain. Ei me olla käyty siitä räiskyvää taistelua, että se on mennyt 

jotenkin hyvin. 

Aki: No ei meillä oikeastaan oo sillei.. Noona pitää kotia pystyssä. 

Fanns det sådana perioder där modern (som tillbringade mest tid hemma med 

barnen) hade en intensiv arbetsperiod eller någon annan tidskrävande aktivitet fick 

hushållsarbetet vänta. Det var sällan fadern tog egna initiativ till att städa och göra i 

ordning utan antingen så väntade han på att frun skulle ta itu med arbetet igen eller så 

gjorde de det tillsammans, liksom i ett arbetsteam. En förklaring som fäderna 

nämnde var visserligen att fadern hade varit på arbetet hela dagen. Det var dessutom 

sällan som någon av fäderna tyckte att hustrun skulle klara av allt hushållsarbete 

själv under dagen. 

Aki: No kyl se ehtii..tai..riippuu aivan nyt sillä oli tositosipaljon töitä 

oli nyt putkeen, nyt tulee vissiin viikon päästä alkaa tää rupeama taas, 

ettei kerkeä ja se nyt varmasti tarkoittaa, että tehdään kimppasiivouksia 

viikonloppuna. Se vähän niin kuin sillei riippuu miten paljon..kyl se 

vois pääsääntöisesti sanoa, että Noona hoitaa kotihommat. 
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Tapani: Se on vain rankkaa ollut, että kun on ollut vähän flunssaa 

koko porukalla, mutta tuo nukkuminen on tosiaan vähissä ja kaikkea 

niin se on rankkaa. Ja vaimolle erityisesti. Siinä täytyy vain yrittää niin 

paljon auttaa kuin on mahdollista. Silloin kun pystyy järjestämään 

vaimollekin jotain lepohetkiä. 

Tiden efter Mikaels barns födelse skötte han huvudsakligen om hushållet för att hans 

fru var i dåligt skick efter förlossningen. Tapani upplevde också att han måste vara 

ett stöd för sin fru den första tiden efter nedkomsten eftersom det var en omvälvande 

tid för båda. 

Mikael: Ööh, no, hyvin paljon tietenkin..koska vaimo oli vähän 

heikossa kunnossa sektion jälkeen niin siinä myötä niinku joutui ottaa 

paljon niinku siinä..hirveesti auttamaan ja kaikkea muuta ja totta kai 

niinku se alkuaika, kun se on sellaista uutta ja outoa niin se on 

haasteellista. 

Tapani: Tässä alkuvaiheessa ollaan vain lähdetty siitä, että vain 

tarpeen mukaan. Mutta kyl mä uskon, että vaimokin tarvii apua ihan 

oikeasti tällä hetkellä että tulee nyt hyvä aika ja jos ei nyt olis tämä 

kesälomaaika niin sit täytyis ottaa muuta vapaata. Mutta kun täs kävi 

näin niin ja onhan se ihan liikaa vaimolle, että kun tulee tällainen pikku 

kaveri kotiin niin kyllähän siinä jää kaikki peruskotityötkin tekemättä, 

ettei niitä pysty tekemään samalla tavalla. Täytyyhän siinä olla apua. 

 

Den lekande fadern 

I de olika familjerna hade fäderna och mödrarna vissa favorituppgifter och oftast 

gick det att dela jämnt på olika slags uppgifter. I många fall var det ändå så att 

modern automatiskt tog an de tyngre uppgifterna som att städa, plocka undan saker, 

tvätta tvätt och diska medan fadern kunde ägna sig åt mer intressanta eller kreativa 

uppgifter som att göra aktiva sysslor med sina barn. Fäderna kom hem från arbetet 

och tillbringade tid och lekte med sina barn ett par timmar innan barnen skulle sova. 

Timmarna hemma efter arbetsdagens slut var få och denna kvalitetstid mellan fadern 

och barnet var för båda föräldrarna oftast viktigare än att fäderna hjälpte till med 
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städningen hemma eftersom de då inte skulle hinna umgås lika mycket med sina 

barn. 

Aki upplevde att det inte fanns tillräckligt med tid efter jobbet att tillbringa 

tillsammans med sin son så han satte mycket tid på att leka och göra andra sysslor 

tillsammans med barnet. 

Aki: No se on aika..no ei nyt hirveesti jää aikaa kun mä oon viiden 

aikaan kotona, ja se yleensä tarkoittaa, että me Oskarin kanssa 

leikitään puoli tuntia, sitten syödään, sit leikitään puoli tuntia, 

mennään suihkuun ja iltatoimet ja nukkumaan. 

Akis fru som var studerande brukade ta hand om den största delen av hushållsarbetet 

eftersom hon hade mer tid att vara hemma då skolan inte krävde någon 

heltidsnärvaro. Det gav henne mer tid att ordna saker hemma så att Aki sedan kunde 

komma hem efter jobbet och umgås med sin son. 

Aki: [Se on periaatteessa, se on vähän mennyt siihen kun Noonan..lla 

on, se ei oo täyspäiväinen opiskelija…][Niin niinä aikana yleensä, 

jonakin päivistä Noona siivoaa kotona ja sitten astiat ja pyykit 

hoidetaan niin kuin kummatkin hoitaa mutta se on, harvemmin meillä 

on ollut semmoinen viikonloppuna siivouspäivä, että siivottais 

porukalla kun Noona on sanonut, että mulla on vain kaksi päivää 

viikossa kokonaan viettää Oskarin kanssa aikaa niin se ei halua, että se 

aika menee siihen, että siivotaan. Eikä se nyt oikeastaan haittaa.] 

Toni hade tänkt mycket på föräldraledighet, och tyckte att han använde sin 

pappamånad vid precis rätt tillfälle då hans barn var ca 9 månader gammalt. Barnet 

hade börjat lära sig gå och var i en aktiv ålder, vilket var en rolig upplevelse för Toni. 

Toni: Se oli aika sopiva hetki, tyttö oli ihan hauskassa iässä siinä 

vaiheessa, kävelemään oppimassa ja.. 

Enligt Craig (2006) använder högutbildade fäder mer tid på kreativa aktiviteter med 

sina barn medan mödrarna tar hand om den största delen av basomsorgen. I mitt 

material har jag inte kunnat se någon speciell särdelning mellan hög- och 

lågutbildade fäder utan de kreativa lekarna anammas av alla sorters fäder medan 
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mödrarna ansvarar för det mesta av underhållsarbetet. De par som är högt utbildade 

ser ändå ut att dela mer jämnt på uppgifterna än vad lågutbildade par gör, men också 

här har modern en större vårdarroll. 

