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Förord 

Varje år sedan 1992 arrangerar Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA) 
ett forskarseminarium där forskare och praktiker bjuds in för att utbyta 
kunskap och erfarenheter inom socialförsäkringsområdet. Syftet med 
seminariet är också att öka intresset för socialförsäkringsforskning, att 
stimulera till ny forskning och att skapa kontakter mellan forskare och 
praktiker inom området.  

Temat för 2018 års forskarseminarium var Barn och föräldrar i social-
försäkringen. Under de senaste årtiondena har mycket förändrats kring barn, 
familj och ersättningar kopplade till det. Familjen består exempelvis i mindre 
utsträckning av mamma, pappa och barn. Synen på barn och rollen som 
pappa har förändrats, liksom betydelsen av ersättningarna för barnfamiljer. 
Innebörden av detta och andra frågor presenterades och diskuterades under 
seminariet. 

Årets seminarium innehöll anföranden från forskare samt från myndigheterna 
Inspektionen för socialförsäkringen och Försäkringskassan. Likt flera gånger 
tidigare inledningstalade socialministern, denna gång tillsammans med 
Alexandra Wallin, försäkringsdirektör och chef för avdelningen Barn och 
familj på Försäkringskassan. Seminariet avslutades med ett panelsamtal med 
representanter från Linköpings universitet, Stockholms universitet, Svenskt 
näringsliv och LO. 

Föreliggande publikation samlar seminariets anföranden i skrift. Författarna 
till respektive kapitel ansvarar för dess innehåll. 

Seminariet planerades av en programgrupp bestående av professor Peter 
Allebeck Forte, professor Kristina Alexanderson Karolinska Institutet, 
professor Ruth Mannelqvist Umeå universitet, professor Hans Swärd CSA 
och Lunds universitet, professor Eskil Wadensjö Stockholms universitet, 
docent Helena Stensöta Göteborgs universitet, samt verksamhetsområdeschef 
Jon Dutrieux, områdeschef Mikael Broman, administrativa assistenter Erland 
Andersson och Johan Sandberg och analytiker Margaretha Voss och Jenny 
Mann på Försäkringskassan. 
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Frihet, jämlikhet, faderskap 
– om relationen mellan 
faderskap och svenskhet i 
kommunikationen av 
svensk familjepolitik till 
utlandet 

 

Roger Klinth 
Linköpings universitet 

“I’ve read that women in Sweden find a man pushing the pram sexier than 
anything else”. Så startar inslaget i australiensiska 60 Minutes om svensk 
pappaledighet (60 Minutes: 2017) Inslaget sändes i samband med att 
fotoutställningen Swedish Dads visades i Sydney. Bakom utställningen stod 
Svenska institutet tillsammans med svenska ambassaden i Australien. 
Visningen i Sydney var endast ett av stoppen på utställningens långa 
världsturné. Under 2016 och 2017 visades Swedish Dads i sammanlagt 40 
länder (Svenska institutet 1: 2017). 

Fotoutställningen utgjorde en del av Svenska institutets informationsinsatser 
till utlandet om Sverige och svenska förhållanden. Svenska institutet är en 
statlig myndighet och har som mål att via ”strategisk kommunikation /…/ 
öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige” och stärka ”Sveriges 
attraktionskraft” (Svenska institutet 2: 2017). Svenska institutets arbete kan 
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beskrivas som en form av varumärkesbyggande (Klinth: 2012). Eller som 
institutet själva uttrycker saken: ”Vi levandegör berättelsen om dagens 
Sverige.” (Svenska institutet 2: 2017) 

Tanken om fotoutställningen Swedish Dads som ett sätt att vässa Sveriges 
varumärke i utlandet präglade också tidskriften Vi föräldrars rapportering. 
Utställningen beskrevs som en ”PR-framgång” för Sverige. ”Världen har nu 
uppmärksammat våra föräldralediga fäder – som håller på att klättra på 
Sveriges stjärnlista, där Abba, Zlatan och Volvo redan har en självklar plats.” 
(Vi föräldrar: 2017). 

