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Abstract 

The need of knowledge revolving first-time father experiences, feelings and thoughts is extensive 

and insight and knowledge about his emotional life in conjunction with being a dad is equally 

important. The purpose with this study is to investigate how men, that recently became a first-time 

father, manages and experience the first time with his child. We used a narrative method and 

interviewed seven fathers as we conducted our qualitative interview study. All the fathers went 

through life changes. No one talked about sacrifices, but noted rather that their lives were to 

become different. None of the fathers had a coping strategy. The intervjupersons were more or less 

reflective about their own childhood and what they were or were not to pass on to their own 

children. The things they did not want to pass on to their own children were more likely to come 

from their fathers. The things they wanted to pass on came on the other hand from their mothers. 

All of the fathers were living more of a family life now. They did not prioritize their old 

socializing in favor for their family. All of the fathers thought they had a good commitment to 

their children.  
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1. Inledning 

Föräldraskapet förändrar vår identitet. Det föds en mamma och en pappa när ett barn föds. 

Den identiteten kan man inte springa ifrån. Barn är inte till för oss men vi är till för dem 

(Gavelin, 2010). Att vara förälder är en fantastiskt upplevelse, men den första tiden med ett 

barn kan vara en omvälvande tid. I överlag är kvinnans upplevelser och känslor kring 

föräldraskapet väl dokumenterat, men att bli pappa för första gången då? Det är en lika stor 

omställning om än fäder inte upplever hormonrusningen som kvinnan gör. Psykiskt och 

fysiskt är det dock en lika stor påfrestning. Som kvinna har vi nio månader på oss att vänja oss 

vid tanken att vi ska bli mamma. De allra flesta hinner skapa ett visst band till det lilla knytet i 

magen och när barnet väl kommer ut är det en naturlig fortsättning på känslorna som fanns 

under graviditeten. Som pappa kan det vara svårt att greppa verkligheten att ett barn snart 

kommer bli en del av vardagen. De har inte samma anknytning till barnet som mamman som 

bär det, utan måste omfamna situationen där och då. Helt plötsligt är mannen pappa och 

barnet i hans famn är en verklig del av hans liv med både krav om kärlek och omvårdnad från 

hans sida. Hur känns det att bli pappa för första gången, hur hanteras känslorna samt 

glädjeämnen och svårigheter med att ha ett barn?  

Att bli förälder och mamma är fantastiskt, helt plötsligt får livet en ny mening och det som 

tidigare var väsentligt i ens liv får ta ett steg tillbaka och ge plats för det lilla barn som ligger i 

ens famn. Den första tiden är fylld av såväl glädje som oro och sorg. Hormonerna spökar och 

prestationsångesten far genom kroppen. Kommer jag räcka till?, Gör jag verkligen rätt?, ska 

hon/han skrika så här?, Varför sover inte mitt barn?, Är kolik mitt fel? Det finns oändliga 

frågeställningar, men den vi upplevt cirkulera mest i ”mammamun” är den som handlar om 

den nyblivna pappan. På föräldraträffar så kallade ”mammagrupper” kommer alltid frågor 

som berör pappornas engagemang och känslomässiga band upp. Ständigt pratas det om; 

Varför tycker han allting är så jobbigt?, Varför kan han inte engagera sig mer och finnas där?, 

Jag gör ju allting så vad är det som gör honom irriterad och less? Även Hellsten (2000) 

vidhåller att mannen absolut inte vill agera mamma för det inte är hans uppgift och att han 

samtidigt har dåligt samvete för att han inte tar sin roll som man i familjen. Vad gör pappan 

då? Betyder det att kvinnor har rätt i sina känslor att mannen inte finns där och tar sitt ansvar? 

Efter att ha lyssnat och aktivt deltagit i dessa ”mammadiskussioner” kändes det som att det 

var dags att faktiskt ta reda på hur fäder egentligen känner. Hur ser de sin roll utifrån dem 

själva? Hur upplever pappor sig själva som föräldrar och vad tänker de om den första tiden 

med sitt nyfödda barn? 

När vi nu fick chansen att skriva en uppsats ville vi lyfta fram pappan i hans roll som förälder. 

