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Sammanfattning 

 

Under de senaste två till tre årtionden har vårdpersonalen som möter barnfamiljer börjat 

uppmärksamma att pappan har en egen och självständig roll till sitt barn och i familjens liv. 

I följande kvalitativa studie får vi ta del av några förstagångspappors erfarenheter av hur deras 

delaktighet har varit under graviditeten, under förlossning och BB-tiden samt under den första 

tiden tillsammans med sitt barn. De berättar också om hur deras erfarenheter av stöd har varit 

under samma tid, ifrån såväl deras personliga som det professionella nätverket.   

Det visar sig att dessa pappor har varit engagerade tillsammans med sin partner ifrån allra 

första tiden av graviditeten. De har deltagit i förberedelserna hemma, vid besök hos 

barnmorskan och vid föräldrautbildningen och de har varit med sitt barn till BvC. 

Papporna har medvetet prioriterat tid tillsammans med sitt barn och familjen och varit 

angelägna om att lära känna sitt barn och delta i omsorgen och skötseln på ett självständigt 

sätt. Samspelet med sin partner har byggt på ömsesidig respekt vilket har inneburit att 

papporna har haft förmågan att både ta aktiv del i skötsel och omsorg, men också funnits där 

som ett stöd till sin partner, allt utifrån barnets behov. 

Det framkommer i studien att papporna har uppskattat stödet ifrån mor-och farföräldrar och 

syskon när stödet har anpassats och utgått ifrån deras behov. Även stödet ifrån vänner som 

själva har barn har också haft stor betydelse. 

Dessa pappors erfarenhet av stöd ifrån det professionella nätverket har varit mycket positivt, 

bortsett från BB-tiden där de saknade information, praktiskt stöd och bra bemötande. Annars 

beskriver papporna att personalen har vänt sig till dem lika mycket som till mammorna och att 

de har haft möjlighet att ställa egna frågor. 

Det är angeläget att personalen på BB utformar rutiner för information och omhändertagande 

av de nyblivna förstagångsföräldrarna under den korta tid som de idag är på BB. Likaså att 

personalen där uppmärksammar att ett respektfullt bemötande har stor betydelse för hur 

starten blir för den nyblivna familjen. 
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Inledning 

 

I mitt arbete som socionom på Familjecentrum i Bollnäs träffar jag blivande föräldrar och 

föräldrar till barn 0-12 år. 

I samband med föräldrautbildningen träffar jag alla förstagångsföräldrar utifrån temat 

”Omställningen att bli förälder”. De blivande mammorna och papporna sitter var för sig och 

samtalar kring vilket stöd som de tror att de kommer att behöva i sin övergång till ett 

föräldraskap och vad de tror att deras partner kommer att behöva för stöd. Papporna uttrycker 

ofta att de tror att de kommer att behöva stöd ifrån sin partner och sin omgivning för att få en 

självständig roll till sitt barn. Mammorna bekräftar att de också tror att de måste tänka på ”att 

släppa in” och visa tillit till att även pappan är viktig för sitt barn redan ifrån början. 

När jag nu fick möjlighet att fördjupa mig i ett ämne kändes det angeläget att ta del av några 

nyblivna förstagångspappors erfarenheter av graviditeten, förlossningen och att vara 

tillsammans med sitt barn under de första månaderna och vilken betydelse stödet ifrån såväl 

det professionella som deras personliga nätverk har haft för dessa pappor.  

Att ta del av den aktuella forskningen och litteraturen som fokuserar på pappors upplevelser 

och erfarenheter kändes också värdefullt och inspirerande. 
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Bakgrund 

 

Pappans betydelse ur ett teoretiskt perspektiv 

 

Åsa Premberg refererar i sin avhandling ”Förstagångsfäders upplevelser av 

föräldrautbildning, förlossning och första året som far” till hur Ellen Key (1849-1926) ansåg 

att vara moder innebar ett heltidsarbete och krävde expertkunskaper och att faderns roll var 

underordnad när det gällde hemarbete och barnets skötsel. Faderns ansvar var på den tiden att 

försörja familjen (Key, 1900; Hwang, 2000; enligt Premberg, 2011). 

 

I sin bok ”Faderskap i tid och rum” poängterar Philip Hwang att det är först under de senaste 

två till tre årtionden som vårdpersonal som möter barnfamiljer har uppmärksammat att pappan 

har en egen och självständig roll till sitt barn och i familjens liv. Nyare forskning har bl.a. 

visat att de män som tidigt engagerar sig i graviditeten har lättare att hitta sin roll som far 

(Draper, 2002; enligt Premberg 2011). Hwang gör en tillbakablick genom att beskriva hur 

psykoanalysen och anknytningsteorin har sett på pappans roll i barnets utveckling. Enligt den 

tidiga psykoanalysen blev pappan betydelsefull för sitt barn när det var i 3-5 års åldern (Freud 

enlig Hwang 2000). Senare psykoanalytiker ägnade viss uppmärksamhet åt pappan men då 

utifrån rollen att se till mammans behov under barnets första månader. Självklart var att 

mamman var den viktigaste personen i barnets liv (Anna Freud, DW Winnicott, Margaret 

Mahler enligt Hwang 2000). Idag är det anknytningsteorin som dominerar den psykologiska 

forskningen när det gäller relationen mellan pappor och barn. Grundaren, den engelske 

psykoanalytikern John Bowlby, utgick i slutet av 1950-talet ifrån psykoanalysen och etologin. 

I sin bok ”Familjens livscykel” beskriver Björn Wrangsjö att föräldrarollerna numera är mer 

jämställda än tidigare när det gäller föräldrarnas relation till sitt lilla barn. ”Många fäder kan 

ge sig hän åt den reservationslösa närkontakten, vilket innebär att de kan förhålla sig helt 

annorlunda i det intersubjektiva fältet än tidigare generationers fäder”(Wrangsjö,sid 

81,2009). Wrangsjö menar vidare att utifrån den moderna utvecklingspsykologin anses idag 

båda föräldrarna kunna bli trygga anknytningspersoner för sitt spädbarn. Han hänvisar till 

tidigare antaganden om symbios och mor-barnrelationens absoluta exklusivitet och de 

konsekvenser detta ofta förde med sig för papporna i deras relation till såväl sitt lilla barn som 

till sin partner. 
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Psykologerna Ann Frodi och Michael E Lamb har undersökt hur pappor och mammor 

reagerar på barns signaler genom att mäta deras blodtryck, puls och hudens elektriska 

ledningsförmåga när de såg en film på TV som visade lugna, leende och gråtande barn. De 

kom i sin undersökning fram till”att det inte fanns någon biologisk grundad könsskillnad när 

det gällde att reagera på barn, och att beteendeskillnader uppstår som svar på socialt tryck 

och sociala förväntningar”(Hwang, sid 27, 2000). Hwang utvecklar sitt resonemang utifrån 

egna intervjuer med pappor där det bland annat har visat sig att nyblivna pappor uppför sig 

ungefär som nyblivna mammor till sina barn. Han fastslår att pappor kan vara lika känsliga 

som mammor gentemot sina barn men för det krävs att pappan ägnar mycket tid och 

engagerar sig i omsorgen om sitt barn. ”Även om mammor och pappor från början är lika 

kompetenta kan ansvarsfördelningen i familjen leda till kvalitativa skilda beteenden” 

(Hwang, sid 28, 2000). I sina intervjuer har han uppmärksammat att även om ambitionen hos 

föräldrarna från början har varit att dela på allt, så visar det sig att föräldrarna har olika roller 

redan efter ca tre månader. Hwang fastslår vidare att det fortfarande är svårt att dra några 

slutsatser kring hur mammor och pappor uppför sig gentemot sina barn då traditionella 

könsroller antagligen i hög grad påverkar resultatet av undersökningar (Hwang, 2000).  