Inom forskningen beskrivs ibland varumärkesbyggande på nationell nivå i 
termer av nation branding. Kerr och Wiseman definierar begreppet nation 
branding som “/…/the application of corporate marketing concepts and 
techniques to countries, in the interests of enhancing their reputation in 
international relations” (Kerr & Wiseman: 2013, s 354). Detta utesluter 
givetvis inte att syftet med ett nationellt varumärkesbyggande också kan vara 
att manifestera och sprida värderingar och erfarenheter som stöttar mänskliga 
rättigheter, demokratisk utveckling, jämställdhet, hållbar utveckling och så 
vidare. Ett sådant syfte är inte oförenligt med en allmän ambition att stärka 
landets internationella position. Tvärtom kan kopplingen till positivt laddade 
värden vara en viktig tillgång i såväl politiska som ekonomiska relationer. 

Även om begrepp som varumärkesbyggande och nation branding är av mer 
sentida datum har Svenska institutet haft ett liknande uppdrag sedan 1940-
talet (Wikipedia 1: 2017). Även deras fokus på svensk jämställdhet och 
svenska pappor har långa anor. Ett exempel på detta är boken Swedish 
Women – Swedish Men som Svenska institutet sände runt i världen 1968 och 
som sannolikt uppfattades som mycket exotisk i omvärldens ögon. I bokens 
rika bildmaterial får läsaren stifta bekantskap med män och kvinnor som 
bryter traditionella könsmönster. Medan kvinnorna återfinns i styrelse-
rummet, vid metallsvarven, på arkitektkontoret och så vidare hittar vi inte 
sällan männen på dagis eller i barnkammaren (Leijon: 1968). 

Hur kan då denna till synes harmoniska relation mellan jämställdhet och 
svenskhet förstås? Hur blev svenska pappor och svensk pappaledighet en 
sinnebild för Sverige? Dessa frågor bildar utgångspunkt för denna artikel. 
Genom tre historiska nedslag i Svenska institutets kommunikationsinsatser 
från slutet av 1960-talet fram till 2017 gestaltas det nära sambandet mellan 
den svenska pappan som idé och berättelsen om Sverige som nation. Vilka 
värden har den svenska pappan kommit att förknippas med? När och av vem 
etablerades dessa värden och hur integrerades de i den svenska självbilden? 
Det finns också anledning att anlägga kritiska perspektiv på den bild som 
lanserats av Sverige som jämställdhetspolitisk stormakt. Hur kan den starka 
betoningen av aktiva pappor som nationell symbol förstås ur genus- och 
klassperspektiv? På vilket sätt har den bidragit till att synliggöra eller 
osynliggöra viktiga könsstrukturer i det svenska samhället? 
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Analysen av de normer och värden som legat till grund för lanseringen av 
den svenska pappan som nationell symbol tar avstamp i en historisk analys 
av den svenska familje- och jämställdhetspolitikens framväxt under 1960- 
och 1970-talen (Klinth: 2002; Florin & Nilsson, 2000; Lundqvist, 2007). 
Vilka värden kom att förknippas med jämställdhet och aktivt faderskap och 
hur relaterade dessa värden till centrala värden i det svenska välfärdsbygget i 
stort? En intressant referenspunkt i detta sammanhang utgörs av de data som 
samlats in via World Values Survey, en longitudinell samhällsvetenskaplig 
studie som startade 1981 i syfte att utforska ”sociokulturella, moraliska, 
religiösa och politiska värderingar inom olika kulturer världen över” 
(Wikipedia 2: 2018). De data som studien genererat har sammanställts i en 
kartbild, den så kallade kulturkartan, där världens länder har placerats in med 
utgångspunkt från hur de förhåller sig till de värderingar som undersöks 
(World Values Survey: 2018). Min utgångspunkt är att Sveriges placering på 
denna karta kan bidra till förståelsen av det fokus som sedan slutet av 1960-
talet funnits på jämställdhet och pappaledighet i marknadsföringen av 
Sverige utomlands. 