 

Fördelningen mellan det ”roliga” och det ” tråkiga” arbetet 

I flera av fädernas familjer gick det att dela på hushållsarbetet genom att fadern tog 

an de uppgifter som han tyckte var roliga eller intressanta, såsom att ta hand om 

familjens gemensamma ekonomi och laga mat medan hans partner gjorde det 

resterande, ur faderns synvinkel, oattraktiva arbetet. Arbetsfördelningen hade sällan 

med tidsbrist eller med faderns arbete att göra eftersom sysslorna ofta delades upp 

efter arbetsdagen och på helger och semestrar. En möjlig tolkning är att detta är ett 

sätt att få en jämnare arbetsfördelning och att få männen att hjälpa till mer i 

hushållet, genom att locka honom till att göra roliga och intressanta uppgifter, och 

främst traditionellt manliga sysslor. Det kan finnas ett invant beteende där män inte 

förväntas ta ett stort ansvar i hushållsarbetet och därför är det något speciellt om de 

avviker från ett sådant beteendemönster. Tidigare könsrollsforskning visar också på 

att pojkar uppfostrats till att förbereda sig för arbetsmarknaden och att försörja sin 

familj medan flickor lärt sig att vara till lags och ta ansvar för hemmet och sociala 

relationer (Connell, 2002, s. 103). 

Valtteri: Mä oon ollut tosihuono siivoamaan aina, että meillä oli 

silleen, että kun tavattiin niin Anna muutti melkein heti mun luokse 

asumaan. Mä en oo iki..mä oon vihannut aina tiskaamista ja mä oon 

vihannut siivoamista. Mut mä tykkään tehdä ruokaa, niin mä tein aina 

silloinkin safkat enkä siivonnut ja Anna taas tykkää tiskata ja sille on 

myös ihan ok siivota niin silloin kun oli isäkuukausi niin kyl mä yritin 

ainakin tehdä sitä ruokaa niin kuin ennenkin ja meillä on tuo 

siivoaminen tosiaan mennyt aina näin ja pyykinpesu. 

I Tobias familj delade han och hans partner på hushållsarbetet och de förhandlade om 

vilka arbetsuppgifter var och en skulle ta hand om. Det blev ändå ofta så att Tobias 

tog hand om de roligare sysslorna, vilka han tyckte om sedan tidigare, medan hans 

fru skötte hushållssysslor som både var tråkiga för henne själv och som var tråkiga 
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för båda. Tobias intresse för att laga mat hade dock fått en ny vändning efter att de 

hade fått barn eftersom matlagningen i detta skede mer fungerade som en 

nödvändighet än en rolig hobby. 

Tobias: Det har varit helt konstant hela tiden. Jag sköter maten och 

uppköpet. Det är en hobby som jag gärna gör långt tillbaka och vi har 

konstaterat att det inte blir någonting om vi lagar tillsammans för jag 

är en sådan diktator. Men ibland sköter Sanna det men det är ingenting 

som hon tycker är särskilt roligt. Sedan sköter hon tvätten, det är 

kanske de två klaraste.. uppdelningen är kanske inte helt rättvis, som 

hon ofta nog påpekar, att jag tycker om matlagning, hon tycker inte 

särskilt mycket om att tvätta. Men i.o.m. Kalle så har ju matlagningen 

tagit en lite annan karaktär måste jag nog säga. Nu har det blivit mera 

av en hushållssyssla än någonting som man gör för att det är roligt. 

Och sen städning så har vi ju mer eller mindre delat på, vi är inte 

särskilt passionerade städare. Men det har varit ganska konstant så vi 

har inte behövt göra några listor…] 

Valtteri och hans fru hade en rätt traditionell uppdelning angående hushållssysslorna 

där frun skötte de vardagliga sysslorna och han skötte det ekonomiska. Under 

föräldraledigheten snickrade han på huset och frun tog under tiden hand om barnet. 

Valtteri gillade att inreda hemmet medan frun tog hand om hushållet vilket han inte 

ville beklaga sig över. Han verkade inte bekymrad över hur de hade delat upp arbetet 

och var nöjd med att han inte behövde ordna så mycket i hemmet varken då han kom 

hem trött efter jobbet eller på helgerna. I Valtteris fall fanns det ingen orsak till att 

ifrågasätta de könsroller som rådde i hans familj eftersom systemet fungerade som 

sådant och ingen medvetet verkade lida av det. 

Valtteri: No vaikka sisustaa ja sitten muutenkin, oli kivaa rakentaa 

terassi meille ja sitä tuli nakerreltua melkein koko kesän ja siihen meni 

se osa siitä ajasta lapsenhoidostakin.. 

Valtteri: Sisustaminen on mukavaa, ostella erilaisia huonekaluja. 

Anna hoitaa valtaosan kodin askareista, sellaisista arkisista, just 

pyykinpesut ja ehkä keittiön puhtaana pitäminen yleensä ja tiskien 

laittaminen ja se on jotenkin vain mennyt niin. Ja mä oon vain ollut 
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tyytyväinen ja mulle ei olla sanottu siitä mitään mutta kyl mäkin välillä 

jotain teen sitten mutta se on justiinsa, että sitten kun sen 

yhdistää..varsinkin siihen jos on töissä niin sitten se on jotenkin..on 

aika väsynyt ja ei sit oikein jaksa. Ja kyl se sama jako säilyy vapaa-

ajallakin, että laiska mies. Mutta mä ehkä hoidan meidän talousasiat ja 

laskut ja järjestelen jos on jotain..vaikka..ostettiin asunto tai sellaista 

niin niitä asioita.. 

 

Outsourcing av hushållsarbete 

Att man använde sig av utomstående hjälp (outsourcing) var tämligen vanligt i de 

olika familjerna. Fäderna berättade att de hade släktingar som ofta ryckte in som 

barnvakter eller vänner som kunde hjälpa till vid behov. Att någon tog hand om 

barnen eller hjälpte till i hushållet var till en stor hjälp i vardagen och en nödvändig 

resurs. Att det fanns någon annan som tog det extra ansvaret medgjorde att fäderna 

slapp offra arbetstid eller egentid för att ta hand om barnen eftersom de fick hjälp 

utifrån. Att det fanns hjälp till hands underlättade också samlivet i förhållandet 

eftersom det då fanns tid att umgås tillsammans med partnern på tu man hand. 

