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Sammanfattning 
 
Fokus i denna studie är “pappablivande”, vilket innebär att undersöka hur nyblivna första-

gångspappor beskriver hur det är att bli pappa. Det finns en mängd olika uppfattningar om 

vilken betydelse pappor har för sina barn, i synnerhet vilken betydelse de har för riktigt små 

barn. Psykoanalys och anknytningsteori hävdar mammas betydelse för små barn, och ser att 

pappor kommer in i ett senare skede i barnets liv. Intresset för pappors betydelse för sina 

barn har tidigare inte varit så stort, men under senare tid har forskningen inom detta område 

vuxit. Syftet med studien är att undersöka pappors tankar och föreställningar om vad det in-

nebär att bli och vara pappa. De frågeställningar som varit ledande för studien är: Hur tänker 

nyblivna förstagångspappor om att bli pappa? samt Hur tänker nyblivna förstagångspappor 

kring relationen till sitt nyfödda barn? Semistrukturerade intervjuer med fyra nyblivna pap-

por har genomförts, och det material som genererats har bearbetats utifrån Grounded Theory. 

Resultatet visar att ”pappablivande” innebär ett förändrat liv i flera avseenden. I begreppet 

förändrat liv ingår upplevelsen av blandade känslor, av både positiv och negativ karaktär. Yt-

terligare resultat är att mamma ges företräde till barnet, och att pappans uppgift blir att stödja 

och hjälpa mamman i hennes relation till barnet. Papporna ser inte sin betydelse så klart un-

der barnets första halvår i livet, utan deras roll som pappor växer i takt med att barnet blir 

större. Psykoanalysen och anknytningsteorins uppfattning om att papporna får betydelse i ett 

senare skede i barnets liv, förefaller stämma överens med resultatet i denna studie.  

 

 

If you are finished 

Before you are finished 

You’re finished! 

 

Barney Glaser  
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Förord 
Denna studie grundar sig på mitt intresse för fenomenet faderskap. Det är frågor som rör fa-

derskap i största allmänhet, men mest med fokus på pappors förhållande till sina barn. Intres-

set grundar sig i mina egna erfarenheter som pappa och det faktum att jag är barn till min 

egen pappa. Vidare har jag i mitt yrkesliv alltid kommit i kontakt med barn och föräldrar, och 

jag har haft förmånen att komma i kontakt med pappor i olika sammanhang både privat och 

som professionell. Under min psykoterapeututbildning, med inriktning mot barn och föräld-

rar, har jag slagits av hur lite fäder omnämns i litteraturen. För att bidra med någon form av 

balans i detta, beslutade jag mig för att denna studie enbart skall handla om pappor och barn.  

I detta sammanhang vill jag passa på att rikta tack till min handledare Per Folkesson, som 

lugnt och metodiskt har hjälp mig igenom denna process, och gett mig konstruktiv kritik. 

Ett tack också till Yvonne Jansson som hjälpt till med renskrivning av intervjubanden. 
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Bakgrund 

Det pågår ständigt en mer eller mindre intensiv debatt om mäns förmåga och oförmåga att ta 

hand om barn, där det å ena sidan sägs att män och kvinnor har likartad förmåga att ta hand 

om barn, och å andra sidan hävdar man att män är direkt olämpliga att ta hand om små barn. 

Inom anknytningsteoretisk har man funnit väldigt få könsskillnader; de egenskaper och för-

hållningssätt som utmärker bra mammor verkar i allt väsentligt vara detsamma för bra pap-

por. (Broberg 2006). Läkaren och professorn i neurobiologi Annica Dahlström beskriver å 

andra sidan i sin bok från 2007 anatomiska och fysiologiska skillnader i hjärnan mellan mer-

parten kvinnor och merparten män som förklarar våra olika beteenden. Budskapet i hennes 

bok är tydligt, nämligen att kvinnor är konstruerade för att ta hand om små barn, medan män 

i de flesta avseenden är direkt olämpliga att ta hand om små barn: 

”Många män, även efter det att de blivit pappor, är helt enkelt inte särskilt väl lämpade 

att ta hand om hjälplösa småbarn på grund av hur deras nervsystem är konstruerat. De-

ras insatser är troligen till större nytta och glädje under ett något senare skede i barnets 

utveckling. De flesta tycker inte heller att det är roligt med skrikiga, dreglande spädbarn 

och de har inte samma välavvägda taktila hantering av barnet som de flesta kvinnor har 

(även om dom naturligtvis kan lära sig byta blöjor!). Deras fingertoppars känslighet är 

mycket sämre än kvinnors. Män har inte heller inneröron som är optimalt fysiskt utrus-

tade för att särskilja barnets olika skrik (trött, hungrig, smutsig blöja, för kallt, för varmt 

etc.).”(Dahlström  2007 s. 90). 

Hur skall man då tänka kring pappors betydelse för sina små barn? Om man tittar på två teo-

retiska perspektiv, psykoanalysen och anknytningsteorin, vilka haft stort inflytande på hur 

man skall förstå barns utveckling, kan man konstatera att fokus läggs på mammans relation 

till barnet. I dessa teorier har pappan fått en mycket undanskymd eller annorlunda roll. Psy-

koanalysens grundare Sigmund Freud (Freud 1973) ansåg att mamman är den viktigaste per-

sonen för barnet, och relationen till henne är den mest betydelsefulla för barnet. Först vid 

några års ålder kan barnet tillgodogöra sig ytterligare relationer med ex.vis pappan. Vidare 

menade Freud att om mamma och barn kan få till en god relation så ökar det växande barnets 

möjligheter att uppleva positiva kontakter med andra vuxna. I detta sammanhang nämns ing-

et alls om huruvida pappan och barnets relation ger samma möjligheter. Barnläkaren och 

psykoanalytikern Donald Winnicott (Winnicott 1998) menade att pappan i första hand har 

betydelse för barnet genom att stödja och hjälpa mamman. Barnet är enligt Winnicott mycket  
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känsligt för hur mamman känner sig, och om pappa hjälper mamma att må bra, kommer bar-

net att dra nytta av detta. Den psykoanalytiska teoretikern Margaret Mahler (Mahler 1984) 

beskriver att mamman och barnet under de första 5-6 månaderna är i en symbios, vilket ger 

dem en speciell kontakt. Både Winnicott och Mahler anser att pappans uppgift är att i första 

hand se till mammans behov. Mamma och barn behöver stöd, lugn och ro för att odla kontak-

ten med sitt barn. Pappan får så småningom betydelse då han när barnet är ungefär ett år bry-

ter den nära relationen mellan mamma och barn (Hwang  2001). 