Efter att kortfattat ha redogjort för de diskursiva förändringar som skedde 
under 1960-talet och som lagt grunden för svensk jämställdhetspolitik fram 
till idag gör artikeln nedslag i tre av Svenska institutets kommunikations-
satsningar. Två av dessa har redan nämnts ovan. Nämligen boken Swedish 
Women – Swedish Men från 1968, författad av den sedermera välkända 
politikern Anna-Greta Leijon, samt fotoutställningen Swedish Dads från 
2016 med foton av fotografen Johan Bävman. Dessa kompletteras av en 
fotoutställning som Svenska institutet lanserade 2001, i samband med 
Sveriges ordförandeskap i EU. Fotoutställningen hette Dear Child – on Men, 
Children and Gender Equality in Sweden och visade bilder av män och barn 
tagna av fotografen Ulla Lemberg. Även denna utställning skickades på en 
lång turné till ett antal europeiska städer: Madrid, Paris, Bryssel, Rom, 
Moskva och så vidare. I boken och i de båda fotoutställningarna ingår såväl 
text- som bildmaterial. I katalogerna till de båda fotoutställningarna visades 
inte bara bilder utan läsaren fick också ta del av information om svensk 
föräldraförsäkring samt citat från männen på bilderna och kortare texter 
skrivna av fotografen. Katalogen till Dear Child innehöll också korta texter 
om faderskap och pappaledighet författade av kända svenska samhälls-
profiler. 

Som framgått ovan består källmaterialet av såväl texter som bilder. I 
analysen av de båda fotoutställningarna ligger tyngdpunkten på bilderna. 
Utgångspunkten för analysen av bilderna är att dessa inte endast kan 
betraktas som illustrationer till det skrivna ordet. Inte heller kan bilderna på 
något enkelt sätt sägas spegla ”verkligheten”. I stället bör de betraktas som 
konstruerade visuella berättelser i syfte att spegla verkligheten på bestämda 
sätt. Utifrån ett sådant perspektiv kan bilderna sägas spegla sociala, kulturella 
och politiska maktrelationer och fyller därmed också funktioner i föränd-
ringsprocesser av olika slag (Hallberg: 2017; Blomberg: 2006; Andersson, 
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Berggren & Zander: 2001). Detsamma gäller de texter som ingår i studien. 
Även de producerar mening och har sin grund i olika typer av maktrelationer. 
Därmed inte sagt att text och bild alltid stöttar varandra. Tvärtom kan de 
sända olika budskap. En viktig del av analysen handlar därför om att 
fördjupa förståelsen av relationen mellan text och bild (Hallberg: 2017). Med 
utgångspunkt i en sådan förståelse av de bilder och texter som ingår i studie 
syftar analysen till att identifiera hur politiska visioner samt bärande idéer 
om könsrelationer och Sverige som nation konstrueras och kommuniceras till 
omvärlden. 

Jämställdhet blir svenskhet 
För att förstå den bild av Sverige och svenska förhållanden som sedan slutet 
av 1960-talet präglat Svenska institutets strategiska kommunikation om 
jämställdhet och aktiva svenska fäder är det viktigt att gå tillbaka till 1960-
talets jämställdhetsdebatt och den omformulering som där skedde av köns-
relationer. Idén om engagerade och omsorgsinriktade fäder kan visserligen 
dateras längre tillbaka än 1960-talet och den är heller inte unikt svensk 
(LaRossa: 1997) men det var under detta decennium som den kom att 
integreras i en bredare berättelse om politiska och samhälleliga köns-
relationer. Under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet etablerades en 
ny konsensus inom det familjepolitiska området. Begreppet jämställdhet kom 
att sammanfatta en politisk vision om män och kvinnor som både försörjare 
och vårdare av barn. Eller som en av dåtidens politiker uttryckte saken: Den 
svenska jämställdhetspolitiken ska ”skaffa mamma jobb och göra pappa med 
barn” (Klinth: 2002). Det mest påtagliga uttrycket för statsmaktens ambition 
att göra goda fäder av de svenska männen var den föräldraförsäkring som 
introducerades 1974 och som gav män rätt till betald ledighet för vård av sina 
små barn. 