I Tapanis och Paavos familjer förlitade man sig på barnets utländska morföräldrar, 

som rest till Finland för att hjälpa till den första tiden efter barnets födsel medan man 

i Mattis familj förlitade sig på sin svägerska som eventuellt kunde sköta deras barn 

efter att fruns föräldraledighet hade tagit slut. 

Tapani hade båda sina svärföräldrar till hjälp i hemmet den första månaden efter 

förlossningen och kunde därför lättare planera sin eventuella föräldraledighet och 

semester eftersom det fanns någon annan som kunde hjälpa till under tiden han var 

på arbetet. 

Tapani: Noo, nyt sitten sen takia kun on ollut appivanhemmat niin 

paljon tuolla..kun olivat kuukauden tuon synnytyksen jälkeen vielä 

asuvat meillä niin siitähän on ollut nyt niin paljon apua, että minun ei 

ole tarvinnut sitten paljon vielä pitää vapaita töistä noin niinkuin 

tämän asian takia mutta kyllä mä nyt sitten pidän ainakin viikon, 

kesälomaa jatkan tavallaan viikolla vielä normaalista, otan 
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vanhempainvapaata ja ehkä sitten joskus myöhemminkin mutta ei nyt 

vielä oo suunniteltu. Nyt eletään vaan tähän että odotellaan, että 

kesäloma alkaa. 

Paavo tyckte att det underlättade mycket att hans svärmor fanns till hands den första 

tiden efter barnets födsel. Svärmodern ordnade med mat och andra sysslor vilket 

underlättade i vardagen. Enligt Paavo hade varit jobbigt för hans fru att ensam sköta 

både hem, barn och matlagning medan han var på arbetet. 

Paavo: Hyvin, mä olin kaks viikkoo isyyslomalla siinä ja viikon oli nyt 

töissä ja hyvin on kaikki mennyt ja kun anoppi on kodinhoitajana niin 

se tekee ruuat ja kaiken muun..Ja se on huomattavasti raskaampaa jos 

sen hoitaa niin kuin kahdestaan, varsinkin jos se mies on töissä ja 

naisen pitää hoitaa kotia..ja lapsia ja ruuanlaitto niin on siinä aika 

järjestelyjä.. 

Matti och hans fru funderade på om de skulle ta fruns syster till hjälp i barnvården. 

Mattis svägerska hade egna barn som hon skötte om hemma medan hennes man 

förvärvsarbetade och kunde därför möjligen ta hand om Matti och hans frus barn. 

Matti: Mut nyt se on ruvennut vähän puhumaan, että hetkinen, kato ku 

me suunniteltiin, että jos me annetaan se sen siskolle hoitoon, kun sen 

sisko, se ei käy töissä, se just jolla on neljä lasta, sillä käy mies töissä, 

eikä sillä niin pieniä oikeastaan kaikki lapset, että tota, se on 

kotiäitinä.. 

Aki och hans fru utnyttjade den äldre generationen och vänner vid behov för 

barnvaktning. Gick det inte att få parets egna föräldrar att komma och ta hand om 

sonen så var vännerna en bra resurs. I det här fallet var det fruns vän som tog ledigt 

från arbetet för att sköta barnet när föräldrarna åkte på en semesterresa. 

Aki:[...sen jälkeen soittelee mummoille, ja vielä viikolla..][...niin 

mummot tulis tänne jos ne sais vain lomaa mutta kenellekään ei käynyt 

ja sit me ruvettiin ole sillei vähän paniikissa mutta sitten täältä, tää 

Noonan kaaso, niin se otti viikon töistä lomaa ja tuli meille. Et se oli 

Oskarin kaa niin kuin sen ajan, joka oli aika kivasti tehty!] 
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Toni tyckte att tiden tillsammans med den egna familjen var värdefull men att det 

hade varit skönt om han och hans fru hade haft någon som kunde sköta om barnen så 

att de hann vara ensamma med varandra. Egentiden tillsammans med hustrun var 

sällsynt och behovet av barnvakter var stundvis stor vilket krävde en del planering 

och förberedelser för att få planerna att gå ihop. 

Toni: No ihan hyvät fiilikset, mut on ehkä meillä sinänsä vähän 

hankalaa..ois kiva välillä saada sellaista yhteistä aikaa, ja tarkoitan 

ihan kahdenkeskeistä aikaa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että se on 

iltaisin tai sitten se on se, että lasta vois vähän aikaa pitää hoidossa ja 

sitten olla kahdestaan mutta tietty kun se on päivähoidossa niin ei 

iltaisin tunnu kauheesti siltä, että haluaisi viedä sitä mihinkään 

hoitoon, että enemmän sitä perheenä on yhdessä, mutta siinä 

semmoinen pointti on, että meillä on ainakin isovanhemmat.......aika 

kaukana. Niin välillä tuntuu siltä, että olis kivempi jos olis lähellä niin 

vois silloin tällöin viedä..niinku sellaisia pieniä hetkiä..on vielä 

tosisäätötilanteita tulee, että on haettavissa.. Sellaisia helposti saatavia 

hoitajia. 

 

9.2 Betydelsen av förvärvsarbete 

Detta stycke diskuterar hur fäder förhåller sig till olika slags arbete, och främst vad 

som anses vara viktigt och ”riktigt” arbete. I intervjuerna kom det fram att det fanns 

olika synpunkter på vad som var ”riktigt” arbete och oavlönat arbete, och barnvård 

och hushållsarbete tenderade att ha en lägre status än vad arbetet utanför hemmet 

hade. Förvärvsarbete har i allmänhet ansetts vara det viktigaste arbetet för män i alla 

åldrar och i intervjuerna kom det inte bara fram att fädernas inställning till oavlönat 

arbete varierade stort, utan också uppskattningen av fruns förvärvsarbete varierade. 

Fädernas förhållande till förvärvsarbete ligger i fokus eftersom det påverkar hur de 

väljer att utnyttja familjeledigheten. 

Att låta barnen gå på daghem efter att föräldraledigheten hade tagit slut var ett 

vanligt beslut bland föräldrarna eftersom de mödrar som förvärvsarbetade ville 

återvända till sitt arbete. En del av fäderna hade visserligen ett ansvar på arbetet och 
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karriärsdrömmar men de tyckte ändå inte att arbetet var mer värt än livet i sig. 

