
Jämställt föräldraskap 

Sophia Croona & Marcus Berlin 

Regional utveckling, social hållbarhet 

Maj 2018 



Vad tycker ni? 

 

Gå in på www.menti.com 
 

Skriv in koden: 91 22 
 

Klicka på submit 

 

Svara på frågan genom att dra siffran till ”rätt” ställe 

 

Hur jämställt är föräldraskapet i Sverige idag? 
 

Klicka på submit. 

http://www.menti.com/


Lokala nämnders uppdrag 

Uppdragens 
fokus: 

Social 
hållbarhet 

Jämlik Hälsa 

Samverkans-
uppdraget 

Kunskaps-
uppdraget 

Utvecklings-
uppdraget 

Jämställt Föräldraskap 



Social hållbarhet – handlar om att 

skapa förutsättningar för alla att uppnå 

en god hälsa 



Samtal med unga och lärdomen…  

• Normer & Värderingar 

• Könsnormer – maskulinitetsnormer 

• Tidiga och samordnade insatser 

• Föräldrar och andra betydelsefulla 

vuxna 

 

 

 



• Föreställningar, idéer och oskrivna 

regler som formar oss människor 

 

• Om de inte bryts är de ofta osynliga 

 

• Skapas utifrån sammanhang och strukturer 

 

• Upprätthålls genom uppmuntran och 

bestraffning 

Vad är normer? 



Vilka normer syns här? 



Vilka normer syns här? 



Vilka normer syns här? 



Vilka normer syns här? 



Vilka normer bryts här? 



Vilka normer bryts här? 

https://www.google.se/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidnrekrYXbAhXEb1AKHSgLDAgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.metro.se/artikel/guide-s%C3%A5-tar-du-bilder-som-%C3%A4r-normbrytande-xr&psig=AOvVaw0PrTmBO9MECRXycXDH19jG&ust=1526392404148280


Varför jämställt föräldraskap? 

• Från normkritik i föräldrastöd till jämställt föräldraskap 

• BVC (98% av barnens föräldrar kommer till BVC)  

Unikt i Sverige.  

• Majoriteten mammor, vart är pappa/partner? 

• BVC har en betydande roll i att stärka föräldraskapet 

 



Vad menar vi med jämställt föräldraskap? 

Samma rättigheter, skyldigheter 

och möjligheter oavsett kön i 

föräldraskapet 



Flera vinster av jämställt föräldraskap? 

• Stärker barns hälsa och utveckling 

 

• Stärker hela familjens hälsa 

 

• Påverkar normer och  

värderingar med koppling  

till psykisk hälsa 

 

 

 



Filmvisning 

• https://youtu.be/GbkWk0eSoWM 

 

https://youtu.be/GbkWk0eSoWM
https://youtu.be/GbkWk0eSoWM


Diskussion 

Vilka tankar väcker filmen hos dig?  

 

Reflektera med din granne (2 min) 

 

 



Goda exempel 

 Region Skåne  Västra Götalandsregionen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reflektion: 

”Med första barnet var jag föräldraledig 

tre månader. Det var jättemysigt så den 

här gången kommer jag nog att vara 

ledig längre.” /Förälder 

 

Reagerar vi olika beroende på vem 
som säger detta? 

 
”Ska du bara vara hemma 9 månader 

med barnet”? 

  

”Gud va du är duktig, ska du vara 

hemma i 9 månader med barnet”? 

 

Vem får vilket svar? 

Har vi låga förväntningar på 

pappa/partner och befäster vi 

pappa/partner som 

andrahandsförälder genom våra 

arbetssätt och  traditioner? 

 

Frågorna ställdes i arbetet med 

En förälder blir till 

När vi ska ringa föräldrar ska vi själva ställa 

oss frågan, varför ringer vi just denna förälder 

och varför? 

 
Reflektion från verksamhet i arbetet med 

En förälder blir till 



Dela med er av era tankar! 

 

 

Gå in på www.menti.com 
 

Skriv in koden: 91 22 

 

Klicka på submit 

 

Svara på frågan genom att skriva in ditt svar i fritext 

 

Hur skulle ni vilja jobba med att främja ett jämställt 

föräldraskap? 

 

http://www.menti.com/


Läsa mer?! 

Västra Götalandsregionen: 

• Samlad information om "En förälder blir till” 

• Verktyget "En förälder blir till" 

Region Skåne 

• Samlad information med verktyg "Jämställt föräldraskap" 

Sveriges kommuner och landsting: 

• Maskulinitet och jämställt föräldraskap 

 

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/jamlik-vard/en-foralder-blir-till/
http://jamlikvard.vgregion.se/upload/NYA KJV/Metoder, Material/En f%C3%B6r%C3%A4lder blir till/1/Verktyget En f%C3%B6r%C3%A4lder blir till.pdf
https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/jamstallt-foraldraskap/
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/maskulinitet-och-jamstallt-foraldraskap.html


Tack för oss! 

Kontakta oss gärna med frågor eller funderingar: 

 

Marcus.Berlin@regionhalland.se, 0732-023935 

Social hållbarhetsstrateg - Regional utveckling 

 

Sophia.Croona@regionhalland.se, 0721-715625 

Social hållbarhetsstrateg - Regional utveckling 

 

mailto:Sophia.Croona@regionhalland.se
mailto:Marcus.Berlin@regionhalland.se
mailto:Sophia.Croona@regionhalland.se