Det finns allt för lite forskning som fokuserar på fäder och de omställningar han går igenom 

då han blir pappa för första gången.  
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1.1 Bakgrund och tidigare forskning 

När vi (med vi menas studiens forskningshuvudmän) sökt internationella artiklar använde vi 

oss av ett antal sökord såsom firts-time fathers, fathers, parent for the first time och first-time 

parent. Genom dessa fann vi väldigt många artiklar, men endast ett fåtal som stämde in på vår 

studie. De som inte inriktade sig mot pappors tankar och upplevelser om att vara förälder för 

första gången valdes bort för att de inte överensstämde med studiens syfte. Vissa av de 

artiklar som stämde in gick inte att få tag på i engelsk text utan var skrivna på modersmålen 

vars studien var genomförd. Detta gjorde det svårt att använda oss av dem. Vissa artiklar 

fanns inte i full text direkt på webben och om dessa skulle beställas visade de sig antingen 

vara, som tidigare nämnt, på annat språk än engelska eller svenska eller otillgängliga att 

beställa direkt via Umeå bibliotek. Dessa gick däremot att beställa hem, men via 

internationella bibliotek vilket gjort det för dyrt för oss att ta hem dem.  

Så här gick vi tillväga med de internationella artiklarna. Vi gick in på ub.umu.se och sedan 

klickade vi på fliken databaser som finns till vänster i webbläsaren. Därefter skrev vi in 

sökordet i fältet för internationella artiklar. Webbläsaren säger då till en att logga in med 

användarnamn på CAS för att sedan skicka en vidare till Ebesco host och de träffar som 

uppkom av sökordet. Vidare använde vi oss av nya sökord inne i Ebesco host för att leta oss 

vidare.  

 

När vi sökte efter svenska artiklar som berörde ämnet använde vi oss av sökmotorn Libris 

som även den återfinns på ub.umu.se. Det var svårt att finna något som gick att relatera till vår 

studie i svensk text. Vi har fann två svenska artiklar författade på engelska, samt en bok. 

Boken berör en familjs upplevelser och handlar om att bli föräldrar, från såväl mammans som 

pappans sida. Den gick inte att använda sig av för vårt syfte då det endast var en pappa som 

hela boken baserades på. Sen hittade vi en deskriptiv studie, men den handlar om att bli pappa 

för första gången – tankar om graviditet, förlossning samt den första kontakten med barnet. 

Alltså inte aktuell då den inte berör tiden efter och/eller tankar om den egna papparollen. 

Återigen betvivlar vi inte att det finns forskning kring detta ämne, men det är svårt att finna 

den. Vi använde oss av sökorden; Pappa för första gången, pappa, pappans upplevelse, 

pappa och barn, pappa svårigheter, förstagångspappa samt förstagångsförälder. 

 

Statistiskt sett finns det fler studier som beskriver hur kvinnor mår och känner i samband med 

att bli förstagångsförälder jämfört med studier på män. Bowlby (1994) säger att mamman 

oftast är den förälder som är representerad i forskningen eftersom hon, i största mån, är primär 

vårdare av barnet. Han framhåller även att mammors och pappors beteende som vårdare 

skiljer sig åt, men att det är svårt att veta på vilket sätt då män är så underrepresenterade i 

forskningen.  Bowlby menar att en annan anledning till att männen inte varit centrala för olika 

forskningsprojekt kan vara för att det är svårt att finna pappor som är villiga att ställa upp i 

olika undersökningar Det finns en brist kring detta och behovet av kunskap kring 

förstagångspappans upplevelser, känslor och tankar är stort. Enligt Sveriges statistiska 

centralbyrå föddes under 2011 inte fullt 120 000 barn i Sverige, vilket innebära att närmare  

40 000 personer blev föräldrar för första gången. Det betyder att människan går igenom en 

enorm omställning både på det personliga planet såväl som inom förhållandet. Generellt sett 
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anses pappan ha en mindre roll i barnets liv den första tiden jämfört med mamman (Broberg, 

Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander, 2008), men i takt med att Sverige blir mer 

jämställt och fäderna tar ett allt större ansvar över det lilla barnet, ökar också behovet av insikt 

och kunskap kring mannens känsloliv i samband med att vara pappa. Bowlby skrev att 

mammors och pappors beteende som vårdare antagligen skiljer sig åt, men menade att det var 

svårt att veta på vilket sätt eftersom nästan all forskning utgått från mammor (a.a.). Det är 

märkligt att det finns så lite forskning som berör män och deras tankar och relation till sina 

barn med tanke på att det är 2012 och hela vårt samhälle har en, enligt oss, överdriven 

jämställdhetssträvan där allt och allting ska vara på lika villkor. Ändå saknas den här stora 

biten i dagens moderna forskningsvärld. Enligt Bowlby (1994), är anledningen till att modern 

är mer representerad i forskningen rörande barnstiden helt grundad på att hon är barnets 

primära vårdnadshavare, och oftare än männen är hemma med barnet den första tiden.  

I artikeln A view from inside the family – becoming a father: A change in life as experienced 

by first-time fathers (Fägerskiöld, 2008) framkommer det att papporna upplevde att deras 

värld vändes upp och ned när barnet kom, det var en revolution, en oförutsägbar situation, 

men som mest var kopplad till positiva känslor. Att bli pappa tyckte de flesta var 

överväldigande, men de ville vara med och dela på ansvaret tillsammans med modern. Det 

framkom även att papporna var tvungen att arbeta vilket gjorde att mamman blev den primära 

föräldern. Sömnbrist var någonting som visade sig resultera i en ökad irritabilitet, men fäderna 

beskrev sin relation till barnet som en som präglades av stolthet och lycka.  

Biehle & Mickelsen (2012) gjorde i sin tur en kvantitativ undersökning där de fann att fäder 

visade måttliga nivåer av depression i samband med såväl graviditet som förlossning. De fann 

ingen skillnad på fädernas nedstämdhet efter barnet kommit heller, utan den låg på en jämn 

nivå genom hela studien. Mammorna hade signifikant högre nedstämdhet under graviditeten, 

men när bebisen var fyra månader gammal så fann man att både män och kvinnor låg på 

ungefär samma nivå av nedstämdhet. Männen trodde att de skulle dela på ansvaret kring 

bebisen när han/hon kom, men undersökningen visar att mammorna fått ta den större delen av 

barnomsorgen den första månaden gällande alla kategorier förutom att byta blöja och kläder. 

Studien visar att mammorna gör mer än papporna i båda domänerna de undersökt 

(barnomsorg och lek). Den visar även att de förväntningar mammorna hade på sig själva, det 

vill säga vad de skulle göra, innan barnet kom stämde mer än väl överens med hur det blev. I 

själva fallet upplevde de att de gjorde mer än de trodde de skulle göra. Papporna o andra sidan 

hade negativa utfall. Det visade sig att fäderna gjorde betydligt mindre än de förutspått de 

skulle göra. Slutsatsen blir att mammorna ville att papporna skulle ta mer ansvar medan 

papporna upplevde att mammorna inte gav dem någon plats.  

I en artikel av Condon, Boyce & Corkindale (2004) framkommer det att det är graviditeten 

snarare än den första tiden med barnet som är den mest stressfulla för pappan. Männen i 

studien verkade vara dåligt förberedda på hur föräldraskapet skulle komma att påverka deras 

liv, speciellt när det kom till den sexuella relationen med sin partner. I den kvantitativa 

undersökningen framkommer det bland annat att mäns alkoholkonsumtion minskade 
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marginellt från innan till efter barnet var fött. När det gällde relationer och socialt stöd såg 

Condon, Boyce & Corkindale (2004) att det fanns en betydande försämring, speciellt när det 

gällde tillfredsställelse inom relationen och den uttryckta tillgivenheten. De såg också en 

allmän försämring i parförhållandet, från mannens perspektiv, efter graviditeten. De såg att 

den skara av män som inte ansåg sig sexuellt tillfredsställda innan graviditeten ökade från  

27 % till 37 % efter det att barnet fötts. Studien visar också att den sexuella relationen och 

lusten att ha samlag minskade stadigt under barnets första år. Slutsatsen är att män kände sig 

mindre tillfredsställda i sin parrelation och att de upplevde en minskad livskvalité då barnet 

var mellan sex och tolv månader gammalt.  