Betydelsen av att tjäna pengar var inte stor även om det fanns framtidsdrömmar om 

att köpa hus. Trots att kraven från arbetsgivaren och banden till arbetet inte var 

märkvärdiga verkade alternativet att ta över en del av föräldraledigheten eller att ta 

vårdledigt inte aktuellt, vilket var överraskande. Flera av fäderna berättade att de inte 

hade någon särskilt stark relation till arbetet men ändå var det modern som stannade 

hemma i dessa familjer. Att fadern inte kunde ta ledigt från arbetet eller att modern 

hade en mer flexibel arbetssituation verkar ändå ha varit en vanlig förklaring till att 

modern använder den största delen av föräldraledigheten. Även om modern 

förvärvsarbetar verkar hennes arbete inte ha lika hög status som faderns, eftersom 

hon i nästan alla fall är den som tar ledigt från arbetet. 

Ofta har det ingen speciell betydelse vad kvinnan har för arbete utan det ser ut att 

automatiskt rankas lägre än mannens, och så var det också i Mikaels familj. Enligt 

Mikael skulle han inte kunna se sin fru som en sådan person som stannade hemma 

med barnet i flera år och dessutom hade hon en bra tjänst som hon ville återvända 

till. Ändå verkade inte fruns ställning på arbetsmarknaden påverka hur paret gjorde 

upp om föräldraledigheten, utan frun var ändå den som stannade längst hemma med 

barnet. 

Mikael: Joo, että se oli oikeastaan, vaimo odottikin aika paljon töihin 

paluuta ja ei ehkä ollut ihan sellainen henkilö jonka voisi kuvitella 

olevansa kolme vuotta lapsen kanssa kotona mutta ehkä.. 

Tobias var en av de fäder som tyckte att han inte kände någon press från 

arbetsgivarens sida och hade ett så pass flexibelt arbete att han kunde stanna hemma 

med sitt barn. Tobias var dock den enda fadern som hade så mycket flexibilitet att 

han faktiskt kunde ta vårdledigt, och dessutom utan att ansöka om vårdbidrag 

eftersom han kunde arbeta och slutföra sina arbetsuppgifter under vårdperioden. Det 

krävdes alltså både en flexibel arbetssituation, stöd från arbetsgivaren och främst en 

vilja att vara hemma för att det skulle vara möjligt. 

Tobias: Faktum är att jag tog aldrig någon officiell pappaledighet 

inser jag nu. Pga. att då när jag jobbade...så var det så pass för min 

chef, så för honom var det självklart att jag skulle bli hemma de tre 
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första veckorna efter att Kalle föddes och sedan var det nog meningen 

att jag skulle ansöka, för det ska man ju för arbetsgivarens del. Men 

jag glömde faktiskt bort det så jag sökte aldrig. Sen det kom aldrig 

mera på tal så det blev, jag tog aldrig någon officiell pappaledighet 

men jag var nog alltså hemma de första tre veckorna var jag nog 

hemma helt och hållet vill jag minnas och som sagt så var mitt jobb ju 

hundra procent flexibelt så jag måste bara få det gjort. 

Aki och Valtteri upplevde att arbetet inte känslomässigt var så viktigt i deras liv, 

även om Valtteri upplevde en viss tveksamhet. Han hade en tanke att han ville lyckas 

i karriären men att förvärvsarbetet egentligen inte gav någon emotionell stimulans 

utan var bara viktigt för att trygga familjens ekonomi. Aki tyckte också att arbetets 

huvuduppgift var att ge en ekonomisk trygghet för familjen. Födseln av det egna 

barnet påverkade också i Akis och Valtteris fall deras inställning till den egna 

arbetskarriären, så att de mer än tidigare värdesatte familjelivet i förhållande till 

framgångar i arbetslivet. 

Aki: No se oli vähän sillei, että ei tullut semmoinen ihan sama olo vaan 

semmoinen että kaikki menee kunhan vain tekee, ettei tarvii murehtii 

niin paljoo, aikataulusta kattoo minuutilleen että kaikki tulee tehtyä 

vaan sillei että ne tulee tehtyä kuitenkin joskus. Pitää vain ajatella, että 

elämän tärkein asia ei ole työ vain asioiden mittasuhteet. Sillei niin 

kuin että jos haluu stressata jostain niin stressaa miten Oskari kehittyy 

vaikka tai saako se kavereita tai vastaavaa. Et se työ ei vaikuttanut 

enää minuun vaan se työ on vain sitä että saa rahaa elämiseen ja 

olemiseen. 

Valtteri: Mutta nyt on just tavallaan se, että mä oon vasta muutama 

vuosi sitten valmistunut niin sitten kun koulusta lähtee niin sitten ehkä 

ajattelee, että hei mä haluun olla suuri johtaja tai päästä urallani 

eteenpäin. Nyt mä oon sitten kun lapsi on syntynyt alkanut miettimään 

mitä mä oikeasti haluun. Haluanko olla koko alalla töissä, haluanko 

tehdä tällaista duunia. Oisko kivaa esimerkiksi olla Nesteellä 

vaihtamassa putkia tai ihan mitä vain. Että sehän elää ihan koko ajan 

ja ehkä tässä murrosiässä tän työelämän suhteen, ja saman mä oon 

huomannut mun ystäväpiiristäkin, että nekin puhuu, että onko tässä nyt 
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mitään järkeä. Että, oli tosikivaa opiskella ja mitä halusit tehdä, 

että ”mä saan tän rahan tästä duunista, mä tein näin monta tuntia, että 

tuol kaverit tekee tota duunia tosta rahasta niin ettei tee yhtään ylitöitä 

ja yms.”, että mitä tässä on järkeä ja niin poispäin, että mitä 

oikeastaan haluaa. 

Även Toni hade funderat över sin relation till arbetet och han tyckte att det 

huvudsakligen var ett redskap att hålla ihop ekonomin med. Toni arbetade som 

doktorand och trots att han inte kände någon speciell relation till sitt arbete värderade 

han ändå sin doktorsavhandling högt och ville inte släppa taget om den för att till 

exempel ta föräldraledigt. Om Toni dock hade slutat att skriva på sin 

doktorsavhandling och börjat arbeta hade han kunnat tänka sig att vara föräldraledig 

en längre tid. Att slutföra sin doktorsavhandling var för Toni i det här läget ändå en 

prestation av stor betydelse. 