 

Som en av slutsatserna i Prembergs avhandling lyfter hon fram att papporna tycker att det är 

angeläget och strävar efter att ha en egen självständig relation till sitt barn under det första 

året. Detta upplevde de underlättades av att de kände att de klarade av att ta hand om sitt barn 

på egen hand, t ex när modern yrkesarbetade. Hennes kvalitativa studie visade dock ”att 

männen är i en sekundär roll. Vilket innebär att de till stor del deltar för kvinnans skull såväl 

under föräldrautbildning, förlossning som under barnets första år. Samt att de såg som sin 

huvudsakliga uppgift att vara ett stöd för kvinnan” (Premberg, sid 38, 2011). 

Ett omsorgsinriktat faderskap i den nybildade familjen där en stabil relation utvecklas mellan 

far och barn är positivt för barnets psykologiska och sociala utveckling, fastslår Premberg 

(Premberg, 2011), och grundar sina slutsatser utifrån tidigare forskning. Utifrån resultatet av 

sin studie föreslår hon ”stöd som vänder sig till de blivande och nyblivna papporna för att 

mildra den sekundära rollen”(Premberg, sid 43, 2011). 

 

Hwang poängterar även att det är viktigt att inte bara uppmärksamma vad en förälder gör med 

sitt barn och hur ofta han gör det. ”Det är först när pappan visar att han förstår barnets 

signaler som barnet kommer att uppfatta honom som någon som man kan lita på” (Hwang,sid 

25,2000). Han hänvisar till den amerikanske psykiatern Daniel Stern och hans bok 
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”Spädbarnets interpersonella värld” där Stern myntar begreppet känslointoning, det vill säga 

förälderns förmåga att över tid förstå barnets signaler men även att kunna förmedla sin 

förståelse tillbaka till sitt barn. Att bli pappa är en process som tar tid och ju mer tid som 

pappan är med sitt barn desto bättre lär sig pappan att förstå sitt barns signaler vilket gradvis 

ökar hans självförtroende som pappa (Hwang, 2000).  

 

Vad menas med sociala nätverk och socialt stöd? 

 

Begreppet socialt nätverk myntades av den engelska socialantropologen Barnes första gången 

1954. Han studerade ett norskt fiskesamhälle och beskrev hur människors sätt att relatera till  

varandra kunde liknas vid nät eller nätverk (Jaakko Seikkula, 1996). Seikkula konstaterar att 

begreppen socialt nätverk och socialt stöd ofta används som synonymer inom litteraturen 

vilket är felaktigt. Han hänvisar till Hessle (1991) som menar att socialt stöd avser stödjande 

åtgärder i mänskliga relationer som är riktade till individen medan det sociala nätverket avser 

dynamiska helheter som bildas av relationer. Det sociala nätverket blir då mer övergripande 

och omfattande och det sociala stödet en funktionell egenskap inom det sociala nätverket 

(Hessle, 1991; enligt Seeikkula, 1996). 

 

Även Lars Gunnarsson tar upp skillnaden mellan nätverkets struktur och funktion. ”En social 

relations kvalitet låter sig inte enkelt förklaras med hjälp av kvantitetsmått” (Gunnarsson,  

enligt Hwang, 2000, sid 70). Han gör också en skillnad på det formella och informella 

stödsystemet. Det formella stödsystemet menar Lars Gunnarsson är de utbytbara sociala 

relationerna som samhället erbjuder och det informella stödsystemet består av släktingar, 

grannar, arbetskamrater och vänner (Hwang 2000). 

 

Klefbeck har tillsammans med sina medarbetare utvecklat en nätverkskarta för att få en bild 

av helheten av individens relationer (Klefbeck m.fl.,1988; enligt Seikkula, 1996). 

Nätverkskartan är indelad i fyra sektorer 

 Familj med vilka man bor under samma tak och som tillhör samma hushåll. 

 Släkt och familjemedlemmar som man inte bor tillsammans med.  

 Arbete eller skola eller andra dagliga relationer.  

 Andra relationer såsom vänner, grannar och yrkeshjälpare. 
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Pappors upplevelser av stöd ifrån deras sociala nätverk 

 

I boken ” Faderskap i tid och rum” (Hwang, 2000) ställer sig Lars Gunnarsson frågan vilken 

betydelse det sociala nätverket har för pappor. Lars Gunnarsson fastslår att forskningen har 

kunnat visa att det sociala nätverket har betydelse för kvaliteten på mammors samspel med 

sitt barn. Han väcker frågan om dessa resultat går att överföra till att gälla även för män i 

papparollen och konstaterar att forskningen har börjat intressera sig för dessa frågor under de 

senaste åren (Lars G, enligt Hwang, 2000). 

 

Prembergs studier visar att männen i första hand vände sig till sin släkt och sina vänner när de 

var i behov av stöd under graviditeten och inte till professionella vårdgivare (Premberg, 

2011). I samband med att första barnet föds förändras även relationerna till parets 

ursprungsfamiljer, en process som ibland kan bli komplicerad, uppger Wrangsjö (2009). 

Wrangsjö menar att i samband med att den nya småbarnsfamiljen behöver stöd och hjälp av 

far- och morföräldrarna, kommer regleringen av avstånd och närhet till dem att aktualiseras 

och omprövas. 

Prembergs studie visar också att männen upplevde det betydelsefullt att samtala med andra 

föräldrar och barnmorskan under föräldrautbildningen (Premberg, 2011). De blivande 

papporna upplever det även värdefullt att få möjlighet att träffa andra män för att utbyta 

tankar och känslor i enkönade föräldragrupper. Där kan de ge uttryck för egna behov och 

slipper känna sig som ”ett ointressant bihang till kvinnan” (Symon & Lee, 2003; 

Friedewald,et al,2005; enligt Premberg, sid 39, 2011). 

Vidare beskriver Premberg att hennes resultat bekräftar en tidigare studie (Hallgren, 1999) att 

männen har behov av att barnmorskorna bemöter dem individuellt och även utformar 

föräldrautbildningen utifrån deras behov och förväntningar (Premberg, 2011). I en av 

Prembergs studier framkom att papporna upplever att förlossningen är en gemensam 

angelägenhet och att de ser som sin huvuduppgift att ge ett anpassat stöd till sin partner under 

förlossningen. Samtidigt framkom i en annan studie av Premberg ”att männen upplevde det 

krävande att under förlossningen ge stöd och utstråla trygghet, medan de egna starka 

känslorna, som oro och frustration, måste döljas för att inte oroa kvinnan”(Premberg, sid 40, 

2011). Premberg fastslår att det är viktigt att förlossningspersonalen får en ökad medvetenhet 

om hur uppmärksamma och känslosamma männen kan vara under förlossningen. En sådan 

medvetenhet kan leda till att personalen ger ökat informativt och emotionellt stöd till 

papporna.  
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Inom ramen för ett av Sveriges jämställdhetsprojekt ”Gör det Jämt” har 

Förlossningsavdelningen/BB-enheten vid Norra Älvsborgs länssjukhus deltagit med en 

rapport ”Hur kan delaktighet för mannen i processen födande/föräldraskap skapas?”. Detta 

arbete har sedan legat till grund för deras verksamhetsutveckling 2009-2010. I rapportens 

bakgrund och problembeskrivning hänvisas det till en tidigare gjord uppsats (Andersson, 