En förklaring till den relativt snabba utvecklingen inom det jämställdhets-
politiska området handlade om den nära koppling som etablerades mellan 
jämställdhet och föreställningar om rationalitet, upplysning och modernitet. 
Statsminister Olof Palme uttryckte 1972 denna koppling på följande sätt: 

”[…]if a politician today should declare that women ought to have a 
different role than the man and that it is natural that she devotes more 
time to the children, he would be regarded to be of the Stone Age” 
(Palme: 1972, s 242–243) 

Den könsuppdelade familjen placerades i det förflutnas landskap, som en 
antites till det moderna Sverige som höll på att växa fram. På detta sätt 
integrerades också jämställdheten och det aktiva faderskapet i berättelsen om 
det moderna, upplysta, förnuftiga och vetenskapligt grundade Sverige 
(Berggren: 2010). 
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Olof Palme var inte hjärnan bakom 1960-talets könspolitiska synvända. 
Redan i början av 1960-talet hade idéen om den rationella och vetenskapligt 
grundade jämställdheten etablerats. Boken Kvinnors liv och arbete från 1962 
kom att bli något av en bibel för de aktivister som engagerade sig i jämställd-
hetsfrågan. Boken var fullmatad med vetenskapliga resultat som på olika sätt 
pekade på den brist på rationalitet som präglade den etablerade könsord-
ningen i familj och arbetsliv. De så kallade könsrollerna framställdes som 
rester från en förlegad och irrationell samhällsmodell (Dahlström: 1962; 
Klinth: 2012). I det nya Sverige fanns inte plats för sentimentalt bakåt-
blickande. 

Till detta bör också läggas den tanke om individuellt självförverkligande som 
sedan 1930-talet utgjort en av grundstenarna i det socialdemokratiska väl-
färdsprojektet. Genom en allians mellan den starka staten och enskilda 
individer skulle ökade livsmöjligheter och utrymme för personlig utveckling 
garanteras (Berggren & Trägårdh: 2006; Klinth: 2012). Samma vision 
kännetecknade också 1960-talets jämställdhetsdebatt. Teorin om könsroller 
byggde på en optimeringstanke. Om män och kvinnor kunde kasta av sig 
hämmande sociala roller skulle de få tillgång till ett mer fullskaligt mänskligt 
register (Klinth: 2002). De hade rätt att vara människor, inte bara män eller 
kvinnor (Paulsen, Andersson & Sessler: 1976). Personlig frigörelse förutsatte 
att vanans, traditionens och förväntningarnas makt bröts (Klinth: 2012). 

Under de senaste decennierna har det visat sig att talet om jämställdhet som 
en integrerad del av det moderna svenska samhällsbygget haft svårt att gå 
från teori till praktik. När principen om jämställdhet krockat med andra 
principer har den ofta kommit till korta (Klinth: 2011). Ett bra exempel 
handlar om de krav på kvotering av föräldraförsäkringen som framfördes 
redan under 1970-talet (Klinth: 2013). Det var dock först 1995 som öron-
märkta månader – i en för pappan och en för mamman) infördes i försäk-
ringen (Klinth & Johansson: 2010). På samma sätt har det visat sig svårt att 
forma en politik som förmått utjämna skillnader i mäns och kvinnors 
ekonomiska villkor, säkra kvinnors inflytande över centrala samhälls-
processer och garantera deras fysiska och sexuella integritet (Gottzén & 
Johnsson: 2012; Björk: 2017). Det har också varit svårt att bryta den 
medelklassnorm som präglat det jämställdhetspolitiska projektet. Inte minst 
har en sådan medelklassnorm visat sig i föräldraledighetsstatiken. Redan från 
det att svenska pappor fick rätt till pappaledighet har välutbildade och 
välavlönade medelklassmän toppat pappaledighetsstatistiken (Duvander, 
Ferrarini & Johansson: 2015). 