Toni: Se työjuttu on itelle osa sitä että pystyy taloudellisesti pitämään 

hommaa kasassa , okei, kaikki haaveilee jostain talosta ja muusta mutta 

ehkä mulla on ainakin työ semmoinen, että se on niin kuin, tietyllä 

tavalla kunnianhimoista, okei, tekee väikkäriä ja muuta niin ainakin 

tässä vaiheessa ei tunnu sellaiselta työltä niin se tavoite on siellä neljän 

vuoden päässä, että sen sais tehtyä. Et ehkä jollain kun on töissä niin se 

voi olla samalla lailla mutta tuntuu siltä, että jos nyt lopettaisin jatko-

opinnot ja lähtisin töihin niin olis ehkä helpompi ruveta ajattelee, että 

jäis sieltä pidemmälle vapaalle. Että ehkä se olis mulle enemmän 

sellaista leipätyötä. Vähän vaikea miettiä sitä. 

 

 

10 Diskussion 

Det finns inte alltid klara gränser mellan olika relationer inom socialvetenskaperna 

utan de baserar sig på tolkning av olika fenomen. Därför går det inte alltid att 

separera olika relationer från varandra utan det finns alltid en flertydighet som gör att 

relationerna korsar gränserna till varandra. Talar man om maktrelationer där kvinnor 

tvingas offra sin karriär för att bilda familj kan det handla om kvinnors ovilja att 



75 

 

 

lämna ifrån sig rollen som barnens främsta vårdare (känslor) eller att gamla 

traditioner och genusroller i samhället påverkar hurdana yrken och uppgifter som 

kvinnor söker sig till och hur uppgifterna värderas (symbolik) och fördelas 

(produktion). 

Mitt ursprungliga syfte var att granska fädernas berättelser i intervjumaterialet 

genom Connells (1987/2002) fyra genusrelationer, men under skrivprocessen märkte 

jag att det blev problematiskt att följa Connells exempel när jag analyserade 

materialet. Connells genusrelationer är ett bra sätt att tematisera ett material, men i 

mitt fall var materialet inte av en sådan natur att man lätt hade kunnat Connells 

indelning i makt,-produktion,-känslo – och symbolikrelationer. Relationerna var inte 

till alla delar tillämpningsbara även om jag använde dem som grund i min 

tematisering. Jag kom dessutom fram till att mitt material hade en stark prägel av 

produktionsrelationer och de övriga temana i materialet överlappade varandra, vilket 

gjorde det svårt att tolka dem som särskilda relationer. Vad som gick under rubriken 

känslorelationer var det speciellt svårt att avgöra eftersom till exempel val och 

uppfattningar kan basera sig på såväl ekonomiska faktorer som sociala normer. 

Därför har jag valt att dela in analysen i två stora teman; hushållsarbete och 

föräldraledighet. Det ger analysen en tydlig stomme och dessutom utrymme till 

underteman samt för att diskutera frågor som kopplas till varje tema.  

10.1 Föräldraledighet - möjligheter och hinder 

Fördelningen av föräldraledighet har varit en central punkt i min studie. När det 

kommer till fäders föräldraledighet verkar diskussionen kring möjligheter och val gå 

över till rationalisering av föräldraledighet, vad som har varit det bästa alternativet. 

Eftersom fäder fortfarande bara använder en marginell del av den föräldraledighet 

(faderskapsledighet inräknat) som de har tillgång till, tar sig diskussionen olika 

riktningar. Uppfattningen av faderns ledighet är en aning paradoxal eftersom 

opportunism blandas med pessimism. Föräldraledigheten är attraktiv på sommaren 

och fungerar som en bra tid för att utföra egna projekt. En längre ledighetsperiod 

utgör däremot ett hinder för den arbetande fadern, och eftersom det inte är en akut 

nödvändighet att han är hemma med barnen är det lättare att avstå från det. Därmed 

är det lättare för fadern att acceptera möjligheter än att ta sig an utmaningar och i 
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slutändan fattar paren beslut på moderns bekostnad. Ansvaret för barnets välmående 

förblir på moderns axlar och hon offrar arbete och ekonomi för att stanna hemma. 

Utgående från fädernas berättelser verkar rollfördelningen i familjen huvudsakligen 

följa en förutbestämd bana och föräldrarna ifrågasätter sällan traditionella könsroller 

eftersom systemet fungerar i familjen. Ofta är arbetsmönstret så invant att det inte 

finns något att anmärka på. Man kan tänka sig att oerfarna föräldrar tar sig an det 

mönster de har sett hos sina föräldrar och i samhället. Det är givetvis inget farligt 

med att föräldrarna trivs med sina ansvarsuppgifter men det utgör en utmaning för 

utvecklingen. Om ingen ifrågasätter de existerande könsrollerna så finns det inte 

heller något behov av att utveckla en jämställd arbetsstruktur där kvinnor får en 

bättre ekonomisk trygghet genom att de kommer ut på arbetsmarknaden. Utvecklar 

man inte ett bättre system för familjeledigheten uppmanas bland annat fäder inte 

heller till att utveckla en nära relation till sina barn, vilket har negativa effekter för de 

kommande generationerna. 

En annan aspekt är också kvinnors ovilja att lämna hemmet och därmed överlåta 

ansvaret för barnen till männen. Med stöd av mitt material tolkar jag fenomenet som 

en maktkamp mellan kvinnan och mannen där kvinnan vill regera över hemmet där 

hon i många fall har en högre maktposition. Om hennes enda chefsposition är i 

hemmet vill hon inte överge den och det kan ha negativa konsekvenser för fadern vid 

en eventuell skilsmässa. Historiskt sett har modern fått vårdnaden om barnen (Braver 

& Griffin, 2000; Kitunen, 2015) eftersom hon har varit den föräldern som tagit störst 

ansvar för dem och stannat hemma. En sådan konstellation där modern utesluter 

fadern kan alltså påverka möjliga vårdnadsförhandlingar negativt. Att modern 

dessutom har speciellt starka band till barnet (Bowlby, 1994) må förkastas i dagens 

jämställdhetsdebatt men det är en annan tolkning av moderns starka ovilja att överge 

barnen. Synen på det ”goda moderskapet” har sannerligen omtvistats men det finns 

fortfarande oskrivna normer som dikterar hurdan en moder ska vara. 

En intressant iakttagelse är hur de olika paren använder familjens, främst kvinnornas, 

ekonomiska situation som ett argument för att fäderna inte använder 

föräldraledigheten. I mina intervjuer var det flera fäder som beskrev ekonomin som 

den största orsaken till den ojämna fördelningen men det var sällsynt att paren 

räknade ut inkomstskillnaderna och hur det hade påverkat familjen om fadern var 
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hemma en längre period. Det är givetvis förutsägbart att en arbetande man vars fru 

studerar eller är arbetslös stannar hemma med barnen, men i de fall där modern har 

ett arbete och en fast månadslön förändras resoneringen. 