 

Anknytningsteorin som utgår från psykoanalysen, grundades av psykoanalytikern John 

Bowlby (Bowlby 1994). Han hävdar att barn har en medfödd benägenhet att söka närhet och 

kontakt med människor som skydd mot angripare. Mellan 6 – 12 månader utvecklar barn en 

anknytningsrelation till en person, vilket oftast blir med mamma som har den närmaste kon-

takten med barnet. Bowlby skriver i en rapport till WHO 1951 (Bowlby  1951): 

 

”Pappor försörjer sina hustrur så att de kan ägna sig åt omvårdnaden om sina små barn. 

Genom att ge kärlek och kamratskap stöder papporna dem känslomässigt och hjälper 

dem att bibehålla den harmoniska förnöjsamma sinnesstämning som barn mår bra av. I 

det följande kommer det, trots att jag ständigt talar om mor-barn-relationen, att sägas 

föga om far-barn-relationen; faderns betydelse som ekonomiskt och känslomässigt stöd 

för modern är underförstådd.” 

 

Både psykoanalysen och anknytningsteorin betonar att pappor i första hand påverkar sina 

barn indirekt via mammorna. Papporna har ingen självständig roll i förhållande till barnet, 

åtminstone inte under det första levnadsåret. Den forskning som finns gällande relationen 

barn och förälder redovisar i stor utsträckning relationen mellan barn och mammor. Feminis-

tiska forskare och mansforskare i många västländer har ifrågasatt framförallt anknytningsteo-

rin, vilket tagit sig lite olika former.(Magnusson  2002).  Kritikerna menar till exempel att te-

orins enehanda fokus på den tidiga mor-barnrelationens betydelse för barns utveckling och 

senare psykiska hälsa har bidragit till att vidmakthålla och förstärka psykiatrins och psykolo-

gins tendenser till ”mother-blaming” för barns (och vuxnas) problem. Fokuseringen på 

mammans betydelse gör att det på ett ensidigt sätt går att beskylla mamman i händelse av 

barnet inte utvecklas som önskat. För vissa är huvudpoängen att det är viktigt för barnet att 

barnets utveckling att ha pappa lika närvarande som mamma redan från födelsen. Andra be-

tonar särskilt att det är viktigt att för pappor och pappors utveckling att ta chansen att vara 

nära sina barn redan från början. Åter andra framhåller jämställdhetsdimensionen och menar 
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att det är viktigt att pappor och mammor delar lika också på arbetet med små barn. Och som-

liga tar fasta på de kvinnofrigörande dimensionerna av att inte vara den enda som har det 

dagliga ansvaret för det lilla barnet. En typ av argument uppmanar fäder att hävda rätten till 

sina barn. Och vissa menar att fäder på det sättet måste återta kommandot i familjen, efter att 

ha varit ”frånvarande fäder” i några generationer.(ibid.). Frågan är då var papporna är i 

forskningen?  

 

Det finns en lång historia som rör frågor om vilken roll och funktion som män har och skall 

ha som fäder, men det är inte förrän under 1900-talets senare del som frågan om fäders roll 

hamnat mer i fokus. Som exempel kan nämnas handboken ”Föräldrar och barn” från 1945, 

där tre sidor av 430 ägnas åt ”Faderns roll i modern spädbarnsvård” (Hwang  2000). Förfat-

tarna Linda M. Fleming och David J. Tobin har i en studie från 2005 undersökt i vilken ut-

sträckning populära böcker om barnuppfostran uppmärksammar en ny uppfattning om fa-

derskap. Hypotesen var att dessa böcker primärt var skrivna till mödrar. Författarna ville 

också veta hur pappors roll beskrevs i denna litteratur. Ett slumpmässigt urval av 23 böcker 

om barnuppfostran kodades. Av de 56 379 textstycken som fanns i dessa böcker, innehöll 

2 362 stycken eller 4,2 % begreppet fader. Materialet kodades och kategoriserades sedan ut-

ifrån teman rörande fadersrollen i förhållande till partner, barn och till sig själv. Det visade 

sig att fadersrollen var övervägande underordnad i förhållande till mamma och ofta beskriven 

som frivillig och förhandlingsbar.(Fleming & Tobin  2005).  

 

Faderskapsforskning är idag ett starkt växande kunskapsfält, vilket intensifierats under 1990-

talet (Plantin  2001). Det nutida familjelivets förändrade förutsättningar och ambitionerna att 

uppnå jämställdhet mellan könen är några faktorer som bidragit till detta ökade intresse för 

faderskapet. Man kan grovt dela in forskningen i tre specifika områden. Det första området 

lägger fokus på hur olika ideal eller förväntningar på faderskapet skiftat genom historien. 

Inom det andra området behandlas i huvudsak frågor om hur män omsätter faderskapet i 

praktiken. Det tredje forskningsfältet är mer teoretiskt och intresserar sig för mäns sätt att 

forma och hantera sin identitet som fäder. Dessutom finns det en mängd forskning som in-

tresserar sig för faderskapets inverkan på barns utveckling. Bilden av mäns föräldraskap och 

fadersidentitet har förändrats under senare decennier. Tidigare sågs mannen som en patriar-

kalisk fadersgestalt, idag ses han som en delaktig, familjeinriktad pappa. Förändrade sam-

hällsstrukturer och ideologiska värderingar i det postmoderna samhället, dels på ett allmänt 

plan och dels på föräldraskap, har påverkat detta. Detta har resulterat i ett mer flexibelt för-

hållningssätt mellan mannen och kvinnan när det gäller rollerna inom familjen. (ibid.). I stu-
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dier av mäns föräldraskap beskriver Plantin en mångfacetterad bild av faderskapet. Det byg-

ger på engagemang och innebär både svårigheter och glädjeämnen och kan sammantaget leda 

till personlig utveckling. Pappornas starka försörjarposition i familjen betonas och ses som en 

förklaring till att de i begränsad omfattning utför arbetskrävande uppgifter i hemmet och har 

ett begränsat planeringsansvar för barnen. En mängd faktorer påverkar hur faderskapet kom-

mer att utvecklas, som t.ex. tidigare livserfarenheter, individuella livsmål, fas i föräldraskapet 

och relationen till partnern. Papporna upplever sig vara mer av en ”back-up” för mamman. 