Swedish Women – Swedish Men 
Det var 1960-talets jämställdhetspolitiska idégods som bildade utgångspunkt 
för Svenska institutets satsning på information om mäns, kvinnors och barns 
plats i det moderna Sverige. Bokens framsida pryddes av en bild från ett 
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styrelserum där en kvinnlig ordförande satt med ordförandeklubban i handen, 
omgiven av kostymklädda äldre män. Budskapet var glasklart: i Sverige 
gäller andra könspolitiska principer än i omvärlden. Här är det möjligt för en 
kvinna att erövra maktpositioner inom historiskt manliga bastioner. Det var 
det moderna och progressiva Sverige som manifesterades. Bokens rika bild-
material underströk denna bild: pojkar som lär sig tvätta kläder på skoltid, 
deltidsarbetande pappor som läser sagor för sina barn, män i förskolemiljö, 
män som flaskmatar barn, kvinnor i universitetsmiljö, kvinnor bakom 
spakarna i gruvans kontrollrum, kvinnor bland kartor på arkitektkontoret och 
så vidare. Inte sällan bekräftade bildtexterna budskapet om ett land där mäns 
och kvinnors traditionella uppgifter i rask takt håller på att upplösas. 

This young family see nothing unnatural about sharing household 
chores. The mother – a teacher – can have a good sleep while the 
father – a medical student – feeds the baby (Leijon: 1968, s 115). 

Den som tar sig tid att läsa författaren Anna-Greta Leijons text blir dock 
snart varse att den inte utgjorde någon enkel hyllning till Sverige och svenska 
förhållanden. Boken gav en rad exempel på hur kvinnor fortfarande miss-
gynnas, särbehandlas och misskrediteras i det svenska samhället. Den 
ofullständiga jämställdheten vägdes och mättes i relation till idealbilden av 
det moderna, rationella, upplysta och effektiva svenska samhälle som höll på 
att ta form – och som tydligast gestaltades via bokens bildmaterial och 
bildtexter (Leijon: 1968). Ibland blev framställningen lätt schizofren. Medan 
bildredaktören gjorde sitt bästa för att teckna konturerna av landet annor-
lunda där alla kända konventioner är välta över ända drog författaren gång på 
gång ner läsaren i vardagens realiteter och tillkortakommanden. 

Dear Child – on Men, Children and Gender 
Equality in Sweden 
I samband med Sveriges ordförandeskap i EU 2001 gjorde Svenska institutet 
en storsatsning på att marknadsföra svensk jämställdhet. Återigen stod de 
svenska papporna och deras barn i fokus. Denna gång kretsade satsningen 
runt en fotoutställning producerad av fotografen Ulla Lemberg. Bilderna 
föreställde män och barn i ett antal vardagssituationer: på svamputflykt i 
skogen, i badbassängen, i tvättstugan och så vidare. Till skillnad från bild-
materialet i Swedish Women – Swedish Men framträder här ett multietniskt 
Sverige. På ett antal bilder finns män och barn med ursprung från andra delar 
av världen. Bilderna präglas av sol, sommar och harmoni. Det är en sam-
hällsidyll utan sprickor och skav som visas upp. Den svenska jämställdheten 
begränsas inte av yrke, ålder, hudfärg eller fysiska handikapp. Den gäller alla 
(Dear Child: 2000). 

Till var och en av utställningens bilder fanns ett citat från den man som 
avbildades. Flera av männen lyfte fram hur relationen till barnen fått dem att 
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växa som individer och ökat deras livskvalitet och välbefinnande. Även mäns 
värde för barnens trygghet och utveckling underströks (Dear Child: 2000). 
Paulos, med ursprung i Eritrea, lyfte fram det unika och revolutionerande 
med den svenska manligheten, sett ur omvärldens ögon. Han berättade om ett 
telefonsamtal med en kusin i sitt hemland. När kusinen ringde svarade Paulos 
fru att Paulos är nere i tvättstugan. Kusinen frågade då om tvättmaskinen gått 
sönder. “No, she replied, ‘Paulos is doing the washing’. I wonder if my 
cousin has got over the shock yet.” (Dear Child: 2000, s 22) Citatet befäster 
bilden av Sverige som undantag, som dramatiskt annorlunda jämfört med 
många andra delar av världen. 