I de familjer där inkomstskillnaderna kanske inte är kolossalt stora värderas mannens 

arbete istället högre och på basen av detta fattar paren beslutet att modern stannar 

hemma med barnen eftersom vilket kan tolkas som att hennes arbete eller karriär inte 

har en lika stor uppskattning som mannens arbete eller att hennes jobb är mer 

flexibelt. I nästan alla fall är det kvinnan som är i underläge, och så var det också i 

min studie. Även om den lägre ställningen inte hindrar någon från att skaffa barn så 

blir det givetvis den föräldern som befinner sig i underläge som får ta det största 

ansvaret för det privata, oavlönade arbetet. En tolkning är att det egentligen krävs en 

viss ojämn maktbalans i familjen för att man ska kunna fatta sådana beslut. 

Då kvinnor i genomsnitt använder den största delen av föräldraledigheten kan det 

kännas överraskande för många fäder hur mycket tid och energi det tar att vara 

hemma med barnen. För att i framtiden uppmana fäder att stanna hemma med sina 

barn borde man höja uppskattningen på vårdarbetet och jämställa det med arbetet i 

yrkeslivet. Eftersom många fäder har upplevt att barnvård är krävande så borde det 

också få en högre status – vilket sedan  lockar fler fäder till att stanna hemma. Det 

finns givetvis de fäder som gärna skulle ha stannat hemma längre perioder men som 

upplevt att det är praktiskt omöjligt beträffande familjens ekonomi och sociala 

processer. Vissa fäder upplever att de känner sig utanför den omgivande 

familjemiljön när de är ensamma med barnet. Trots att samhället är mer mottagande 

för föräldralediga fäder finns det vissa sociala aspekter som inte snabbt går att 

förändra. Det kan kännas ovant att som ensam föräldraledig man umgås med 

majoriteten av föräldralediga föräldrar, kvinnor, och i denna situation blir den 

positiva upplevelsen lätt förvandlad till en utmaning. Att bryta normen och vara en 

manlig primärförälder kan kännas jobbig i en situation som nybliven förälder. Det 

finns också sociala element som både påverkar föräldrarna direkt och som är socialt 

inlärda. Jag vågar friskt påstå att kvinnor i ung ålder lär sig vad moderskapet innebär 

och vad det finns för förväntningar på hur hon utför sitt föräldraskap. Det finns starka 

uppfattningar om moderskapet och modern förväntas följa den naturliga processen i 

att vårda ett barn genom amning och värna om relationen mellan henne och barnet.  
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För vissa män kan det också vara en slags trygghet att inte behöva behöva bryta 

normer med att ta steget ut som en familjecentrerad fader. För vissa fäder har de 

manliga vännernas exempel, arbetsplatsens inställning och kollegornas attityder haft 

stort inflytande på hur de valt att vara familjelediga. Att en nära vän eller kollega 

väljer att ta ett större ansvar och vara hemma länge med sina barn kan ha en positiv 

effekt på andra fäder och denna typ av faderskap har också tagits upp i 

skönlitteraturen (Hietamies, 2011). På basen av mitt intervjumaterial kan jag tolka att 

det är lättare för män att fatta beslut om man har andra i bekantskapskretsen som har 

gjort likadant. En bidragande orsak till att så få fäder är hemma i dagens läge är att 

man har brist på bra förebilder, vilket betyder att de borde uppmuntras mer, av såväl 

partnern som samhället och politiken. 

Kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden påverkar när de skaffar barn. Att 

kvinnor befinner sig i en osäker arbetssituation kan ofta leda till att föräldrarna 

försnabbar beslutet att skaffa barn och likaledes drar det ut på tiden för kvinnorna att 

återvända till arbetet. Dessa mödrar använder därmed ofta den största delen av 

föräldrabidraget och stannar också hemma längre än sådana mödrar vars fäste i 

arbetsmarknaden är starkare (Salmi [et. al.]., 2009). Bland män påverkas beslutet att 

skaffa barn inte särskilt mycket av om kvinnan arbetar eller inte, men bland kvinnor 

är sannolikheten att paret skaffar barn två gånger större om mannen har ett arbete. 

Om kvinnan har en visstidsanställning kan det dock skjuta på tidpunkten då man 

skaffar barn (Statistikcentralen, 2013, s. 102). 

Att den ena föräldern har en deltids,- eller tidsbegränsad anställning påverkar hur 

föräldrarna bestämmer om vem som stannar hemma med barnen, vilket utgör en viss 

maktskillnad mellan dem. Kvinnor leder statistiken över de som är tillfälligt, 

oregelbundet eller deltidsanställda och eftersom deras ställning i frågan om löner och 

anställning är svagare än männens är det ekonomiskt rationellt för dem att stanna 

hemma med barnen. I många fall kan det vara mer givande och främst lönsamt för 

kvinnan att vara hemma eftersom hon då inte förlorar någon föräldrapenning, 

arbetslöshetsunderstöd eller andra sociala förmåner (Statistikcentralen, 2013, s. 20).  

Det finns en viss problematik i kvinnors långa vårdledigheter eftersom barnlösa 

kvinnor i reproduktiv ålder ofta diskrimineras vid nyanställning på grund av risken 

att de blir gravida (Statistikcentralen, 2013, s. 187) vilket leder till att dåliga 
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anställningsförhållanden således ”förpassar” kvinnorna till hemmet. Långa 

frånvaroperioder gör det svårt för dem att utveckla sig i karriären och nå en god 

lönenivå (Haataja & Hämäläinen 2010; Lilja [et al.]. 2007; Napari 2007). 

 

10.2 Hushållsarbete och barnvård 

Trots att man har närmat sig ett jämställt föräldraskap från politiskt (lagstiftning) och 

socialt håll (uppmuntring till jämställt föräldraskap) har kvinnorna fortfarande det 

största ansvaret för hushållsarbete och barnvård. I min studie har jag kunnat lägga 

fram att mödrarna i och med moderskapsledigheten automatiskt blir barnens 

primärvårdare medan fäderna finns mödrarna till hands och är beredda att rycka in 

när det behövs, men har fortfarande en starkt assisterande roll. Många fäder verkar 

trivas i den rollen eftersom de då inte behöver välja mellan karriären och familjen, 

utan befinner sig mittimellan. Enligt studier på barn som utför hushållsarbete så tar 

pojkar inte hand om hemmet i lika hög grad som flickor (SCB, 2012) vilket kan 

påverka hur de sedan gör som vuxna. 