De förväntningar som finns i det senmoderna samhället på ett aktivt föräldraskap påverkar 

papporna i deras uppfattning av sig själva  

 

Det är en process att bli pappa, vars syfte i första hand är att få en nära relation till barnet. 

Det krävs ett kontinuerligt arbete i det dagliga livet för att uppnå denna relation, vilket byg-

ger på att pappan är närvarande, aktiv och engagerad. Man kan skilja mellan de två begrep-

pen pappablivande (”becoming a father”) och faderskapande (”creating a father”). Pappabli-

vande härrörs till upplevelserna av att bli pappa och vilka processer och händelser som har 

betydelse för detta. Faderskapande handlar mer om att bli bekräftad av omgivningen inklusi-

ve dess kulturella och sociala sammanhang. Båda begreppen berör komplexa processer och 

är ibland i motsatta förhållanden, men är lika viktiga för utvecklandet av pappaidentiteten. 

(Hagström 1999) 

 

Författarna Doherty, Farrell Ericksson och LaRossa har i en studie från 2006 undersökt om 

gruppbehandling i övergången till att bli förälder kan förhöja kvaliteten i samspelet mellan 

pappa och barn, samt öka pappors engagemang i sina barn. 165 förstagångsföräldrar deltog i 

ett program bestående av åtta utbildningstillfällen med olika tema. Utbildningen påbörjades 

under andra halvan av graviditeten och avslutades fem månader efter födelsen. Resultatet be-

dömdes med hjälp av tiddagböcker, observationer av föräldra-barnlek samt anteckningar från 

mammor och pappor. Resultatet visar att utbildningen hade god effekt vad gäller pappors 

färdigheter i att samspela med sina barn. Detsamma gäller pappors engagemang runt sina 

barn under veckodagar, men inte under ledigheter. I diskussionsdelen av studien framkom-

mer att man inte fått något svar på anledningen till denna skillnad. Författarna spekulerar i 

om det kan vara så att pappor är mer fokuserade och inställda på att vara tillsammans med 

sina barn under veckorna än vad de är under ledigheter. Slutsatsen är att en relativt liten in-

sats i övergången till att bli förälder kan förbättra ”pappablivandet”. (Doherty, Erickson, La-

Rossa  2006). 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur nyblivna förstagångspappor tänker kring sin nya 

roll som pappor. Det som är intressant är vilka frågor som dessa män brottas med. Kriteriet 

förstagångsfäder finner jag intressant utifrån denna studie, då det är just tankarna och käns-

lorna inför att bli pappa för första gången som är i fokus. 

Frågeställning 
Hur tänker nyblivna förstgångspappor om att bli pappa? 

Hur tänker nyblivna förstagångspappor kring relationen till sitt nyfödda barn? 

Metod 
Undersökning som baseras på kvalitativa data som samlats in genom intervjuer och bearbe-

tats genom Grounded Theory.  

Population och urval ur denna population 

Populationen är nyblivna förstagångspappor. Min definition av nyblivna pappor är att deras 

barn inte skall vara äldre än sex månader. För att komma i kontakt med representanter för 

denna population kontaktades en barnsjuksköterska vid en barnavårdscentral. Denna barn-

sjuksköterska tillfrågades om hon kunde tänka sig att fråga nyblivna pappor, som hon i sitt 

arbete kom i kontakt med, om att medverka i en intervju. Urvalet ur populationen har skett 

genom ett s.k. tillfällighetsurval. Det betyder att populationen valts ut i huvudsak beroende 

på deltagarnas intresse av att medverka. De pappor barnsjuksköterskan frågat har av henne 

fått en kort information om studien. De pappor som visat intresse har lämnat telefonnummer 

som vidarebefordrats till mig, och jag har sedan ringt upp dem och lämnat kompletterande in-

formation samt bestämt tid och plats för intervju. Populationen har bestått av fyra pappor i 

åldrarna 28, 29, 31 samt 40 år. Tre intervjuer gjordes efter varandra, och varje intervju bear-

betades innan nästa gjordes. Efter dessa tre intervjuer kändes det som om mättnadskriteriet 

var uppfyllt, men för att vara säker i den frågan gjordes ytterligare en intervju. Då innehållet i 

denna sista intervju kunde inordnas i de kategorier som fanns, stod det klart att det fanns 

mättnad i befintligt material.  

Metod för insamling av information 
Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer innebärande att det funnits en inter-

vjuguide med fem öppna frågor vilket legat till grund för intervjun (bilaga 1). Syftet med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att förstå intervjupersonens livsvärld och dennes relation 
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till den. Syftet är att beskriva och förstå de viktiga teman som respondenten upplever och 

förhåller sig till. En kvalitativ forskningsintervju täcker in både det som sägs med ord och 

söker innebörderna till det som sägs mellan raderna. Genom att intervjuaren är observant på 

respondentens kroppsspråk, kan intervjuaren försöka formulera det han tolkat i ord och sända 

tillbaka till respondenten för att få bekräftelse på sin tolkning. På så sätt framkommer mera 

material. (Kvale 1997).  

Metod för bearbetning av information 
Bearbetningen av intervjumaterialet har genomförts enligt grundad teori (Hartman  2001). 

Grundad teori är en metod för att skapa en teori ur den mening människor själva tillskriver 

sin verklighet och passar därför i undersökningar där man vill förstå sociala processer. 