I sin beskrivning av utställningens bakgrund och syfte reproducerade foto-
grafen 1960-talets jämställdhetspolitiska omfördelningslogik: ”Women’s 
lives will improve when men’s roles change and when men share respons-
ibility for home and family” (Lemberg: 2000, s 4). Lemberg berättande att 
den dröm hon sedan länge närt nu håller på att bli verklighet. 

We have now entered a new century and profound changes have 
occurred in society. My vision, my dream of men who take 
responsibility for their children and for other people’s children is 
coming true. I see the young fathers – the sons of the Swedish 
women’s movement – out in the streets; I see them in the mornings 
when they bring their children to the day nursery and in the 
afternoons when they collect them. I see grandfathers proudly 
displaying their grandchildren where they once proudly displayed 
their new cars. For modern men in Sweden it has become as natural 
as it is for modern women to view children as the most important 
thing in life – and to view them as the concern of both parent 
(Lemberg: 2000, s 4). 

Det var visionen om det moderna, progressiva och inkluderande Sverige som 
stod i fokus och själva sinnebilden för denna vision var de aktiva fäderna. De 
svenska männens ”annorlundahet” framhölls också i fotografens skildring av 
ett besök hos den svenska fredsstyrkan i Bosnien i början av 1990-talet. 
”I travelled to Bosnia after hearing that the Swedish soldiers were more 
interested in playing with orphaned children than looking for weapons.” 
(Lemberg: 2000, s 38) På samma sätt som i citatet ovan ser hon denna nya 
form av manlighet som en följd av den svenska kvinnorörelsens framgångs-
rika kamp under 1960- och 1970-talen. ”The sons of the women’s movement 
are men who think, both with their heads and with their hearts.” (Lemberg: 
2000, s 38) 

Utställningskatalogen innehöll också fakta om svensk föräldraförsäkring 
samt korta betraktelser från kända svenskar, som före detta socialministern 
Bengt Westerberg, psykologiprofessorn Philip Hwang, terapeuterna Bente 
och Gunnar Öberg och fängelsedirektören AnnBritt Grünewald. Hwang slog 
fast att de flesta av de svenska arbetsgivarna fortfarande inte förstått pappa-
ledighetens positiva effekter på deras manliga anställda. Enligt Hwang bidrar 
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pappaledigheten till att förbättra männens empatiska förmåga, förmåga att 
hantera stress samt förmåga att hantera den komplicerade relationen mellan 
privatliv och yrkesliv – förmågor som även en arbetsgivare har nytta av 
(Hwang: 2000). 

Swedish Dads 
Nu har vi förflyttat oss ytterligare 16 år framåt i tiden och det är återigen 
dags för Svenska institutet att skicka en fotoutställning på turné. Under 2016 
och 2017 visades fotoutställningen Swedish Dads i sammanlagt 40 länder, 
från Australien till Sydamerika. Även om cirka 50 år förflutit sedan Svenska 
Institutet lanserade boken Swedish Women – Swedish Men var budskapet 
likartat. I Svenska institutets manual till de lokala utställarna runt om i 
världen beskrevs målet med utställningen på följande sätt: 

The dual aim of the project is to show, through personal narratives, 
the advantages of sharing parental leave and to promote the Swedish 
parental insurance system (Svenska institutet 3: 2018). 

De målgrupper som pekades ut var media, policymakare och opinionsbildare 
samt medborgare med särskilt intresse för jämställdhetsfrågor (Svenska 
institutet 3: 2018). 

På bilderna ser vi pappor och barn i allehanda vardagssituationer – de 
dammsuger lägenheten med barnet på ryggen, borstar barnens tänder, leker 
med barnen i simbassängen, hänger tvätt med barnet i bärsele på bröstet och 
så vidare. Till skillnad från de soliga, harmoniska och ”sprickfria” bilder som 
presenterades i fotoutställningen Dear Child i början av 2000-talet speglar 
Bävmans foton föräldraskapets verklighet i blandade färger. Glädje och bus 
blandas med trötta ansikten och gråtande barn (Bävman: 2015). Att döma av 
namn och utseende har männen i utställningen varierande ursprung. Flertalet 
har dock svenskklingande namn och utseenden som indikerar svenskt/ 
nordiskt ursprung. Genom att bildtexterna innehåller uppgifter om männens 
yrken blir det också möjligt att skapa en grov bild av utbildning och inkomst. 
Det stora flertalet har yrkestitlar som indikerar välutbildad medelklass med 
goda inkomster (Bävman: 2015). 