2007) som belyser att männen ser sig själva ”som en del av ett födande par medan 

sjukvårdspersonalen ser dem som ett stöd för kvinnan och till hennes förlossning och 

födande” (enligt Rapport 2009-2010, sid 6). Likaså hänvisar de till en annan studie där det 

framkommit att föräldrarna under BB-tiden ser sig som jämlikar, ”detta ses som ett 

gemensamt projekt medan personalen kan uppleva att pappan är i vägen för deras vård av 

kvinnan” (Elberg et al, 2008, enligt Rapport 2009-2010, sid 6). I rapporten konstaterar 

personalen att det finns en inbyggd konflikt mellan dessa båda synsätt och att det finns en risk 

att männen får en känsla av utanförskap inom förlossnings- och BB-vården. Många pappor 

vill ta del av och är engagerade i barnhälsovården ifrån allra första början, fastslår Fägerskiöld 

i sin forskningsrapport och poängterar hur betydelsefullt det är att BvC sjuksköterskan även 

skapar en förtroendefull relation och ger stöd till den nyblivna pappan. Ett tidigt stöd till 

pappan i början av faderskapet kan få långsiktig betydelse och vara till nytta för såväl barnet 

som familjen i sin helhet (Fägerskiöld, 2006). 

 

I en av Fägerskiöld´s senare studier (2008) framkommer det att förstagångspappor upplevde 

det överväldigande att bli pappa och att de ville ta del i omsorgen om sitt barn. För att ta del i 

föräldraskapet måste de balansera det med sin partners önskemål, sin arbetsgivares 

välvillighet och familjens ekonomiska behov, framkommer det i samma studie. Vidare 

framkommer det att flera deltagande pappor i studien ville dela på omsorgen och skötseln av 

sitt barn när båda föräldrarna var hemma. När barnet skulle ammas fanns pappan där och tog 

ansvar genom att hjälpa till på olika sätt för att underlätta amningen. Papporna var positivt 

inställda till amningen samtidigt som de kunde känna sig obetydliga. Fägerskiöld konstaterar 

att pappor är viktiga för sina barns tillväxt och utveckling och att kunskapen om 

förstagångspappornas upplevelser under barnets första tid kan vara värdefull kunskap för att 

öka stödet till papporna ifrån såväl barnmorskor som barnhälsovårdare (2008).  I Prembergs 

avhandling framkommer det att de yngsta papporna upplevde sämre emotionellt stöd och 

kände sig mindre accepterade än de äldre papporna. Premberg hänvisar till en annan studie 

som kommit fram till, att om dessa unga pappor får stöd innan barnet föds så ökar 

sannolikheten för att de har kontakt med sitt barn under barnets första månader och första året, 
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vilket anses avgörande för hur relationen mellan far och barn utvecklas (Fagan, et al., 2007; 

enligt Premberg, 2011). 

 

En stor svensk studie som genomfördes i Västernorrland under perioden juni 2007 till juni 

2008 har fokuserat på pappor under och strax efter graviditeten. Det framkom där att stöd 

ifrån barnmorskan eller andra som står pappan nära inte påverkar pappornas tankar om 

svårigheter med att bli förälder. Däremot visade det sig att ett bristande stöd ifrån deras 

partner efter det att barnet var fött, ökade pappornas oro (Thomas et al., 2011) 

 

Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att genom intervjuer med förstagångspappor dels 

undersöka deras erfarenhet av att ha varit delaktiga under såväl graviditeten som i skötseln 

och omsorgen om sitt barn under de första månaderna, dels undersöka deras erfarenheter av 

stöd ifrån såväl det professionella nätverket som deras personliga nätverk. 

 

Frågeställningar  

 

Hur ser några pappors erfarenhet ut av att ha varit delaktiga under graviditeten och i 

omsorgen och skötseln av sitt barn under de första månaderna? 

 

Hur ser några pappors erfarenhet av stöd ut ifrån det professionella nätverket under 

graviditeten, i samband med förlossningen och efter första barnets födelse? 

 

Hur ser några pappors erfarenhet av stöd ut ifrån deras personliga nätverk, efter första barnets 

födelse? 

 

Upplever papporna att deras relationer till sina personliga nätverk har förändrats i samband 

med första barnets födelse och i så fall på vilket sätt? 
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Metod 

 

Undersökningen som är deskriptiv, baseras på kvalitativa data som samlats in genom bandade 

intervjuer.  

 

Definition av undersökningsgrupp och rekrytering av informanter 

 

Urvalet är nyblivna förstagångspappor som lever med barnets mamma. Definition av nyblivna 

pappor är att deras barn inte ska vara äldre än ett år. Papporna har tillfrågats om de vill vara 

med i studien av sin sjuksköterska på BvC, som är en del av ett Familjecentrum. De pappor 

som har varit med är engagerade i kontakten med BvC och urvalet har därför varit ett positivt 

urval. I samband med att papporna har tillfrågats av sjuksköterskan på BvC om de vill delta i 

studien, har de fått ett brev (bilaga 1) med ytterligare information, där bland annat pappornas 

anonymitet har garanterats. Därefter har papporna kontaktats per telefon för att boka in 

intervjutillfället och papporna har då haft möjlighet att själv bestämma var intervjun skulle 

ske.  

 

Metod för insamling av information 

 

Data har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer under hösten 2011 tills dess att 

mättnadskriteriet blev uppfyllt (Kvale, 2009). Samtalen har spelats in med hjälp av en 

bandspelare. Det har funnits en intervjuguide (bilaga 2) med frågor som varit till hjälp och 

legat till grund för att täcka syftet och frågeställningarna i studien. Varje intervju har inletts 

med en genomgång av syftet med studien och information om att den enskilda intervjun är 

sekretesskyddad. Ännu en gång har pappan haft möjlighet att välja om han vill delta. 

Intervjun har inletts med att vi tillsammans gjort en Nätverkskarta, med fokus på de relationer 

som har haft betydelse i form av ”stöd och hjälp” utifrån deras föräldraskap. Nätverkskartan 

har sedan varit till hjälp under vårt samtal men redovisas inte i studien.  
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Metod för bearbetning av information 

 

I undersökningen som är deskriptiv är syftet att erhålla olika beskrivningar från 

intervjupersonerna, beskrivningar som berör deras personliga upplevelser och känslor. 

”Den kvalitativa forskningsintervjun har en unik möjlighet att komma åt och beskriva den 

levda vardagsvärlden”(Kvale, 2009, sid44). En kvalitativ forskningsintervju försöker täcka 

innehållet på såväl ett faktaplan som meningsplan vilket har varit en strävan i intervjuerna. 

Intervjumaterialet har bearbetats med inspiration av metoden ”meningskoncentration” (Kvale, 

2009). 

 

Intervjuerna skrevs ut ordagrant och analysen skedde därefter i fem steg (Kvale, 2009). Den 

inleddes med att intervjuerna lästes igenom vid ett flertal tillfällen för att få en känsla för 

helheten och därefter formulerades teman utifrån intervjumaterialet. Dessa teman kopplades 

till syftet med själva undersökningen och de huvudteman som då blev kvar, sammanställdes 

slutligen i en deskriptiv beskrivning av resultatet. 