 

Man genererar en teori i tre faser. Arbetet med texten innehåller tre moment: kodning, ska-

pande av teoretiska minnesanteckningar och sortering. I den inledande öppna fasen kodar 

man det insamlade datamaterialet. Detta arbete skall inledningsvis ske helt förutsättningslöst. 

Kodning innebär att man ur texten söker indikatorer, ord och fraser som indikerar kategorier, 

egenskaper eller samband. Arbetet innebär att man förutsättningslöst jämför indikatorer med 

varandra, för att på det sättet hitta de viktiga kategorierna och deras egenskaper. I minnesan-

teckningar skriver man ner idéer om koderna. Dessa idéer vägleder det fortsatta datainsam-

landet, men kommer också att ligga till grund för teorin. Teorin genereras till sin slutliga 

form genom att minnesanteckningar sorteras, för att man på så sätt skall kunna finna de rela-

tioner som råder mellan olika kategorier. (ibid.)   

 

Man börjar med att koda data från intervjuer eller observationer rad för rad. Man kodar data 

genom att sammanfatta varje textrad eller beskriven händelse som ett begrepp. Helst ska be-

greppet associera till de fenomen eller händelser som texten syftar på. Denna fas avslutas när 

kategorisamlandet är mättat (när man inte finner fler kategorier), och när en kärnkategori 

vuxit fram. I den selektiva fasen sker en utgallring av de kategorier som inte skall vara med i 

teorin, eftersom de inte är relaterade till kärnkategorin. De återstående kategoriernas egen-

skaper bestäms. Den sista fasen är den teoretiska, vilket innebär att man söker de relationer 

som råder mellan de återstående kategorierna. I varje fas görs dels ett urvalsarbete, dels ett 

arbete med textmaterialet. Urvalet är hela tiden teoretiskt styrt av de frågor man vill ha svar 

på. Dessa frågor kommer från de teoretiska idéer man får under arbetet med texten (ibid.). 
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Kärnkategorin i denna studie är Förändrat liv, och underkategorierna är Förändrat känsloliv, 

Förändrade prioriteringar, Förändrad status som förälder, Mamma företräde samt Pappa se-

dan. Resultatdelen avslutas med en beskrivning av den grundade teorin. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under perioden januari till april 2008, på olika ställen utifrån pap-

pornas önskemål. Två intervjuer gjordes på min arbetsplats, en på en pappas arbete och en i 

en pappas bostad. Innan intervjuerna påbörjades gavs ytterligare information om studien och 

syftet med den, och de intervjuade gavs möjlighet att ställa frågor. I detta sammanhang gavs 

forskningsetisk information (bilaga 2). Intervjutiden var mellan 40 till 60 minuter. Intervju-

erna bandades och skrevs ut ordagrant kort efter intervjuerna. Intervjuerna bearbetades direkt 

efter utskrift var och en för sig, innan bearbetningen av nästa intervju gjordes. Utskriften av 

intervjuerna har redigerats lätt, vilket betyder att upprepningar, tankepauser och utfyllnads-

ljud inte tagits med. Det har inte varit något bortfall ur populationen. 

Resultat 

Förändrat liv 

Resultatet av undersökningen innebär att pappablivande för förstagångspappor framför allt 

innebär ett förändrat liv. Pappornas liv har förändrats i samband med att de skulle bli pappor, 

och de har beskrivit en relativt likartad process, som startade någon gång under graviditeten, 

och som fortsatt även efter förlossning och under det första halvåret. Det är en process av 

mognad och eftertanke, som handlat om att förbereda sig på ett annat liv – ett liv före och ef-

ter barnet. Denna process startade automatiskt relativt snart efter beskedet om att man skulle 

bli pappa. Det blev att tänka om och tänka annorlunda, vilket papporna gjorde inom sig själ-

va. Papporna redogör för hur förändringen från man till pappa sker på två plan. Å ena sidan 

är förändringen medveten och konkret, och å andra sidan är den omedveten och abstrakt. 

Med den medvetna och konkreta förändringen menas de praktiska arrangemang och det arbe-

te som måste göras under graviditeten, i samband med förlossning samt under den första ti-

den i barnets liv. Det handlar om allt från inköp av spjälsäng till diskussioner om boendet. 

Den omedvetna och abstrakta förändringen startar i samband med beskedet om att man skall 

bli pappa och är en ständigt pågående process som sker i huvudet på den blivande pappan.  

Det visar sig att denna process är för den blivande pappan av tämligen ensam karaktär, och 

man delar den således inte med någon. Innehållet i denna process handlar om att på ett men-
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talt plan träda in på en ny och okänd arena i livet, där begrepp som ökat ansvar och större 

mognad är ledord.  

 

Det tidigare livet handlade både om livet som enskild individ men också som en del av ett 

parförhållande. Det enskilda livet där man i många avseenden valt att göra saker för att till-

fredsställa sina egna behov. I mångt och mycket har det varit lustprincipen som styrt ens oli-

ka val, som exempelvis har betytt att man ägnat mycket tid och kraft åt en idrottsaktivitet el-

ler något annat intresse eller aktivitet. Det är en ganska sorglös tillvaro där de bekymmer som 

förekommit har varit av förhållandevis trivial natur.  

Förändrat känsloliv 

Ett förändrat liv innebär ett förändrat känsloliv med en rad blandade och motstridiga känslor, 

och en deltagare i studien berättar att reaktionen från honom om att han skulle bli pappa togs 

med skräckblandad förtjusning. Att bli pappa innebär blandade känslor av både positiv och 

negativ karaktär, och innehåller uttryck som fantastiskt, omtumlande, stressande, bekymran-

de och förväntansfullt. Det är en blandning av glädje och oro, som varierat i intensitet under 

graviditeten.  

 

”Oron innan förlossningen, och glädjen efter förlossningen. Så blev det ju andra be-

kymmer blandat med glädjen, att den åt ordentligt och så där” 

 

Man kan vara olika förberedd på att bli pappa, där det handlat om man tillsammans med bar-

nets mamma planerat att skaffa barn, men också där graviditeten varit mer oplanerad. Tiden 

från beskedet om att man skulle bli pappa och tiden fram till förlossningen var en viktig för-

beredelsetid.  Man har förberett sig på att i flera avseenden börjat tänka annorlunda när det 

gäller vilken roll man förväntas ha som pappa. Det har handlat om att förflyttas till en annan 

dimension av mognad, vilket innehåller ett återkommande begrepp som handlar om en annan 

form av ansvar. Det handlar om både uttalade och outtalade krav på ansvar, vilket är något 

man lägger på sig själv, men också något som omgivningen gör. 