Det finns dock en stor variation i arbetsfördelningen mellan paren och kvinnans 

husliga ansvar verkar vara störst när hon befinner sig i en underlägsen ekonomisk 

eller yrkesmässig position, medan paren som är jämställda delar mer jämlikt på 

arbetet. Utbildningsnivån hos paren i min studie har också påverkat hur de fördelat 

uppgifterna. Mödrarna som har haft en högre utbildning (yrkeshögskola/universitet) 

och som förvärvsarbetat har också delat på föräldraledigheten i högre grad än de 

mödrar som inte har haft en lika hög utbildning eller har varit studerande. Man kan 

tolka detta som att ju högre utbildning modern har, desto bättre förutsättningar har 

hon att förhandla med sin partner kring föräldraledighet och barnvård. 

Eftersom fädernas utbildning varierat mellan yrkesutbildning, 

yrkeshögskoleutbildning och akademisk utbildning hade det varit intressant att 

studera om fädernas utbildning påverkat hur de valt att utnyttja 

föräldraledighetssystemet. I analysen kom jag fram till att fädernas utbildning hade 

en viss betydelse men det fanns också flera andra faktorer såsom båda föräldrarnas 

yrkesstatus, yrkesområde, utbildning, lönenivå och till och med modersmål som 



80 

 

 

påverkade fädernas val. Därför kunde jag inte enbart peka ut fädernas 

utbildningsnivå som ett ensamt påverkande element. 

Alla fäder som jag har intervjuat har uttryckt att de tycker om att tillbringa tid 

tillsammans med sina barn men att de ändå måste arbeta för att kunna försörja sin 

familj. En vanlig lösning på problemet är att modern (som i det här fallet tillbringar 

mest tid hemma) underlättar samvaron genom att sköta allt hushållsarbete så att 

fadern under sin fritid kan koncentrera sig på kvalitetstid tillsammans med barnen. 

Då förvärvsarbetet kräver sin tid är faderns så kallade lekstund det huvudsakliga 

sättet att skapa en relation till barnet och modern blir då alltså den som river hindren 

genom att ta itu med hushållsarbetet. Mor- och farföräldrarna har också varit en 

viktig tillgång i familjelivet då föräldrarna behöver hjälp med att sköta barnen. 

En annan central punkt är bekvämlighetsprincipen, som slentrianmässigt fungerar 

som arbetsfördelare. I de fall där föräldrarna delar upp hushållsuppgifterna och 

barnvården tenderar mödrarna att få de mindre attraktiva uppgifterna även när det 

inte finns någon speciell orsak till det. I vissa fall har paren anlitat utomstående hjälp 

för att minska på mängden arbetsuppgifter som modern annars utför. Att modern 

behöver hjälp med att sköta barn och hushåll verkar fungera som en bestående 

förklaring till att familjen behöver hjälp från släktingar och vänner. Man kan tolka 

det som problematiskt att mödrarna måste gå enligt fädernas preferenser och 

arbetslivets krav då de antingen själva utför hushållsarbetet eller måste anlita 

utomstående hjälp. 

10.3 Förslag till framtida studier och åtgärder 

Den nuvarande familjeledigheten är bara ca 9 månader lång och är för kort för 

föräldrarna att dela på. Ett förslag är att man inför den redan omdiskuterade 6+6+6-

modellen (18 månader) där modern och fadern får vara föräldralediga sex månader 

var och sedan dela på de återstående sex månaderna. Genom att öronmärka 6 

månader för enbart fadern tror jag att man kunde locka fler fäder till att vara 

familjelediga eftersom båda föräldrarna då skulle kunna få vara hemma en längre tid. 

Man borde koncentrera forskning på hur mycket faderns aktiva närvaro påverkar 

barnen positivt och lägga mer fokus på hur man kunde utveckla 

föräldraledighetssystemet. 6+6+6-modellen har både ansetts vara en bra lösning på 
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problemen att dela på föräldraledigheten och att föräldrarna slipper att lämna barnet 

på dagis i för ung ålder men å andra sidan har den anklagats för att ”tvinga” fäder till 

att vara föräldralediga. Andra har ansett att det blir för dyrt för samhället med en 

utökad föräldraledighet. Däremot borde man uppmärksamma att kvinnor hamnar i 

fattigdomsfällan genom att stanna hemma långa perioder, varefter det utökas till ett 

samhälleligt problem eftersom den kvinnodominerade offentliga sektorn också 

drabbas ekonomiskt på grund av kvinnors långa familjeledigheter. Man borde också 

granska de olika yrkesområdena. Män dominerar den privata sektorn (ekonomi, 

industri) medan kvinnorna dominerar den offentliga sektorn (hälsovård, omsorg). 

Genom att öka uppskattningen för offentliga bastjänster kunde man möjligtvis också 

se en förändring i lönestrukturerna, det vill säga höja lönerna i den offentliga sektorn 

och därmed  jämställa löner för kvinnor och män, vilket i sin tur leder till mer 

jämställda förhandlingar i föräldraskapet. 

Utöver den ekonomiska aspekten tror jag att de kvarlevande uppfattningarna om 

idealfamiljen sätter käppar i hjulet för utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. 

Trots att utvecklingen har gått framåt är familjen fortfarande kvinnans ansvar och det 

är svårt för henne att skapa en framgångsrik karriär och bilda familj samtidigt. Det 

handlar inte alltid om personliga val utan även om samhällets påtryckningar, hur 

modern eller fadern förväntas vara när hen har både arbete och familj. Det är därför 

viktigt att uppmuntra fäder till att skapa en så god och tidig relation till sitt barn som 

möjligt och man borde främst få dem att ta mer föräldraledigt eftersom det skulle 

minska på kvinnors diskriminering i anställningstillfällen (risk för graviditet och lång 

familjeledighet), öka antalet födslar (kvinnor behöver inte skjuta på graviditeten) och 

minska på eviga vikarietjänster (dyrt och krångligt) som hindrar kvinnor i 

reproduktiv ålder från att själva skaffa barn (skjuta upp graviditeten) eftersom 

tjänsten är tillfällig. Fäder spelar alltså en central roll i att bryta den onda cirkel som 

drabbar mödrarna och senare hela familjen.
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                Tutkimusinfo 

 

Hei! 