 

Genomförande 

 

Under maj månad 2011 tillfrågades BvC sjuksköterskorna om de hade möjlighet att hjälpa till 

med urvalet av pappor. Under augusti månad informerades BvC sjuksköterskorna mer 

ingående om syftet med studien och tilldelades ett brev med information, som de kunde dela 

ut till berörda pappor. När tre pappor hade gett positivt svar ombads BvC sjuksköterskorna att 

vänta med ytterligare förfrågningar. Intervjuerna genomfördes under september månad på ett 

Familjecentrum. Därefter renskrevs intervjuerna och bearbetades under november månad. 

 

Avgränsning 

 

Denna studie fokuserar på pappornas erfarenhet av att ha varit delaktig i omsorgen och 

skötseln av sitt barn under den första tiden och min ambition har därför inte varit att beskriva 

själva samspelet mellan pappa och barn. I intervjun har ändå pappor beskrivit sådana 

erfarenheter som även återkommer som en del av resultatet. 
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Min avsikt har inte heller varit att fördjupa mig kring hur själva parrelationen har förändrats i 

samband med omställningen att få sitt första barn utan fokus har varit kring vilket stöd 

papporna har upplevt ifrån sin partner som en del av deras personliga nätverk.  

 

Som en naturlig följd av ovanstående avgränsning, avser frågeställningen om pappornas 

upplevelser av förändringar inom sina personliga nätverk, inte deras parrelation utan 

relationen till deras övriga personliga nätverk. 

 

Etiska överväganden 

 

Det har varit angeläget att använda data som framkommit under intervjun på ett sådant sätt att 

ingen enskild person ska kunna identifieras. Då papporna har blivit personligt utvalda och 

tillfrågade av sin BvC sjuksköterska är de medvetna om att deras berättelser kring sina 

erfarenheter av det stöd de har fått ifrån barnhälsovården även kommer att kunna läsas av 

personalen. Även om det inte går att personligt identifiera vad var och en har sagt är urvalet så 

pass litet att det ändå skulle kunna påverka pappornas ärlighet rent hypotetiskt. 
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Resultat 

 

Utifrån analys av intervjumaterialet framträdde följande teman under respektive frågeställning 

 

Hur ser några pappors erfarenhet ut av att ha varit delaktiga under graviditeten och i 

omsorgen och skötseln av sitt barn under de första månaderna? 

Teman 

- Att vara med så mycket som möjligt 

- Att lära känna sitt barn 

- Samspelet med sitt barn 

- Balansen mellan att vara pappa, arbetet, fritiden och hänsyn till sin partner 

 

Hur ser några pappors erfarenheter av stöd ut, ifrån det professionella nätverket under 

graviditeten, i samband med förlossningen och efter barnets födelse? 

Teman 

-Att känna sig sedd och bekräftad 

-Bristfällig hjälp och information på BB 

 

Hur ser några pappors erfarenheter av stöd ut ifrån deras personliga nätverk efter barnets 

födelse? 

Teman 

-Viktigt att visa respekt för barnet och de nyblivna pappornas behov 

-Viktigt att partnern ”släpper in”, att vara ett team 

 

Har relationerna inom pappornas nätverk förändrats i samband med första barnets födelse och 

i så fall på vilket sätt? 

Teman 

-Har man barn har man mycket gemensamt, ”familjepappaprat” 

-Plötsligt intressant ”hur jag själv hade det som barn” 
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I det följande presenteras utifrån frågeställning sammandrag av innehåll under respektive 

tema, samt illustrerande citat. 

 

Pappors erfarenhet av att ha varit delaktiga under graviditeten och i 

omsorgen och skötseln av sitt barn under de första månaderna 

 

 

Att vara med så mycket som möjligt  

 

 

De har varit med redan i förberedelserna inför barnets födelse genom att ”… handla grejer, vi 

hade köpt barnvagn, bilbarnstol och det var allt möjligt som vi hade börjat handla på oss”.  

”Man åkte till apoteket och köpte alla salvor, nässug, näsdroppar, allt som behövs, skötbord, 

barnvagn. Jag var med hela vägen”. En pappa berättar med inlevelse hur viktigt det hade 

varit att de tillsammans kom fram till vad barnet skulle heta, med respekt för varandras 

önskemål. 

Papporna har varit med till barnmorskan, på föräldrautbildningen, under förlossningen/BB – 

tiden och vid besök hos BvC.  

Vid besöken hos barnmorskan var papporna med och tog del av informationen,”nu är det min 

uppgift att sitta och lyssna och vara ett uppslagsverk åt henne så att hon kan få hjälp att 

komma ihåg”. Även föräldrautbildningen var ett tillfälle för papporna att ta del av information 

tillsammans med sin partner men också en möjlighet att träffa andra blivande pappor.  

Att vara med vid ultraljudet beskrivs som en stark upplevelse ”det var superhäftigt, för 

mammorna de känner ju i magen att det är något på gång men som pappa känner man ju 

ingenting. Det var då man ville att det skulle vara förlossning snart ”.  

Likaså förlossningen, ”den var ju helt suverän, vi var ett bra team, doseringarna, det var jag 

som skötte dem”. Samtidigt framkom det att man också kan känna sig maktlös som pappa 

under förlossningen ”jag stod där och baddade henne med en handduk, kan jag göra 

någonting annat, jag kände mig maktlös”. ”Det hände ingenting, hade inget att peppa med 

utan det var bara att bita ihop och ta emot, men minnet är ju väldigt positivt”. 

Under BB-tiden blir det uppenbart hur papporna tar på sig ett ansvar att ställa frågor och 

kompensera för de brister de upplever finns i bemötande och information, ”det kom ingen och 

gav oss information, jag fick gå med honom till personalen och fråga”. En annan pappa 

berättar hur han till slut sa till ”det här måste vi nog kunna när vi kommer hem, så jag vill 
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prova”. Besöken vid BvC beskrivs som betydelsefulla. ”Jag har varit med på alla vägningar 

och mätningar, jag tror jag har missat en… jag tycker att det är jättekul”. 

För dessa pappor har det varit självklart att vara med ifrån första stund. ”Det är jätteviktigt! 

Mamman bär barnet i 9 månader och ammar och grejar, då tycker jag att så fort det är något 

som pappan kan göra så måste han få göra det också” 

De har varit delaktiga ifrån allra första tiden både när det gäller att ge sitt barn mat som att 

byta blöja och trösta. 

 ”…så de allra första dagarna kände jag mig hemskt med för då fick jag koppa honom” 

”Det var jag som bytte blöjorna i början och som badade honom första gången” 

”Det var jag som fick ta hand om de första bäck-blöjorna” 

”Vi fick koppa honom med ersättning och det blev min uppgift det. Det var den absolut 

viktigaste uppgiften som jag har fått i hela mitt liv” 

”De första veckorna sov han i min famn” 

Det framkommer också att papporna har varit engagerade tillsammans med sin partner för att 

komma igång med amningen, ”… hon kom igång med amningen och jag var med och 

tränade. Gjorde så gott jag kunde”. 

De uttrycker även att de kan ha en viktig uppgift att fylla när amningen kommit igång genom 

att underlätta för sin partner och barnet genom att vara hjälpsam, laga mat, hålla rent och fint, 

handla mat och serva sin partner på alla vis. 

 

Att lära känna sitt barn 

 

Papporna uttrycker på många sätt hur de genom att vara mycket tillsammans med sitt barn 

också lär känna sitt barn. ”Vårt barn hade kolik de första 3 månaderna men sovit hela 

nätterna sen dess. Nu har han rutiner, han är ju så aktiv om dagarna, sitter ju inte still en 

sekund, det är nog därför han sover hela nätterna”. Som en pappa beskrev under sin 

pappaledighet ”när man är hemma med honom en hel dag så ser man ju mer när det händer 

någonting också. Han blev så mycket mer medveten om allting runt omkring så det var ju 

jättekul att bara se hur han utvecklades varje dag”. 