 

”En kompis sa till mig att nu är det dags att lägga bort ungkarlsfasonerna, och rätta in 

sig i ledet. Han sa att det nu inte fanns någon väg tillbaka. När jag tänkte på vad han 

sa blev jag alldeles iskall i bröstet, vad tungt det blev” 
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 Det handlar i huvudsak om att inte i första hand tänka på sig själv och sina egna behov, utan 

tänka i ett vidare perspektiv på en annan individs behov primärt. Detta sätt att tänka upplevs 

både som näst intill högtidligt och skrämmande. När man nu är pappa finns ingen återvändo, 

utan det handlar om att acceptera det nya läget, där man i flera avseenden är kluven. Man be-

skriver tydligt pendlandet mellan å ena sidan den lättsamma lustfyllda känslan av eufori och 

å andra sidan den tunga allvarliga känslan av ansvar. 

Förändrade prioriteringar 
 
Det visar sig att pappablivande är en förändringsprocess som innehåller en annan form av 

tänkande bland annat när det gäller annorlunda prioriteringar. Den så självklara tvåsamheten 

blir ifrågasatt, då man som blivande förälder är nödgad att tänka i andra banor. Det blir ett 

annorlunda sätt att tänka, och det är ingen medveten förändring som sker. Tankar och planer 

ser nu helt annorlunda ut, och fokus handlar om att på olika sätt förbereda sig på att bilda fa-

milj. Det handlar om att vara tvungen att välja bort det som är lustfyllt i livet, så som att till-

bringa en del tid på krogen eller att ägna mycket tid åt en fritidsaktivitet. Det handlar också 

om att det som ovan nämnts får en helt annan betydelse och ett annat värde, och blir helt en-

kelt inte så eftersträvansvärt längre. 

 

”Ett annat lugn infinner sig, saker som tidigare kanske var mer viktiga blev mindre vik-

tiga, till exempel för mig som jobbmässigt får lämna en karriär uppe i Stockholm. Det 

skulle jag aldrig ha gjort om jag inte visste att min fru var gravid, då skulle jag aldrig 

ha gett upp den karriären. Jag tar det lite lugnare nu, för den skull har jag inte gett upp 

karriären men ändå att den fick stryka på foten ordentligt om man jämför. Detsamma 

gäller var man valde att bosätta sig. Att det blev Karlstad är ju egentligen inte den för-

sta ort på listan, men Stockholm visste jag att där ville jag inte bo med barn.  Det är 

dom prioriteringarna som ändras, vad är viktigt för mig. Att ta hand om min familj och 

göra det på bästa sätt, allt annat blir underordnat på något sätt”. 

 

Som en del i ett parförhållande har man också levt i nuet, på ett jämställt sätt och på lika vill-

kor. Man har kunnat ägna sig åt arbete och karriär och gjort det man tyckt varit roligt. Det har 

varit korta perspektiv vad gäller planering, vilket nu förändras och man är tvungen att både 

tänka på längre sikt och på någon annan än en själv och sin partner.  
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”När vi levde i tvåsamhet så var det ett mer humoristiskt perspektiv. När man skulle 

försöka hitta russinen i kakan hela tiden och försöka ha så trivsamt som möjligt. Nu är 

jag inte så intresserad av det längre utan nu är jag intresserad av rent familjära saker. 

Boendet är för oss idag aktuellt, vi håller på att leta boende som ska anpassa mer för 

familjen och försöka lösa vardagen på ett så bra sätt som möjligt. Där kan jag känna 

att jag har en faderlig stor roll idag” 

 

”Det är inte lika lockande att gå ner på krogen för en bira även fast det fortfarande är 

väldigt väldigt trevligt. Livet blir inte på samma sätt, ifall B skulle börja skrika på nat-

ten så är det säkert inte så kul att gå upp och sitta med betongkeps” 

 

Förhållandet till partnern förändrades under graviditeten utan att man egentligen pratade om 

det – det skedde i det tysta. Man rättade in sig i sin roll som blivande pappa och mammorna 

gjorde på samma sätt när det gäller deras nya roll som mamma. Under intervjuerna blir man 

medveten om den tysta och omärkliga förändringen, och man kan reflektera över denna för-

ändring så här i efterhand. 

Förändrad status som förälder 
Man får också en förändrad status som förälder, vilket innebär att man dels ser på sig själv på 

ett annorlunda sätt, och dels att människor runt en behandlar en på ett annat som blivande 

och nybliven pappa. Det visar sig också att denna process innehåller en omärklig och tyst 

fördelning av roller mellan mamma och pappa. I samband med att den blivande mamman äg-

nar sig åt att sin förberedelseprocess, gör pappa det också men på ett annat sätt. Han förvän-

tas ta ett ökat ansvar för att iordningställa de mer praktiska arrangemangen kring barnet som 

kommer. Att bli pappa innebär en förändrad status som kan delas upp i två olika delar. Den 

ena delen handlar om hur förändringen upplevs från att vara man till att bli pappa, och den 

andra varianten är hur de uppfattas och behandlas av andra. Man har genomgått, och genom-

går, en form av mognadsrit, där man gått från ett stadie till ett högre stadie med ett annat hög-

re värde.  Man att ”klivit” ett steg upp på stegen i strävan att bli en mer värdig, betydelsefull 

och kompetent samhällsmedborgare. Man har vidgat sina vyer, och ser saker på ett annat sätt 

än tidigare. Man är intresserad av andra saker än tidigare, och det som beskrivs är att man 

blir uppmärksam på andra saker än vad man varit tidigare. Bland annat blir man mer selektiv 

när det gäller vad man tar till sig i det mediabrus som ständigt finna runt en. Det handlar om 

att bli mer medveten om samhället och dess tjänster. Man beskriver att man som nybliven 

pappa är tvungen att på ett annat sätt än tidigare ta ställning i syfte att välja det som är det all-
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ra bästa för ens eget barn och familj. Val av barnförsäkring bland det enorma utbud som 

finns, är ett konkret exempel. En annan, och i allra högsta grad aktuell diskussion, är hur man 

skall tänka kring begreppen rättvisemärkt, ekologiskt odlat och att vara ”klimatsmart” som 

förälder. Tidigt ställs man inför allehanda val som rör en som nybliven förälder, och man kan 

berätta om denna förändring på ett ganska klart sätt.  