Till vart och ett av utställningens foton på fäder och deras barn bifogades ett 
citat från den aktuella mannen. Citaten innefattade en rad olika åsikter och 
erfarenheter om livet som pappa, jämställdhet, den svenska föräldraförsäk-
ringen och så vidare. Flera av männen lyfte fram de unika möjligheter till 
aktivt faderskap som det svenska systemet tillhandahåller. ”It is a true gift to 
be able to create these kind of strong emotional ties to your child, thanks to 
Sweden’s parental leave system” (Bävman: 2015, s 7). Holländaren Martin 
framhöll att Sverige är ett mycket barnvänligare land än Holland. ”I want my 
life to revolve around my children and I think that’s more of a possibility in 
Sweden than in Holland” (Bävman: 2015, s 20). Omfamningen av det 
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svenska systemet var dock inte förbehållslös. Uffe menade till exempel att de 
kvoteringar som successivt införts i föräldraförsäkringen varit fel väg att gå. 
Familjerna bör själva få bestämma hur de vill använda dagarna (Svenska 
institutet 4: 2018). 

Sammantaget gav de intervjuade männen en mycket positiv bild av de 
månader de tillbringat med sina barn. De underströk att pappaledigheten 
bidragit till att utveckla deras sociala och emotionella kompetens, skapat 
närmare band till barnen och bättre relation till partnern (Bävman: 2015). Det 
aktiva faderskapet länkades till föreställningar om modernitet. Tomas 
formulerade detta på följande sätt: ”I’m happy if I can be part of redefining 
an outdated image of fatherhood.” (Svenska institutet 4: 2018) 

Sammanfattande diskussion 
Det skiljer nästan 50 år mellan boken Swedish Women – Swedish Men (1968) 
och fotoutställningen Swedish Dads (2016). Trots detta finns en rad likheter i 
deras sätt att beskriva svensk jämställdhet. En sådan likhet handlar om bilden 
av Sverige som jämställdhetspolitiskt föregångsland. Det mest talande 
uttrycket för denna särställning var de aktiva och närvarande svenska 
fäderna. De båda fotoutställningarna från 2001 och 2016 manifesterade detta 
på ett tydligt sätt. Fäderna fick rollen av jämställdhetens spjutspets. Deras 
uppgörelse med etablerade könsmönster indikerade en ny samhällsordning 
byggd på nya och annorlunda värderingar och prioriteringar. Flera av 
männen beskrev faderskapet som ett självutvecklingsprojekt. De framhöll att 
umgänget med barnen bidrog till att utveckla en rad viktiga kvaliteter och 
förmågor – sociala, emotionella, relationella och så vidare – vilket långsiktigt 
stärkte deras nära relationer och utvecklade deras professionella kompetens. 
Jämställdhet framställdes som ett projekt med idel vinnare: samhället, 
barnen, kvinnorna och männen själva. 

Men hur unikt är egentligen Sverige i ett internationellt sammanhang? 
I vilken mån skiljer sig Sverige från andra länder vad gäller grundläggande 
värderingar kring familj, föräldraskap och genusrelationer? Den longitud-
inella studien World Values Survey kan kasta visst ljus över dessa frågor. 
Som framgått ovan startade studien 1981 och har haft som syfte att utforska 
”sociokulturella, moraliska, religiösa och politiska värderingar inom olika 
kulturer världen över” (Wikipedia: 2018). I den så kallade ”kulturkarta” som 
tagits fram på basis av de resultat som genererats intar Sverige en ytterlig-
hetsposition. Kartan genereras ur ett diagram med två axlar: ”Survival 
Values vs. Self Expression Values” och ”Traditional Values vs. Secular-
Rational Values”. På kartbilden placerar sig Sverige längst upp till höger, 
vilket indikerar stark betoning på såväl Self Expression Values som Secular-
Rational Values. Inga andra länder visar lika höga värden på båda dessa 
skalor (World Values Survey: 2018). 
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Ett högt värde på Secular-Rational values-skalan signalerar svag ställning för 
religiösa värderingar och traditionella familjevärderingar medan ett högt 
värde på Self Expression-skalan signalerar engagemang i hållbarhetsfrågor, 
tolerans gentemot flyktingar och homosexuella samt uppslutning bakom krav 
på jämställdhet (World Values Survey: 2018). Den starka betoning av 
modernitet, upplysning, rationalitet och självutveckling som kommit till 
uttryck i Svenska institutets strategiska kommunikation till utlandet verkar 
alltså spegla djupare liggande värderingar i den svenska kulturen. 