”Jag har lärt känna honom och jag kände att det fanns inget som skrämde mig längre att ha 

barn” 

”Han har ätit, rapat och är nybytt, alla de grejorna som det kan bero på att han har kinkat. 

Nu är han lugn här hos mig och det har jag uppnått” 
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Samspelet med sitt barn 

 

I pappornas berättelser så framkommer det även situationer som beskriver hur papporna 

samspelar med sitt barn. ”Att byta bajsblöja är ju inte det roligaste som finns men det blir en 

stund när man tittar varandra i ögonen, både bebisen och pappan, och det blir ju speciellt det 

där”. 

”När han är så där liten och man är försiktig med nacken när man ska lägga ner honom så 

får man ju faktiskt någon minut där då han verkligen är koncentrerad, så man ska nog vara 

rädd om den tiden och ta hand om barnet så mycket som möjligt, hjälpa till med så mycket 

man kan, det är ju så också att han sover den mesta av tiden så all vaken tid ska man ta vara 

på ”. 

Det framkommer också hur en pappa beskriver sin frustration när hans bebis inte verkar få i 

sig tillräckligt med mat och hans önskan att direkt vilja svara på sitt barns signaler och 

tillgodose hans behov av mat. 

 

Balansen mellan att vara pappa, arbetet, fritiden och hänsynen till sin partner 

 

Papporna har ju i varierande grad varit pappalediga men samtliga pappor har varit hemma tio 

dagar i direkt anslutning till sitt barns födelse. En pappa beskriver ”jag har aldrig varit 

hemma så mycket som nu och jag tyckte det var kanon, de fick ringa på mig och fråga vad 

dom skulle göra”. En av papporna uttrycker hur det kändes när han kom tillbaka efter två 

veckor hemma på följande sätt ”men sen när det var slut och jag var tillbaks på jobbet så 

vara man inte jättepoppis där heller och sen när man kom hem… jag skulle i alla fall ha varit 

hemma ett par veckor till så att jag hade kunnat identifiera mig mer som pappa och lärt 

känna honom riktigt, för det kändes ju att min partner fick ett försprång när hon var hemma 

med honom och hon visste ju mer hur han funkade än jag”. Att det ofta handlar om familjens 

ekonomi framkom också ”det är ju min lön som vi lever på” och ytterligare tankar som kom 

fram var ”när man är färsk på ett företag så vill man ju gärna visa upp sig”. Att även göra 

viktiga prioriteringar när det gäller sina fritidsintressen tas upp. Att arbeta hela dagarna och 

sedan gå direkt till egen träning, ”mycket värdefull tid som försvinner med familjen” uttrycker 

en pappa.  
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Pappors erfarenhet av stöd från det professionella nätverket under 

graviditeten, i samband med förlossningen och efter barnets födelse  

 

Att känna sig sedd och bekräftad 

 

Hos barnmorskan ”var det vi”. Så beskriver en pappa sina upplevelser från besöken hos 

barnmorskan. ”Hon vände sig lika mycket till mig när hon berättade om magen och hur det 

såg ut”. Samma upplevelser delas av en annan pappa ” de frågade oss båda hur det kändes” 

men som ändå tillägger ”men jag kände mer som att nu är jag här för att stödja min partner, 

det är hon som har magen det är hon som har ont av att bära”.  

Papporna var i stort sett eniga om att föräldrautbildningen riktades till båda ”hur det är att bli 

förälder inte hur det är att bli mamma”. Det som också hade stor betydelse var att få sitta ner 

med andra pappor och prata, ”att bara få sitta och prata om allt mellan himmel och jord”. 

Det framkom önskemål om att informationen kring amningen kunde ha gjorts annorlunda, 

”pratat mer om hjälpmedel, amningshjälpen i Gävle, att det finns ersättning, vilken ersättning 

som är bra…”. En sådan information, uttryckte en pappa, skulle vara ett värdefullt stöd 

speciellt till oss pappor att höra, då mammorna oftast inte vill se något alternativ till 

amningen.   

Under förlossningen kände papporna att de fick det stöd de förväntade sig, däremot under 

tiden på BB framkommer det känslor av utanförskap, ”det kändes nästan som att jag var i 

vägen, vi fick in en tältsäng som jag sov på, det var trångt och bökigt, hon fick mat på kvällen 

och jag fick gå ut och äta”. Samtidigt uttrycker samma pappa att ”det är väl så här det ska 

vara, det är ju mammorna det cirkulerar kring, det är hon som fött ett barn nu, därför höll jag 

mig lite grann i ett hörn och lyssnade vad som skulle hända. Jag var med men ett halvt steg 

snett bakåt”. 

Kontrasten ifrån förlossningsupplevelsen beskriver en pappa så här ”när man kommer ifrån 

förlossningen, det är ju en helt otrolig grej, då är man omtumlad också och så möts man, de 

var så barska”. Papporna framför stark kritik över hur bemötandet var för både han och hans 

partner under tiden på BB, ”den var värdelös, det är under all kritik, man får inte bete sig 

som man gjorde”. ”inkompetenta, otrevliga, de ska jobba någon annanstans”. Bristen på 

bemötande för dem båda fick konsekvenser som nybliven pappa ”vi kunde ju inte prata med 

varandra för jag visste ju lika lite som hon. Hon behövde ju prata med någon som kan det 

här”. 
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På BvC har papporna känt sig bekräftade och betydelsefulla, där har man som pappa en viktig 

roll, ”har det varit sprutor och så, då är det jag som har fått hålla i honom, det vill ju inte 

hon göra”. De har ställt självständiga frågor ”saker som jag själv har kommit på liksom”, 

”hon tar sig tid, man kan småprata om annat också, hon bryr sig verkligen om oss, han är 

inte bara ett namn”. En pappa uttryckte hur han upplevde ett sådant stöd när han kom till 

BvC och fick följa sitt barns tillväxt kurva, då han varit med och tagit stort ansvar för 

matningen redan från början. 

 

Bristfällig hjälp och information på BB 

 

Det framkommer många synpunkter från papporna som handlar om brist på hjälp och 

information under BB-tiden. 

”Kommer jag till BB igen då kommer jag att tala om att vi vill ha all information, jag visste 

inte hur det skulle vara”.  

”Fick ju så dålig information om allting, nästan ingen hjälp alls, vi visste ju inte vad är det 

man måste kunna, missar vi nåt, gör vi rätt?” 

”Det hade räckt om de satt sig ner i 15 minuter och diskuterat med oss. Vi behövde 

professionell hjälp eftersom vi skulle gå direkt på kopp”. 

”Ingen berättade för oss hur han skulle ammas, ”nä du suger fel”, sen så la dom honom 

tillrätta utan att berätta för oss hur vi skulle göra så att vi visste till nästa gång”. 

”Det hade räckt med att någon hade kommit in och talat om att ”nu är det så här, det är inte 

så svårt, så här ofta ska ni mata, så här mycket mat ska han ha, han får sova hur länge han 

vill, så ofta ska ni byta blöja, det är bara att komma till oss så visar vi er hur man gör” 

”Första natten visste man ju inte, ska vi lyckas hålla den här vid liv över natten?” 