 

”Innan fanns det arbetskamrater som jag aldrig pratade med i fikarummet, utifrån att 

de var småbarnföräldrar och jag tyckte att de bara pratade om vaknätter och var man 

kunde köpa billiga blöjor. Jag kunde tycka att deras diskussioner var ganska banala 

och tråkiga. Idag sitter jag gärna och lunchar med dem, nu har vi verkligen nåt gemen-

samt” 

 

Mognadsprocessen har tidigare nämnts, och den återkommer i den här diskussionen. Det 

finns en större förståelse och tolerans gentemot andra människor i allmänhet, och andra pap-

por i synnerhet.  

 

”Det krävs mycket planerande om man ska iväg och jag tror inte riktigt man förstår det 

här innan. Man har ändå haft kompisar som har blivit pappa och hört mycket och så 

där men jag tror det är svårt att sätta sig in i situationen innan man själv blir pappa. 

Man tänker liksom ”nu kommer han för sent igen” eller ”varför kan inte han följa med 

nu?” eller sådana saker, men när man väl är där själv så förstår man att det är inte så 

lätt att ta sig iväg och det är inte så lätt att göra saker för det är tider att passa och 

man får liksom leva sitt liv efter den lilla lite grann.  I alla fall i början”. 

 

I flera avseenden bemöts och behandlas de av omgivningen på ett annat sätt som än vad de 

tidigare gjort. Det handlar om ett annat förhållningssätt från den egna familjen, från kompisar 

och goda vänner, från arbetskamrater, från personal i en butik, från en tjänsteman på en of-

fentlig myndighet. Man blir bemött på ett annat sätt än tidigare, där man förväntas vara an-

norlunda med fokus på ökad mognad och ett större ansvarstagande.  

”När jag berättade för min mormor att jag skulle bli pappa blev hon glad. Hon sade att 

jag nu var en riktig man. Jag frågade vad hon menade med det och då sa hon att en rik-

tig man måste vara stark och tålmodig. Hur kommer det att märkas på mig?” 

 

Sammantaget blir detta en tydlig statusskillnad, där ens värde som pappa ”uppgraderats” i 

förhållande till att vara en vanlig man. Det är viktigt att pappan tydligt visar att han tar det 
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nödvändiga och övergripande ansvaret för den nya familjen, vilket i huvudsak innebär att han 

ser till att vardagen fungerar. Det innebär att rollen som familjeförsörjare blir uppenbar, vil-

ket konkret betyder att han ser till att familjen har en fungerande ekonomi och en dräglig bo-

endesituation.  

 

”Vi brukar skoja hemma om begreppen inrikes och utrikesminister, där C är inrikesmi-

nister som tar hand om barnet och hemmet, och jag är utrikesminister och tar hand om 

det som sker utan för hemmet. Ibland blir jag rådfrågad om det som sker hemma. 

Ibland inte” 

 

”Tidigare delade vi på allt ansvar rakt av. Helt plötsligt skulle jag vara den som tog 

ansvar för om vi hade råd att köpa den där lägenheten. Jag vet inte om det var självpå-

taget eller om det var hon som förväntades sig det av mig. Samma sak blev det när vi 

skulle åka hem från BB. Hon frågade om säkerhetsbältena var OK, fast det är hennes 

bil” 

 

Mamma företräde 
Den första tiden i barnets liv i många avseenden är vikt åt barnet och mamman. Den första 

viktiga tiden i barnets liv, då mamma och barn lever mycket nära varandra i något som man 

kan benämna som ett symbiotiskt förhållande. Känslan av att mamman har ett självklart före-

träde visar sig under graviditeten och vid förlossningen, där man inte får särdeles mycket 

uppmärksamhet eller plats. 

 

”Det började redan lite grann första natten i och med att jag inte fick vara kvar på 

sjukhuset. Jag var tvungen att åka hem. Då blev jag lite prövad som pappa när jag fick 

lämna dem. Jag var lite undanskuffad, det fanns inte plats där. Det fanns ju möjlighet 

att ligga på patienthotellet, men jag åkte hem” 

 

Resultatet visar att papporna tydligt månar om relationen mellan barn och mamma, och att 

deras primära uppgift blir att säkerställa att de ges möjlighet att i lugn och ro få nödvändig tid 

och utrymme. I detta finns ingen avundsjuka eller konkurrens från papporna, utan de visar på 

ett stort mått av respekt. Man visar också en stor ödmjukhet inför detta fenomen, och man 

månar om och skyddar barn och mamma från omvärlden så att det skall ha det lugnt och 

tryggt. Det finns en tydlig medvetenhet om just detta faktum, och man värnar verkligen om 
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denna speciella relation. Pappans roll under denna tid blir att inta en stödjande och uppmunt-

rande position gentemot mamma, i syfte att mamma skall kunna ägna sig åt just denna speci-

ella relation till barnet som ovan nämns. 

 

”Nu är det väldigt mycket de två, jag kommer någonstans på 16: e plats, där de första 

15 innehas av mamma. Det är bara så. K nöjer sig med mig också, men mamma är allt 

viktigast” 

 

Det finns också tankar och funderingar kring sin egen betydelse för barnet, till stor del bero-

ende på den vikt som läggs på relationen mellan mamma och barn. Det handlar till stor del 

om att relationen till en början är så ensidig, och barnet inte reagerar så mycket inför en som 

pappa. Papporna anser att de har betydelse för sina små barn från början, men upplever att 

deras roll blir tydligare och starkare ju äldre barnet blir. 