 

Nimeni on Eva Rönnberg ja minä opiskelen sosiologiaa Helsingin yliopistossa. Kirjoitan tänä 

syksynä pro gradu-tutkielmaa ja aiheenani on nykyaikainen isyys. Aikeenani on tutkia miesten 

ajatuksia isyydestä ja siitä, miten he kokevat eri tekijöiden vaikuttavan heidän mahdollisuuksiinsa 

tai valintoihinsa  perheenisänä. 

 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen ja haluaisin haastatella miehiä ja keskustella heidän ajatuksistaan ja  

kokemuksistaan isyydestä, perhe-elämästä ja lastenhoidosta. Mielenkiintoista on myös selvittää 

miten työnjako kodeissa tapahtuu ja miten naisten asemalla työelämässä (esim. valinnat jäädä kotiin 

lasten kanssa) on vaikutusta miesten keskusteluissa. Kohderyhmääni tällä kertaa kuuluvat 

heteroseksuaaliset miehet jotka elävät yhdessä partnerinsa ja alle kouluikäisten lastensa kanssa. 

Tämä johtuu opinnäytetyön rajatusta aineistomahdollisuudesta. 

 

Haastatteluiden sisältö ei tule kenenkään muun nähtäväksi kuin minun ja ohjaajani ja haastatteluihin 

osallistuneiden henkilöllisyyden suojaamiseksi muutan henkilötietoja. 

 

Keskustelen mielelläni työstäni lisää. 

 

Terveisin, 

 

Eva Rönnberg 



 

 

 

   Tutkimuspyyntö 

 

Hei, olen sosiologian opiskelija Helsingin yliopistosta. Teen pro gradu-työhön liittyvää tutkimusta 

miesten ajatuksista isyydestä ja siitä, miten he kokevat eri tekijöiden vaikuttavan heidän 

mahdollisuuksiinsa ja valintoihinsa perheen isänä.  

Pyydän sinua osallistumaan tutkimukseeni ja kertomaan ajatuksiasi haastattelussa. Olen kiinnostunut 

nimenomaan mielipiteistäsi ja ajatuksistasi, joten kysymyksiini ei ole mitään ”oikeita” vastauksia. 

Haastattelu tapahtuisi joko etukäteen sovitussa paikassa (tai vaihtoehtoisesti puhelimitse/sähköpostin 

kautta). Sitä varten pitäisi varata aikaa 45 minuuttia, enintään 1½ tuntia. Haastattelu on 

luottamuksellinen ja siinä kertomasi asiat on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Ohjaajani on minun 

lisäkseni ainut henkilö joka saa nähdä haastattelun sisällön kokonaisuudessaan puhtaaksikirjoitettuna. 

Tutkimusraporteissa en kerro oikeaa nimeäsi tai mitään muutakaan, mistä sinut voi tunnistaa. 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan, mitä tietysti toivon, niin allekirjoita tämä lomake ja ota minuun 

yhteyttä jotta voimme sopia haastatteluajan. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Eva Rönnberg, valtiotieteiden kandidaatti 

Sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto 

Puhelin: 050 413 80 97, sähköposti: eva.ronnberg@helsinki.fi 

 

 

Suostun siihen, että osallistun tutkimushaastatteluun. 

 

Aika ja paikka: __________________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys: _____________________________________________________ 

 



 

 

 

Eva Rönnberg, Intervjuguide, Graduseminarium 2012 

     INTERVJUGUIDE 

 

 

 

Tanken är att jag skall få svar på min forskningsfråga men att undvika att jag styr frågorna och leder 

intervjun för mycket. Jag är ute efter ny information och syftet är att ställa sådana frågor som är 

lätta att svara på men som kan diskuteras utförligt. Enligt Kvale (1997) skall intervjuguiden 

beskriva de ämnen som borde täckas och innehålla förslag till frågor. Frågorna baserar sig på den 

teoretiska föreställning som undersökningen grundar sig på och frågorna som relateras till ämnet 

delas därefter in i olika teman.  

 

BAKGRUND 

 

Genom att ställa frågor om faderns (och hans partner) bakgrund (t.ex. ålder, utbildning, anställning, 

arbetssektor, antal barn, boendeform osv.) kan jag kartlägga hur hans ekonomiska och sociala 

situation ser ut och vilka socioekonomiska faktorer evenuellt kan påverka hans och familjens val. 

Tanken är att jag inte ställer dessa frågor direkt utan antingen ber om att informanten fyller i ett kort 

frågeformulär vid intervjutillfället eller att jag ställer dem vid intervjuns slut. 

 

EKONOMI 

Genom att ställa frågor som kopplas till familjens ekonomiska situation kan jag få fram information 

som kan förklara hur familjen väljer att dela upp familjeledigheten och om löneskillnader mellan 

partners påverkar hur man fördelar arbetsbördan i hemmet och hur mycket avlönat arbete man utför. 

Den ekonomiska faktorn kan påverka valet om vem som stannar hemma längre perioder, utgående 

vem som tjänar mest eller innehar en viss arbetsposition eller uppgift. Arbetsgivarens och 

kollegornas inflytande på mäns val att ta faderskapsledigt kommer att vara en central fråga i min 

forskning. 

 

FAMILJELEDIGHET OCH HUSHÅLLSARBETE 

Genom att fråga om familjeledighet vill jag få en konket bild av hur familjen har bestämt att 

utnyttja alla faser av familjeledighet (modersskapspenning, faderskapspenning, föräldrapenning 

osv.) Genom att fråga om hushållsarbetet kan jag få fram om det finns en viss automatisk 

arbetsfördelning i hemmet, som inte nödvändigtvis styrs av ekonomiska faktorer. 

 

Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 



 

 

 

Eva Rönnberg 

 

  Haastattelupohja 

 

1. Kerro siitä minkälaista oli kun sinusta tuli isä. 

 

Talous ja työelämä 

 

1. Kerro työstäsi, mitä teet, minkälaisena koet sen? 

2. Minkälainen rooli sinulla on työpaikallasi? 

3. Onko lapsen saaminen vaikuttanut tapaasi tehdä työtä? Työjärjestelyt/työaika? 

4. Onko jokin haastavaa nyt kun sinulla on lapsi? 

 

Perhevapaat ja kotityöt 

 

1. Oletko ollut/olleet perhevapaalla, kerro siitä. 

2. Mitä teette vapaa-aikananne, kerro siitä. 

3. Miten olette jakaneet kotityöt, kerro siitä (kuka tekee mitä, miten paljon ja miksi). 

 



 

 

 

 