”Det hade underlättat hemskt mycket om de kommit och sagt att det här kommer att bli 

naturligt sen” 
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Pappors erfarenheter av stöd ifrån deras personliga nätverk efter barnets 

födelse 

 

Viktigt att visa respekt för barnet och de nyblivna pappornas behov 

 

Pappornas upplevelser av att ha fått stöd varierar ifrån erfarenheter som ”sjukt positivt, det 

var bara att ringa”, ”i början var dom där nästan varje kväll de första veckorna och det var 

så skönt” till erfarenheter av stöd som inte alls motsvarade behovet den första tiden ”det 

ringdes ju hela tiden och det kom en massa folk instormandes”. 

De positiva erfarenheterna bottnade i ett stöd som kändes respektfullt och utgick ifrån 

pappornas behov, ”att kunna ringa och fråga om råd och att få hjälp eller att bara höra att 

allt är som det ska vara”. En annan pappa berättar att han uppskattade att när bebin tröttnade i 

någon annans famn ”det är inte att nu är han ledsen nu ska han till mamma, han kan lika 

gärna komma till mig” eller ”om någon annan skulle byta blöja på honom och kände sig lite 

osäker, kunde de fråga mig också”.  

En upplevelse av bristande stöd uppkommer när andra uttrycker synpunkter eller tar egna 

initiativ med bebisen utan att känna in eller visa bebin och den nyblivna föräldern respekt. En 

pappa uttrycker följande utifrån sina erfarenheter ”att lyssna absolut mer på sig själv och vad 

man tror är bäst för barnet istället för hur det gjordes förr och vad omgivningen säger, man 

känner sitt barn bäst”. 

Som nybliven förstagångspappa kan det vara svårt att stå emot omgivningens förväntningar, 

”hade det varit idag hade jag aldrig släppt mitt barn till någon annan, men jag var för 

osäker”. 

Det framkommer också att det funnits behov av olika sorters stöd. En pappa uttrycker vad 

värdefullt det hade varit om deras nära istället hade hjälpt dem genom att dammsuga ett golv 

eller lägga i en tvättmaskin så att de som kände sitt barn bäst fick vara med honom. En annan 

pappa berättar med glädje om hur han hade uppskattat att få bilen fixad och matlådor lagade, 

när de själva inte längre hann med som förut. När anhöriga kommer, så att de kan åka 

tillsammans och handla, beskrivs också som ett uppskattat stöd.  

För en pappa blev stödet ifrån ett av syskonen avgörande för att han skulle ta ut pappaledigt. 

Han hade fått rådet ”jag var hemma och jag skulle inte byta det mot någonting i hela världen, 

så ta ledigt om du får”. 
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Viktigt att partnern ”släpper in”, att vara ett team 

 

Papporna ger många exempel på hur viktigt det har varit för dem att deras partner har varit 

positiva och uppmuntrande till att hjälpas åt, ”jag har växt in i rollen som pappa, det är ju åt 

två håll det här, vi har gett varandra stöd”. Sättet att bjuda in papporna har varit ”nu får 

du…” eller ”nu ska vi fixa det här”. En pappa berättar att när han skulle vara pappaledig 

kände han sig mycket osäker eftersom han inte varit själv med sitt barn en hel dag. För honom 

betydde det mycket när det var så självklart för hans partner att ”det här fixar ju du och är det 

något så är det bara att ringa ”. En liknande upplevelse hade en annan pappa som berättar 

”när amningen var slut sa hon att nu får du mata honom, hon såg det som ett bra tillfälle, han 

och jag” 

Dessa pappor har varit med och delat på sysslorna ända från början och det som varit 

hjälpsamt för en av papporna har varit ”när man väl får göra någonting är det bra att fråga 

lite i början så det blir rätt, annars kommer hon att hålla i ännu hårdare i bebisen ”. 

När amningen inte fungerar och pappan kommer in i ett tidigt skede och ger sitt barn mat 

framkommer det vid intervjuerna att pappan kan känna av den frustration som samtidigt finns 

hos mamman, ”det blev en rivalitet mellan tutten och det här”. Eller som en pappa också 

uttryckte det ”det kanske inte gick så bra för henne att mata med kopp, men det funkade för 

mig”. Att båda är med ända ifrån början och tar hand om sitt barn har många fördelar, 

uttrycker en pappa. ”Det är ju nytt för oss båda då, ska man komma in 8-9 månader senare 

och mamman har gjort allting själv då är ju hon en expert och då får man definitivt inte tror 

jag”. 

 

Om relationerna inom pappornas nätverk har förändrats i samband med 

första barnets födelse och i så fall på vilket sätt  

 

Har man barn har man mycket gemensamt, ”familjepappaprat” 

 

Samtliga pappor upplever att relationerna inom deras personliga nätverk har förändrats sedan 

de blev pappa. ”Man har märkt att har man barn så har man mycket gemensamt, de riktiga 

vännerna de är kvar även om de inte har barn men de andra liksom glöms bort”. Eller som en 

pappa sa ”man hamnar väl i olika stadier i livet, vi hamnade i barnstadiet och där är inte 

dom än”. Att bli pappa kan också innebära att man får nya vänner, en kollega som får barn 
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nästan samtidigt ”vi har varit på stan och fikat med barnvagnar, det finns alltid nå´t att prata 

om, det är väl den enda som jag kan prata barn med”. Den här pappan var först i sin 

kompiskrets att skaffa barn och han döpte deras samtal till ”familjepappaprat”. 

 

Plötsligt intressant ”hur jag själv hade det som barn” 

 

Plötsligt blir det viktigt hur den egna uppväxten har varit och papporna ger exempel på hur 

familjerelationer har förändrats. För sitt barns skull återupptas kontakter med nära och kära 

”det är ju för hans skull så han vet hur jag är uppväxt och så där…” Som en pappa sa ”jag 

har aldrig brytt mig tidigare men nu när han växer, blev det helt plötsligt intressant, varför 

blev det si och varför blev det så?” Den egna uppväxten kan också ha betydelse för hur man 

själv vill vara när man bildar familj, anser en pappa, som tycker att det har varit självklart att 

vara engagerad och hjälpas åt och som avslutar intervjun med orden ”någon uppoffring 

kanske man måste göra och det är det värt för man får så mycket tillbaka”. 

 

Diskussion 

 

Dessa pappor har gett en bild av att det är möjligt att vara delaktiga och självklara som pappor 

från allra första början i sina barns liv. Redan under graviditeten har de varit engagerade i 

såväl de informativa, praktiska som mer känslomässiga förberedelserna att bli pappa. De har 

deltagit i besöken hos barnmorskan och vid föräldrautbildningen. De har varit med och 

handlat hem det som behövs för att kunna ta emot ett litet barn och de kan också berätta om 

starka upplevelser när bebisen rör sig i magen och när de ser sitt barn vid ultraljudet. Det har 

visat sig att de män som tidigt är involverade i 

graviditeten också har lättare att hitta sin roll som pappa (Draper, 2002; Premberg, 2011) och 

”mina” pappors erfarenheter stödjer en sådan forskning.  