 

”Han blir ju jäkla glad när jag kommer hem så det måste ju betyda någonting. Så det 

är klart det har betydelse, men vi har en hund också och den blir han också jävligt glad 

när han ser, så jag vet inte vad det betyder” 

 

Pappa sedan 
I samband med pappablivandet börjar man tänka annorlunda och på olika sätt mentalt förebe-

reda sig på att bli pappa. Man upplever sig inte riktigt som pappa idag, utan pratar om sig 

själva som pappa i ett framtida perspektiv. Fokus idag ligger på att dels vara familjeöverhu-

vud- och försörjare och dels att inneha en stödjande och uppmuntrande roll gentemot barnets 

mamma. Man skall bli pappa senare och det finns inte så mycket funderingar över sin egen 

roll som pappa. Däremot finns det tankar om hur det kommer att se ut när barnet blir äldre. 

Med äldre menas i det här sammanhanget när barnet är så pass stort att man kan på ett tydli-

gare sätt relatera till barnet och föra en dialog med det. Det finns en längtan om att få till-

bringa egen tid med barnet, och med det menas bland annat när barnet slutar amma och på så 

sätt inte är så knutet till mamman. De första åren i barnets liv uppfattas som en form av 

transportsträcka, där man från början inte har en sån stor betydelse. Man inväntar barnet och 

att det skall bli så pass moget att det kan börja kommunicera på ett annat plan.  

 

”I den föräldragrupp som vi var med i pratade man om när man ser sig som förälder. 

Det blev mycket snack om att det är ju mammatiden först och sedan kommer pappati-
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den, då mammorna ser sig precis som mammor som ammar det första halvåret, och 

papporna ser sig själv att kicka boll. Där kände jag mig faktiskt väldigt träffad. För in-

nan såg jag framför mig en liten krabat att leka och lära fiska och hela den biten, mer 

än byta blöjor på och mata med havregrynsgröt. Men det är klart, det första måste ju 

komma först” 

 

Relationen mellan barn och mamma uppfattas som den primära, och att de kommer i andra 

hand. Relationen förändras över tid, vilket innebär att relationen med barnet förväntas bli 

tydligare och starkare ju äldre barnet blir. I nuläget ser relationen tämligen ensidig ut, vilket 

betyder att det är de som har ansvaret för att ta hand om, ta ansvar för och för att få till en bra 

kontakt. De uppfattar att relationen växer naturligt i samband med att barnet blir större, och 

att det då blir mer av givande och tagande. 

 

Pappans betydelse för barnet uppfattas som ganska ringa, men rollen kommer att förändras 

och bli viktigare ju äldre barnet blir. Det finns en tydlig tanke om att vara med och påverka 

barnets liv och leverne, genom att vara en god vuxen person som kan vara en bra modell för 

barnet att identifiera sig med. Rollen som god förebild, mentor och vara en trygg person för 

sina barn är viktig.  

 

”Jag ser inte min papparoll så klar just nu. Det blir senare. Jag tänker att vi skall ha 

en kompisrelation. Det måste ju finnas en ömsedighet till ens barn. Man får ju den re-

spekt man förtjänar som pappa. Jag lär B och han kommer att lära mig” 

 

Vidare kan man förmedla andra kunskaper och erfarenheter än vad mamma har, vilket man 

ser som berikande för barnet i dess utveckling. Det finns ett stort värde i att till barnet för-

medla just dessa specifika ”manskunskaper”. Det betyder att man likt en mentor och/eller fö-

rebild på olika sätt visar barnet de erfarenheter och kunskaper man har specifikt som man. 

Det är något man tidigt börjar med och som fortsätter hela livet. 

 

Det finns likartade uppfattningar om vad som anses viktigt i relationen med sitt barn. Det är 

begrepp som att förmedla trygghet, ömhet, närhet och värme. Vidare uppger de att det är av 

stor betydelse att är närvarande och finns till hands. Barnet skall kunna vända sig till dem, 

och kunna be om hjälp både när det gäller praktiska frågor, men även när det gäller andra 

spörsmål som mer handlar om värderingar och attityder. Det är av stor vikt att barnet känner 

att de kan vända sig till någon annan än till mamma. 
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En grundad teori 

Pappablivandet inleds med att man får beskedet om graviditet. Det gör att livet omedelbart förändras 

för mannen på flera sätt. Han kommer i och med detta besked inte endast att orientera sig i relation till 

kategorin man utan även till kategorin pappa. Det uppstår en skiljelinje i mannens och den blivande 

pappans liv och föreställningsvärld, livet före och efter barnet. Beskedet inleder en process av reflek-

tion och omorientering i tillvaron som förberedelse för en annan roll och livsform, pappans och små-

barnsfamiljens. Förändringar visar sig när det gäller mannens känslor, prioriteringar och status kopplat 

till en föreställning om en påtaglig skillnad mellan att vara man i ett parförhållande och pappa i en 

småbarnsfamilj. Föreställningarna om barnet, småbarnsfamiljen och faderskapet förskjuter den blivan-

de pappans fokus från nuet och de egna behoven till framtiden och uppgiften som förälder med ansvar 

för barn och familj. 

 

Parrelationen och förhållandet till den blivande mamman genomgår förändringar som innebär att man 

börjar ge plats mellan varandra åt det kommande barnet. Utan att tala om det tycks båda parter oriente-

ra sig mot olika positioner och roller inom ramen för den tänkta barnfamiljen. Pappan kan sägas kliva 

åt sidan för att stötta mamman och ge henne förstaplatsen i föräldrablivandet och företräde i den tidi-

gaste relationen till barnet. För nyblivna förstagångspappor är pappa något man blir sedan, sedan när 

man kan få egen tid med sitt barn och umgås själv med det för att föra en dialog på tu man hand. 

