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Riksorganisationen MÄN
En ideell och partipolitisk obunden 

riksorganisation som verkar för jämställdhet 

och mot mäns våld mot kvinnor.

New Men in 

Belarus





20% 85% 98% 72% 27%

Källa: BRIS, Brå, Karolinska Institutet, Försäkringskassan



Män för Jämställdhet
Enhet: Jämt Föräldraskap

• Föräldragrupper och Föreläsningar

• Utbildning för personal inom vårdkedjan

• Utbildning för pappagruppsledare

• Verksamhet för asylsökande

• Internationella uppdrag
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Vad är jämställt föräldraskapsstöd?

Hur jobbar vi med det på min arbetsplats?



Att tänka på…..

•En del, ibland stora, förändringar behövs

•Det är rimligt och det är genomförbart

•Vår egna inställning avgör mycket

•Utgå från barnets perspektiv
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De svenska jämställdhetspolitiska delmålen:

• En jämn fördelning av makt och inflytande. 

• Ekonomisk jämställdhet. 

• Jämställd utbildning

• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

• Jämställd hälsa

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
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Jämställdhet och Jämlikhet

• Jämställdhet innebär jämlikhet 
mellan kvinnor och män och att 

de ska ha samma makt och 

möjligheter att forma sina 

liv.

• Jämlikhet är att alla 
människor oavsett kön, sexuell 

läggning, kulturell bakgrund 

eller religiös uppfattning har 

samma värde.

• Vår kunskap, inställning och 
vilja påverkar vårt bemötande, 

vilket i sin tur spelar roll.



Kunskaper som redan finns…:

•Män har behov av att samtala om föräldraskap och faderskap.

•Män behöver ta ut mer föräldraledighet för att få omsorgskvalitet i sin 
relation till barnet. 

•Män som tar ut föräldraledighet har bättre hälsa och lever längre än de 
som inte gör det.

•Mäns kan också få depressionssymptom efter graviditet och 
familjebildning tar sig uttryck i ökad aggression och våld.

•Kvinnor drabbas av ökad risk för ohälsa när majoriteten av ansvaret för 
hem och barn ligger på dem i kombination med ojämställdhet i 
arbetslivet..   



Studier..: 
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• Vårdkedjan behöver bli bättre på att nå pappor

• Jämställt föräldraskap ger positiva effekter

• Pappor och partners behöver anpassad förberedelse/info

• Ca 60% av papporna känner sig utanför och osynliga

• Alla föräldrar kan få depressiva symptom



Förlossning/föräldra-relaterad 

depressiva symtom

Viktiga resultat: 

• I olika studien av pappor upptäcktes mellan 6-15% med depressiva 
symtom (Kvinnor ca 17%). 

•Högre risk för unga och nyanlända pappor

•Högre risk för partners.

•Symtomen för män är mer stress och våldsrelaterade.
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Slutsats:

Projektresultaten visar att 
även nyblivna pappor 
drabbas av depressiva 
symtom och behöver 
erbjudas möjligheter till 
upptäckt och stöd. 



Nedstämda pappor till 1-åringar läste hälften så 
ofta och hade 4 gånger högre risk att ge smisk

Nedstämda pappor till 3 månaders pratade mer 
om sina egna än om barnens upplevelser och  
uttryckte sig mer negativt och kritiskt

(Sethna V, Murray L, Ramchandani PG. Depressed fathers' speech to their 3-month-old infants: a 
study of cognitive and mentalizing features in paternal speech. Psychol Med 2012; 27:1-11. )
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Föräldraförberedande stöd: 
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• Avhandlingen visar pa ̊ brister i mödrahälsovårdens bemötande av 
blivande föräldrar och främst pappor. 

• Resultatet visade att både blivande mammor och pappor vill att 
pappan ska vara mer delaktig i graviditeten. 

• Den blivande pappan försökte med olika strategier vara delaktig men 
uppfattade inte alltid vad som förväntades av honom.

Slutsats:
Journey from Pregnancy to Early Parenthood : Perceived Needs of Support, Fathers’ Involvement, 
Depressive Symptoms and Stress
FÖRFATTARE: Margareta Widarsson; Uppsala Universitet.; Uppsala Universitet.; [2015] 

Slutsats:

Mödrahälsovården bör
erbjuda mer skräddarsytt
stöd både individuellt 
och i grupp. 



Utmaningar män

• Det är också pappans ansvar att förstå sin roll.
“Det är ju min fru som vet hur man gör. Jag ser mig själv lite som en assistent i början”.
Fägerskiöld A. Support of fathers of infants by the child health nurse. Scand J Caring Sci; 2006; 20, 79–85´. 

• Pappor tiger om oro och nedstämdhet för att inte 
belasta mamman. 
Bergström M. Rudman A. Waldenström U. Kieler H.  Fear of childbirth in expectant fathers, subsequent childbirth experience and impact of antenatal 
education: subanalysis of results from a randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 92 (2013) 967–973.

• Lågt självförtroende i föräldraskapet predicerar
mindre delaktighet. 
Garfield CF. Isacco A. Fathers and the Well-Child Visit. Pediatrics 2006;117;e637

• Mäns generellt låga benägenhet att söka vård. 
Garfield CF. Isacco A. Fathers and the Well-Child Visit. Pediatrics 2006;117;e637
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Bra förutsättningar 

• Jämställdhetspolicy

•HBTQ-kunskap och perspektiv

•Personal som är delaktig i inriktning och beslut

•Engagera fler män 

• Involvera målgruppen

•Utgå från barnets situation
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Lunchrast!