 

Redan i beskrivningen av graviditeten uttrycker sig dessa pappor mycket i ”vi-termer”, något 

som genomsyrar deras fortsatta berättelser. Ibland finns de med i huvudsak som ett stöd för 

sin partner t ex vid besöken hos barnmorskan, ibland är de ett team som arbetar ihop och 

hjälps åt på ett respektfullt sätt. Det finns också tillfällen då papporna har klivit in och tagit ett 

självständigt och stort ansvar när deras partner har behövt deras hjälp, när amningen inte 

fungerar eller när de har behövt mer information för att kunna ta hand om sitt lilla barn. Det 
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finns studier (Thomas et al., 2011) som kommit fram till att det som har stor betydelse för 

nyblivna pappor är stödet ifrån deras partner. Detta är också något som ”mina” pappor 

återkommer till under intervjuerna. De jämför sig även med andra nyblivna pappor i 

bekantskapskretsen som inte har blivit insläppta på samma sätt och som inte heller varit lika 

delaktiga från början. Mycket talar för att den trygghet som de intervjuade papporna har känt i 

sin relation, även bidragit till att de både har kunnat ”stå tillbaka” och ”klivit fram” utifrån 

vad som har varit bäst för stunden. Dessa pappors känslomässiga engagemang i sina barn från 

allra första stund är självklart och det märks när de berättar om stunder av närhet i samband 

med ett blöjbyte eller den glädje och stolthet de känner inför sitt barn. Detta liknar det som 

Wrangsjö skriver om i sin bok ”Familjens livscykel” nämligen att pappor idag har möjlighet 

att på ett mer jämställt sätt än tidigare få känslomässig närhet i samspelet med sitt barn 

(2009).   

I min studie framkommer det att papporna väljer att prioritera tid tillsammans med sitt barn 

och sin partner genom att vara hemma mycket och de är väl medvetna om hur viktigt det är att 

ta vara på den tid de har tillsammans med sitt barn efter arbetets slut. De beskriver att det lätt 

blev så att deras partner fick ett försprång när de började arbeta och lyfter fram att det är 

viktigt att fråga sin partner mycket och att visa att man vill fortsätta att vara delaktig i 

omsorgen och skötseln av sitt barn. Deras erfarenheter påminner om det som Fägerskiöld 

(2008) uppmärksammar i en studie, där hon kommit fram till att pappor behöver hitta en 

balans mellan sitt arbete och att vara pappa samt att denna balans behöver de skapa 

tillsammans med sin partner.  

 

Hwang beskriver hur viktigt det är att pappor fortsätter att ägna tid och vara delaktiga i 

omsorgen om sitt barn, för att de ska bibehålla och utveckla den känslighet de har gentemot 

sina barn när de föds (2000). Att vara pappaledig och känna att man klarar av att ta hand om 

sitt barn på egen hand kunde upplevas som oerhört värdefullt framkom det i min studie, vilket 

även bekräftas i den forskning som tidigare gjorts (Premberg, 2011). Ett gott samarbete med 

barnets mamma som dessutom uppmuntrar och ger sitt stöd till att pappan ska vara pappaledig 

är framgångsrikt och skapar möjlighet för pappan att ha en självständig relation till sitt barn. 

På samma sätt som föräldrarna behöver samspela med varandra behöver även relationerna 

inom ursprungsfamiljerna regleras och omprövas i samband med första barnets födelse 

(Wrangsjö, 2009). I mina intervjuer framkommer det att pappornas erfarenheter varierar när 

det gäller hur de fått hjälp och stöd från sina personliga nätverk under den första tiden. Det 

stöd som har betytt mycket och varit hjälpsamt har överensstämt med föräldrarnas egna 
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önskemål och behov. När stödet däremot har varit bristfälligt har föräldrarna fått råd och 

synpunkter som de inte har efterfrågat under en oerhört känslig period för de nyblivna 

föräldrarna.  

 

Wrangsjö beskriver hur problematisk övergången kan vara och att risken finns att mor- och 

farföräldrarnas förväntan på vilken kontakt de ska ha med sitt barnbarn inte alls motsvarar vad 

barnets föräldrar eller en av dem vill. Detta kan i sin tur leda till en konflikt mellan 

föräldrarna vilket inte alls är en gynnsam start för den nybildade familjen.   

I samband med mina intervjuer framkommer det att tregenerationsperspektivet plötsligt 

väcker frågor kring pappornas egen barndom och uppväxt, sådant som kan ha betydelse för 

deras eget barn i framtiden . Det väcker även funderingar kring vilken sorts pappa de själva 

vill vara. Även deras relationer till vännerna har förändrats, om båda är i ”barnstadiet” som en 

pappa uttryckte det, underlättar det gemenskapen och får stor betydelse för möjligheten att få 

förståelse och stöd i sin nya roll. Detta kan innebära att nya vänner tillkommer medan gamla 

vänner försvinner, åtminstone tillfälligt. 

 

När det gäller stödet ifrån det professionella nätverket så visar det sig att det har motsvarat 

pappornas behov och förväntningar i stor utsträckning under såväl besöken hos barnmorskan, 

under föräldrautbildningen, under förlossningen och senare även under besöken hos BvC. De 

har känt sig delaktiga, blivit sedda och fått det stöd som de har behövt. Det papporna har 

uttryckt som önskemål är att de ännu mer hade fått tillfälle att sitta ner med de andra papporna 

i föräldrautbildningen och utbyta tankar och känslor inför att bli förälder. Likaså att 

informationen kring amningen även skulle innehålla alternativ om inte amningen omedelbart 

kommer igång eller fungerar. Erfarenheter som framkommit vid intervjuerna bekräftar hur 

viktigt det är att papporna har en sådan beredskap då de också kan få en betydelsefull roll 

redan från start när det gäller att ge sitt nyfödda barn mat. Premberg lyfter detta i sin studie att 

blivande pappor har behov av att träffas tillsammans och att de även har behov av att 

barnmorskorna utformar informationen utifrån deras behov och förväntningar (2011). 

För papporna var förlossningen en gemensam stark upplevelse. Såväl deras behov av att vara 

självständiga tillsammans med sin partner som att kunna uttrycka känslor av oro och 

maktlöshet, respekterades och bemöttes på ett adekvat sätt av förlossningspersonalen. I 

Prembergs studie (2011) framhåller hon vikten av att personalen ger ett informativt och 

emotionellt stöd under förlossningen till blivande pappor, vilket överensstämmer väl med vad 

dessa pappor fick erfara. Desto större blev omställningen när de sedan kom till BB. Papporna 
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beskriver känslor av utanförskap och brist på såväl information som bemötande. Efter en 

gemensam stark upplevelse, att få barn, blev papporna marginaliserade. De blev hänvisade till 

att själva skaffa något att äta och det framkommer i mina intervjuer att de hade en känsla av 

att vara i vägen. Upplevelsen blev extra stark då de även kände en oro över att deras partner 

inte heller blev bra bemött och fick den information som behövdes inför att de skulle åka hem 

och klara sig själva med sitt nyfödda barn. En information som den nyblivna pappan inte 

kunde bistå med. Samtidigt som de kände att det inte var bra så uttrycker dessa pappor att de i 

stor utsträckning fann sig i situationen eftersom de inte kände till något annat. De gjorde det 

bästa av det genom att ställa frågor och be om hjälp. 

 

Sammanfattande synpunkter 

 

Vad kan jag dra för slutsatser av förstagångspappornas erfarenheter av delaktighet och stöd, 

dels ifrån det professionella nätverket dels ifrån deras personliga nätverk? Till stora delar 

bekräftar deras erfarenheter tidigare forskning och den kunskap som idag finns. Genom sina 

berättelser har de även belyst många viktiga faktorer som kan ha haft betydelse för att dessa 

pappor varit delaktiga ifrån allra första början men även pekat på viktiga utvecklingsområden 

vad gäller det professionella stödet. 

Samtliga pappor som jag har intervjuat har erfarenhet av att tidigt fått en betydelsefull roll i 

sina barns liv och de har varit engagerade på ett självständigt sätt redan under graviditeten. 