De data som ligger till grund för den så kallade kulturkartan ger alltså visst 
stöd för hypotesen om Sveriges internationella särställning i frågor om 
jämställdhet och social rättvisa. En sådan slutsats har också stöd i annan 
forskning. Ett flertal internationella forskare har beskrivit Sverige som 
ledande vad gäller politik för att stötta kvinnors möjlighet till ekonomisk 
autonomi och mäns ansvar för föräldraledighet (Kamerman: 2000; Hobson & 
Morgan, 2002). 

Det finns dock anledning att borra lite djupare i frågan om jämställdheten, 
pappaledigheten och den nationella självbilden. Ett flertal forskare har riktat 
kritik mot den självbild och det förhållningssätt som vuxit fram i Sverige och 
i övriga nordiska länder i frågor om jämställdhet och olika former av 
diskriminering. Catrin Lundström och Tobias Hübinette hävdar att de 
nordiska länderna odlat en bild av sig själva som exceptionella demokratier – 
en exceptionalism som ibland varit kontraproduktiv i och med att den 
bidragit till att osynliggöra rasistiska och sexistiska samhällsstrukturer i 
stället för att identifiera och motarbeta dem (Hübinette & Lundström: 2011). 
Lucas Gottzen och Rickard Johnsson gör en liknande analys. Enligt dem 
kanaliseras i den svenska debatten ofta problem med ojämställdhet eller 
sexuellt våld till ”andra män”, det vill säga män som inte har svenskt 
ursprung. På detta sätt kan bilden av Sverige som jämställdhetspolitiskt 
exceptionellt upprätthållas (Gottzén & Johnsson: 2012). 

Den bild av svenska pappor som via Svenska institutets försorg gått på 
export har alltså många bottnar. Samtidigt som den utmanar etablerade 
könspolitiska ordningar och skapar hopp om förändring riskerar den att 
osynliggöra och reproducera strukturella och institutionella ordningar som 
upprätthåller mäns maktposition i relation till kvinnor. Vidare lägger 
betoningen av aktivt faderskap som förutsättningen för ett jämställt samhälle 
stark betoning på den heterosexuella familjen och osynliggör i motsvarande 
grad andra samlevnadsformer och andra former av omsorgsrelationer, till 
exempel vård av åldrade föräldrar eller andra släktingar (Björk: 2017). 

Avslutningsvis kan konstateras att exponeringen av de svenska papporna i 
Svenska institutets strategiska kommunikation till utlandet knappast varit en 
slump. De föreställningar om modernitet, rationalitet, upplysning och själv-
utveckling som kännetecknade bilden av de pappalediga svenska männen har 
en klangbotten i det svenska nationella projektet som helhet och har bidragit 
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till att stärka och tydliggöra ”varumärket” Sverige i omvärldens ögon. Vi kan 
också konstatera att presentationen av svensk jämställdhet till utlandet har 
haft något av ett janusansikte. Samtidigt som den utmanat etablerade köns-
ordningar, manifesterat alternativa manligheter och skapat hopp om 
förändring har den duckat för grundläggande maktfrågor och aktivt bidragit 
till att osynliggöra ett stort glapp mellan jämställdhet som teori och som 
praktik i det svenska samhället. Föreställningen om Sverige som jämställd-
hetspolitisk stormakt har haft visst fog för sig i ett bredare internationellt 
perspektiv men har samtidigt varit bedräglig i och med den lockat till att sopa 
problem under mattan. 
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