I Thomas, Bonér & Hildingsson (2011) kvantitativa studie undersöktes vardagliga 

stressfaktorer för förstagångsfäder det första året av barnets liv. Där framkommer de att fäder 

var mer benägna att koppla barnsperioden till att de hade för lite tid för att kunna göra det de 

ville (på grund av ekonomin), än till de psykologiska problem som kan uppstå i samband med 

att ett barn kommer till världen. De upplevde även att de fick för lite beröm för det de gjorde 

med sitt barn. Författarna stärker sin data med att litteratur kommit fram till samma saker 

gällande att ekonomin är den primära stressfaktorn för förstagångsfäder. Den andra vanligaste 

stressfaktorn är relaterat till moderns hälsa och barnet. Även arbetsrelaterad stress rankades 

högt bland förstagångsfäder. I tidigare forskning fann Thomas, Bonér & Hildingsson att 

tonåriga förstagångsfäder upplevde oro för mor och barn som den primära stressfaktorn. I den 

aktuella studien var ”oro om ditt barn hälsa”, ”oro för familjemedlemmars hälsa” den fjärde 

och femte högst rankade stressfaktorn. Skillnaden mellan denna studie och tidigare forskning 

är dock minimal eftersom att de fem bästa stressfaktorerna i denna studie är identiska med de 

som noterats i annan forskning. Slutsatsen är att det krävs en kontinuerlig process då man blir 

pappa för första gången. Detta för att lära sig att ta på sig en roll med många ansvarsområden.  

Detta visar sig också vara den primära stressfaktorn i samband med att de känner att de inte 

har tid att göra de saker de vill göra. 

Vi har inte kunnat finna att forskningen berör fäder och deras egen uppväxt och huruvida de 

överfört något av detta till sina egna barn, fäders tankar kring sin papparoll före och efter 

förlossningen (känslor gentemot barnet och egna upplevelser), kvalitéer/svagheter som pappa 

eller om de upplever någon personlighetsförändring sedan de blev förälder. För att citera 

Solomon och George från Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander (2008) Trots 

goda ambitioner står vi fortfarande vid en punkt där ”anknytnings- och omvårdnadssystemet i 

relationen mellan pappa och barn fortfarande är något av ett mysterium (Broberg, Granqvist, 

Ivarsson & Risholm Mothander, 2008).  

 

 

 

 



 

5 
  

1.1.1  Pappans roll sett ur ett historiskt perspektiv 

Enligt 9månader finns många myter kring föräldraskapet, bland annat att fäderna alltid är 

familjens överhuvud (www.9manader.nu). Så har fäder alltid beskrivits även om den 

inofficiella bilden ofta är en annan. Ser man ser till personliga beskrivningar av fadern är den 

annorlunda. I bondesamhället innan industrialiseringen var det vanligt att mannen deltog i 

barnens fostran, men efter industrialiseringen blev det mer ovanligt att mannen hjälpte till 

hemma (a.a.). Vi kan se att pappor som var ensamstående förr i tiden var vanligt då det i bland 

annat i England var fäderna som fick vårdnaden om barnet ifall kvinnan och mannen 

genomgick en skilsmässa. Ser vi till svensk lag så var det mannen som var myndig förr i tiden 

vilket innebar att han automatiskt fick vårdnaden om barnen när de föddes. Det var också 

fäderna som fick vårdnaden vid skilsmässor av samma anledning. Enligt 9månader förekom 

inte regelrätta skilsmässor så ofta förr i tiden, men separationer var minst lika vanliga som 

idag. Var fjärde barn växte upp med en pappa, men ingen mamma eftersom att var tionde 

kvinna dog i barnsäng (a.a.).  