Föräldranormen idag
Fördelning av sysslor:

Kvinnor        Män       Delat eller 
annan lösning

Föräldradagar       74% (81)     26% (19)

Sjuka barn            57%            5%              38%               

Handla mat           53%          13%              34% 

Laga mat               51%          13%             36%

Städning               62%           10%             28%

Huvudansvar        73%             4%             23%

Källa: TCO & Försäkringskassan
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Uttag föräldraledighet av pappor i 

Sverige 1974-2017

1974                                   1985                 1995                    2000                   2008              2017                                                                         

%
27% 

12%

8%
6%
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Andelen yrkesarbetande 
i åldern 16-64 år

kvinnor män

1960 39% (22%) 92% (4%)

2013 80% (40% ) 86% (9%)
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Ett pappagruppsprojekt i 
södra Stockholm 2003-2007

7 kommuner   12 BMM   18 BVC     
42 pappagruppsledare

395 grupper     2600män
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Därför är det viktigt att 

uppmuntra 

jämställt föräldraskap?

• Barn får en positiv utveckling, psykiskt och socialt, 
med två engagerade föräldrar.

• Alla föräldrar, tillsammans med sina barn, utvecklar 
sin empatiska förmåga och sociala kompetens.

• Jämställdheten i familjen ökar och vilket gynnar alla 
parter.
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• Bli bättre på jämställt föräldrastöd

• Ge kunskap om relationer och jämställdhet

• Inspirera till delaktighet

Syfte 

Att, med barnets behov i fokus, erbjuda män förberedelse för det nya 
livet, ett aktivt föräldraskap och en jämställd relation till sin 
partner.

Delmål  

• Öka jämställdheten

• Minska våldet

• Öka amningsfrekvensen

• Tryggare barn

Effekter
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Vad händer om vi bryter dagens föräldranorm?



Positiva effekter

•Mer jämställt VAB-uttag
Källa: Effekter på jämställdhet av reformer i föräldraförsäkringen. Rapport 2013:17

•Ökad sannolikhet för ett andra barn
Källa: Secund birth in Sweden and Hungary, Population Research and Policy Review, 22 (2):171-200

•Mer jämställt hushållsarbete
Källa: Föräldraledighetens betydelse för fördelning av betalt och obetalt arbete. Socialförsäkringsrapport 
2013:9
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”Forskningen har visat att ojämställdhet i

arbetslivet och hemmet hänger ihop. 

En ojämn fördelning av omsorgs- och 

hushållsarbete under föräldraledigheten 

tenderar att leva vidare efteråt.”

Laura Hartman 

Analyschef Försäkringskassan



Positiva effekter

•Mindre separationsrisk
Källa: Nilsson, K & Strandh, M (2009) Skilsmässor och seperationer: Betydelsen av 
rollspecialisering och jämställdhet. Sociologisk forskning Vol 46 (3) 19-36

•Bättre kontakt med barn efter separation
Källa: Försäkringskassan (2009) Hur länge spelar pappors föräldraledig roll?  
Socialförsäkringsrapport 2009:1

• Jämställda män är mindre våldsamma
Källa: Branth, B, Kvante, E. Gendered or Gender-Neutral Care Politics for Fathers (2011)
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Mindre våld i jämställda relationer

•Forskning visar att pappor som får mer tid med sina barn 
motverkar våld i nära relationer. Männen behöver stärkas i rollen 
som omsorgsgivare, och det krävs ett jämställdhetsarbete där män 
och pojkar tydligare bjuds in.

•Forskarna Berit Brandt och Elin Kvande visar att det är 
just erfarenheten av att vara hemma ensam en längre 
sammanhängande period som får föräldern att utveckla en egen 
omsorgsrepertoar. 
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Idag har vi också kunskap om:

•Ökad inkomst för mammor
Källa: Johansson, E-A. (2010) The effect of own and spousal parantal leave on earnings. IFAU Working Paper 2010:4. Effekter på 
jämställdhet av reformer i föräldraförsäkringen. Rapport 2013:17

•Ingen minskad inkomst för pappor
Källa: Johansson, E-A. (2010) The effect of own and spousal parantal leave on earnings. IFAU Working Paper 2010:4

• Jämställda män är mindre våldsamma
Källa: Branth, B, Kvante, E. Gendered or Gender-Neutral Care Politics for Fathers (2011)

•Pappor gör skillnad. Pappans ovärderliga amningsstöd
Källa: Tohota, J, et al: Dads make a difference: an exploratory study of paternal support for breastfeeding 
in Perth, Western Australia International Breastfeeding Journal 2009, 4:15 
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Att förmedla om 

Ett jämställt föräldraskap

•Utgå från att alla föräldrar är ansvarsfulla och deltagande. 

•Påminn, när det behövs, om vad jämställdheten är värd, annars blir 

det lätt att vi pratar kostnad.

•I vår verksamhet är alla föräldrar lika viktiga och vi har samma 

förväntningar och krav på er alla.
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Förberedelse-Ansvar-Delaktighet
Jämställt föräldraskap med barnets behov i fokus….
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mats.berggren@mfj
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