 
 

Diskussion 

Det resultat som kommer fram i aktuell studie stödjer både psykoanalysens och anknytnings-

teorins uppfattning om att pappor förvisso har betydelse för sina barn, men inte när de är rik-

tigt små. Sigmund Freud ansåg att barnet först vid några års ålder kan tillgodogöra sig ytter-

ligare en relation utöver mamma. Donald Winnicott ansåg att pappans främsta uppgift var att 

stödja och hjälpa mamman. John Bowlby beskriver att barnet kan knyta an till en person, vil-

ket sker när barnet är mellan 6-12 månader, och att pappor skall vara stödjande och hjälpande 

i anknytningsprocessen mellan mamma och barn. Detta stämmer väl in med Lars Plantins 

forskning, som visar att faderskapet bygger på engagemang och innebär både svårigheter och 

glädjeämnen. Vidare visar han på att papporna i hans forskning upplever sig vara mer av en 

”backup” för mamman, vilket överensstämmer med resultatet i denna studie.  

 

Kan vi och skall vi då slå oss till ro och stilla konstatera att 1900-talets stora giganter inom 

psykologin har rätt även en bit in i 2000-talet? Svaret på denna fråga är både ja och nej. Re-
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sultatet i studien visar på att papporna på ett medvetet sätt lägger stor vikt vid att det är 

mamma och barn som skall ha de bra i första hand. Vidare står det klart att de väntar på sin 

tur efter mammans och barnets första viktiga tid. Däremot kan man inte på något sätt påstå 

att de är oviktiga och enbart skall hjälpa och stötta mamman. Det finns ett stort intresse och 

engagemang bland papporna i studien, och de har alla en ambition att bli bra pappor.   

 

Det mest lustfyllda i detta arbete har varit intervjuerna med papporna, där de på ett öppet och 

relativt utlämnande sätt berättat om sina tankar, erfarenheter och funderingar. Det som är slå-

ende är att dessa pappor inte ägnat så mycket tid åt att fundera över sin roll som pappa. De 

berättar att det är första gången som de får möjlighet att tänka till och reflektera över detta, 

och det märks väl under intervjuerna att det finns ett uppdämt behov att prata om dessa vikti-

ga frågor. De blandade känslor som pappablivandet innebär har tagit stor del under intervju-

erna med papporna. De beskriver glädjen vid beskedet om att partnern är gravid, vilket rela-

tivt omgående blandas med en känsla av oro och osäkerhet. Denna beskrivning återkommer 

under processen som startar med det positiva beskedet, och fortsätter under graviditet, för-

lossning och det första halvåret med barnet. Man kan konstatera att det är en process som 

papporna beskriver, men att denna process sker i det tysta. Papporna blir något förvånade när 

de i intervjusituationen själva får sätta ord på sina egna reflektioner. 

 

Fokuseringen på mammor i samhället i allmänhet och i media i synnerhet, gör papporna nå-

got vilsna. En stor, och förvisso viktig diskussion som förs frekvent, är hur föräldraledigheten 

skall delas upp. En annan diskussion som emellanåt förs är att föräldrabalken är diskrimine-

rade för pappor. Både frågan om föräldraledighet och huruvida gällande familjerättslagstift-

ning är skriven till förmån för mammor, är konkreta och juridiska spörsmål. När det gäller 

frågor som rör pappors relation till sina barn är det tämligen tyst. Frågor om hur man skall 

vara och inte vara som pappa är något som sällan diskuteras, i synnerhet inte pappor emellan. 

Papporna berättar att det under föräldrautbildningen inom mödra- och barnhälsovårdsverk-

samheten var gruppdiskussioner där blivande mammor satt för sig och blivande pappor för 

sig. Gruppen med de blivande mammorna leddes av en barnmorska och/eller en barnsjukskö-

terska, men gruppen med de blivande papporna förväntades sköta sin egen diskussion. Pap-

porna berättar att det idag inte finns ett självklart forum för dem att samtala om frågor som de 

har behov av att dryfta när deras roll som pappa. De önskar att det fanns möjlighet för ny-

blivna pappor att under ledning av någon professionell föra samtal och diskussioner om deras 

nya roll som pappa.  
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Slutsatsen blir att, med bakgrund av det intresse och engagemang som papporna i studien vi-

sat, det är uppenbart att det finns behov av en verksamhet, driven av landsting och/eller 

kommun, där pappor med barn i olika åldrar skulle kunna få stöd och information. En sådan 

verksamhet skulle tjäna många syften, på många olika plan och med olika tidsperspektiv.  

En ännu bättre verksamhet vore en föräldramottagning där mammor och pappor skulle kunna få råd 

och stöd under föräldraskapets olika tider, allt från den första tiden med den nya bebisen till fundering-

ar om det lite större barnet. Föräldrar skulle vid en sådan mottagning ha möjlighet att gemensamt tala 

om tankar och funderingar man har när det gäller rollen som förälder.  

 

Pappor i allmänhet anklagas emellanåt för att inte arbeta för och bibehålla en relation med sitt barn, i 

synnerhet om föräldrarna separerar. Pappor inser kanske inte hur värdefullt det är för barn att ha en 

fungerande kontakt med sin pappa? En verksamhet som ovan nämns skulle vara bra för att motverka 

att pappa och barn glider isär. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

 

- Allmänna uppvärmningsfrågor 

• information om sammanhanget (handhavande av intervjumaterialet) 

• syftet med intervjun 

• frågor kring barnet (namn, ålder o dyl.) 

• frågor/funderingar från pappan 

 

- Vill du berätta hur det var för dig att bli pappa? 

- När började du uppleva dig som pappa? 

- Hur tänker du kring relationen till ditt barn? 

- Vad tycker du är viktigt? 

- Hur tänker du om din betydelse för ditt barn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Forskningsetisk information 

 
Denna intervju ingår som underlag för en studie vid psykoterapeutprogrammet vid Umeå 

Universitet. 

Vetenskapsrådets etiska regler gäller enligt följande: 

 

• Du garanteras anonymitet. Resultatet presenteras på det sättet att det inte framgår vem 

som medverkat i undersökningen. 

• Samtliga uppgifter hanteras konfidentiellt, där det endast är jag som har tillgång till 

dem. 

• Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta om du så önskar. 

• Du kan återkalla ditt medgivande även efter att intervjun ägt rum. 

• Om du vill kan du komplettera med mer uppgifter efter intervjun. 

• Intervjun spelas in på band. Innehållet på bandet kommer att raderas när undersök-

ningen avslutas. 

 

Jan Nyberg 
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