Periodvis och i vissa sammanhang har även ”mina” pappor förhållit sig mer i rollen som 

stödjande, men de har ändå varit delaktiga och engagerade och kan i sin tur också berätta om 

hur deras partner i andra situationer stöttat dem. Även om de själva har gjort ett aktivt val att 

vara en delaktig pappa, har det sannolikt haft stor betydelse att deras partner ”släppte in”, 

delade upplevelser och samspelade med dem redan från början.  

 

Papporna i min studie blev också tidigt engagerade i att ge sitt barn mat och lyhörda för sitt 

barns signaler. Samtidigt var de positivt inställda till amning och fanns där med sitt stöd för 

att det skulle fungera. Deras förmåga att både se betydelsen av att få amningen att fungera för 

sitt barns bästa och att finnas där på ett självständigt sätt under perioder när barnet inte 

ammades, kan ha bidragit till att papporna tidigt blev delaktiga i sina barns liv. Det har 

uppmärksammats i forskningen att många pappor känner sig ambivalenta till amning då de 

samtidigt som de är positiva till det för sina barns bästa, kan uppleva svårigheter att bli 
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delaktiga och självständiga pappor (Fägerskiöld, 2008). De pappor som jag har intervjuat har 

både erfarenheter av att barnet har ammats och perioder där de som pappa har kunnat mata 

och de ser inga hinder i att även om barnet ammas så kan pappan också sköta om och ha en 

känslomässig närhet till sitt barn.  

 

Stödet från deras personliga nätverk, från såväl syskon, vänner som mor- och farföräldrar, 

fick stor betydelse för den nybildade familjen när det i första hand motsvarade familjens egna 

önskemål. Svårigheter uppstod när familjens behov kom i konflikt med mor- och 

farföräldrarnas förväntningar.  

Papporna har berättat att stödet ifrån det professionella nätverk i mycket stor utsträckning har 

motsvarat deras behov och förväntningar, såväl innan barnet var fött som därefter. Under 

föräldrautbildningen efterfrågades det mer riktad information och ännu större möjlighet att 

prata med andra blivande pappor. Det ”mina” pappor var mycket kritiska till var bristen på 

stöd under BB-tiden. De hade önskat att personalen hade varit mer aktiva med att ge 

information och att personalen hade visat dem mer praktiskt hur man skulle göra för att ta 

hand om sitt nyfödda barn. Bristen på information och bra bemötande bidrog till att de 

nyblivna föräldrarna kände sig osäkra inför att de skulle åka hem och klara sig själva.  

Den tid som de nyblivna föräldrarna idag tillbringar på BB varierar men är betydligt kortare 

än förr då personalen hade mer tid och möjligheter att bygga relationer och ge kontinuitet i 

vården. Förutsättningarna ser helt annorlunda ut idag och det blir desto viktigare att 

personalen i framtiden skapar tydliga rutiner för hur omhändertagandet och informationen ska 

ges, framförallt för förstagångsföräldrar. Det finns en risk idag att de nyblivna föräldrarna 

lämnas allt för mycket ensamma. Det är också mycket viktigt att personalen uppmärksammar 

pappornas betydelse så att den gemensamma starka upplevelse som de har haft tidigare med 

sin partner under graviditeten och under förlossningen bibehålls och helst av allt förstärks 

under tiden på BB.  
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Bilaga 1   Personligt brev 

 

Till Dig som deltar i studien 

Skulle du vilja delta i en studie som handlar om nyblivna förstagångspappors erfarenhet 

av att ha varit delaktiga under graviditeten och i skötseln och omsorgen om sitt barn 

under den första tiden. Vilken erfarenhet har du haft av stödet ifrån sjukvården, nära 

anhöriga och vänner.  

Jag heter Anita Labraaten och arbetar som socionom/kurator på Familjecentrum i Bollnäs. Jag 

går en 3-årig psykoterapeututbildning med inriktning mot familj där det ingår att skriva en 

uppsats under sista terminen. 

I mitt arbete träffar jag många engagerade pappor. Jag skulle vilja öka min förståelse och ta 

del av dina upplevelser och erfarenheter av hur det har varit att vara delaktig som pappa och 

vilket stöd du har fått under den första tiden. Jag syftar då på stöd under graviditeten, på 

förlossning/BB, hos BvC, av din partner, släkt och vänner. 

Inom några dagar efter att du fått det här brevet av din BvC sjuksköterska och du samtycker 

till att vara med, så kommer jag att ringa till dig för att boka en tid. Intervjuerna kommer att 

spelas in på band och du kan välja var intervjun ska ske, här hos mig på Familjecentrum eller 

någon annanstans som du själv föredrar. Jag kommer givetvis att anpassa mig till en tid som 

är lämplig utifrån din planering. Intervjun kommer att ta längst 1 ½ timme.  

Efter analysen av intervjun kommer banden att raderas. Resultaten kommer att 

sammanställas till en uppsats på 15 p som presenteras för mina kurskamrater på Umeå 

universitet. 

Resultaten kommer att presenteras så att ingen enskild person kan identifieras. Om du skulle 

vilja ta del av resultatet kommer du att få ett exemplar av uppsatsen när den är klar. 

Ditt deltagande i denna intervju är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt  

deltagande utan närmare motivering. 

Om du har några frågor går det bra att ringa mig på telefon 0278/387 45 eller nå mig via mail  

anita.labraaten@bollnas.se 

Med vänliga hälsningar 

 

Anita Labraaten 

Socionom/kurator 

Bollnäs Familjecentrum 

mailto:Anita.labraaten@bollnas.se
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Bilaga 2     Intervjuguide 

Inledning till intervjun 

Hur har den här första tiden som pappa varit ? 

 

Deras deltagande samt erfarenheter av stöd hos barnmorskan, vid 

föräldrautbildningen, utraljud, förlossningen/BB-tiden samt vid besöken på  

 

BvC. 

Har du varit med …? 

Om inte…var det något som hindrade dig ? 

Om du var med…Hur blev du bemött ? 

Kände du dig delaktig, sedd och lyssnad på ? 

Motsvarade stödet dina behov och förväntningar ? 

Om inte…vilket sorts stöd hade du behövt ? 

 

När de kom hem-de första dagarna 

 

Har du haft möjlighet att ta ut föräldraledigheten på 10 dagar i samband med barnets födelse ? 

Om inte…var det något som hindrade dig ? 

Kunde du/ville du vara hemma längre ? 

Kände du dig delaktig i omsorgen och skötseln av ditt barn under den allra första tiden ? 

På vilket sätt tog du hand om ditt barn ? 

 

Möjligheterna att vara med och ta hand om barnet de första månaderna  

 

På vilket sätt har du varit delaktig i omsorgen och skötseln av ditt barn under de här första 

månaderna ? 

Har du varit eller har du tänkt vara pappaledig ? 

Om du varit, hur var det ? 

Skulle du kunna tänka dig att vara det igen ? 

Skulle du göra något annorlunda då ? 



 27 

Erfarenheter av stöd ifrån deras personliga nätverk  

 

Hur ser dina erfarenheter av stöd ut ifrån din partner, din släkt och dina vänner/grannar ? 

Motsvarade det dina behov och förväntningar ? 

Om inte, vilket sorts stöd tror du hade behövts ? 

Från vem/vilka ? 

 

Frågor som avrundade intervjun 

 

Har dina relationer inom ditt personliga nätverk förändrats sedan du blev pappa ? 

Vilket/vilka råd skulle du vilja ge till andra blivande eller nyblivna förstagångspappor ? 

 

Varmt Tack för att du delat med dig av dina erfarenheter ! 

 

 