Det går otvetydigt att säga att mannens roll är beroende av honom själv, hur engagerad han är 

och vart hans fokus ligger. Myten förser var och en i familjen med anvisningar om hur hon 

eller han ska bete sig, men eftersom att den föreskriver ett specifikt beteende, fungerar den 

som en tvångströja som minskar förmågan att anpassa sig till de aktuella omständigheterna 

(Wrangsjö, 2009). Med det tror vi Wrangsjö menar att mannen och kvinnan har specifika 

könsroller varvid de också ärver ett sätt att vara. Kvinnan ska ta hand om barnen med allt vad 

påklädning, planering, städning och matlagning innebär. Mannen ska stå för ekonomin, se till 

att det finns kläder på barnens kroppar och mat på bordet. Genom att vi har utpräglade roller 

som biologiska män och kvinnor blir det en slags tvångströja som begränsar oss i 

utvecklingen av vad rollerna mamma och pappa egentligen ska göra. Vi lever inte längre 

under tidigt 1900-talet utan en bit in i 2000-talet. Ändå är det svårt att urskilja rollerna då de 

är så pass djupt rotade i vårt undermedvetna. De typiska könsrollerna lever kvar sedan 

årtusenden tillbaka och att ändra på dem är inte gjort i en handvändning. På 50–60-talet var 

den ideala pappan en fader som gick till jobbet, tjänade pengar, kom hem och satte sig i 

soffan, fick maten serverad och kanske läste en godnatt saga för barnen. Idag är det samma, 

men ändå inte. Den känslomässiga och engagerade biten blir bättre eftersom förutsättningarna 

ökar för männen. Problemet med icke närvarande fäder har blivit en samhällsdebatt vilket 

också resulterar i att de förutfattade meningarna och attityderna till könsrollerna förändras allt 

eftersom. Det krävs en medvetenhet för att kunna genomföra en förändring. 

1989 skrev Marone Far och dotter – Hur en pappa kan ge sin dotter styrka och 

självförtroende, i den framhåller hon att pappan sitter i förarsättet med allt vad det innebär av 

auktoritet. Det var han som fattade alla beslut, satte målen för familjen och styrde och ställde 

hemma. Likväl uppmanar hon alla män att låta kvinnan ta över beslutsfattandet någon gång. 

Hon menar även att barnen skulle må bra av detta, att se föräldrarna i ombytta roller (Marone, 

1989). Idag kan vi säga att gränserna är betydligt mer utsuddade än det var då. Emotionellt är 

pappan mer behövd och vem som styr och ställer hemma har ingenting med det biologiska 

könet att göra. Precis som det finns fäder som inte tar något ansvar, finns det fäder som tar allt 

http://www.9manader.nu/
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ansvar. Idag, i den västerländska kulturen, är mamman och pappan mer lika i sin 

ansvarsfördelning. Samhället anser att pappan ska vara med och fostra sina barn, leka och ta 

hand om dem när de gör sig illa, vara närvarande och engagerad, samtala och läsa böcker, lära 

och disciplinera, med mera. Samtidigt menar Hellsten (2000)  att vi lätt kan konstatera att 

föräldraskapet i vår kultur inte värdesätts som det borde. Då alla har så bråttom att springa 

ikapp livet och förverkliga dem själva så räcker inte tiden till för engagemang och omsorg om 

andra. Ollikainen (www.newsmill.se) säger att den arbetsinsats en pappa behöver göra är inte 

mer än att umgås med sitt barn. Att göra läxor och se dem som de individer de är. Helt enkelt 

att uppmärksamma och bekräfta sina barn. Han framhåller även en pappa inte vet hur viktig 

han egentligen är för sina barn. Att han inte inser vikten av att vara där och finnas till hands. 

Han säger Var en engagerad förälder med ödmjukhet och tolerans, värdig titeln pappa! 

Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander (2008) säger i likhet med Ollikainen att 

engagemang och tid till sina barn resulterar i att man blir en fast punkt i deras liv. Då 

mammor tenderar att lägga ned mer tid och engagemang på sina barn blir de också, i större 

utsträckning än pappor, den fasta punkten i små barns liv (a.a.). 

1.1.2 En förändrad jämställdhet 

Wrangsjö (2009) menar att pappan alltid har haft en mindre roll i familjelivet genom tiderna 

och så är det än, även om vi går mot ett mer jämställt samhälle. Med andra ord går det att säga 

att förutsättningarna för männen att välja den väg de trivs bäst med i slutändan, 

förhoppningsvis, har ökat, det vill säga att de kan välja om de vill arbeta eller kanske vara 

hemma mer med barnen. Vänder vi på det har kraven på kvinnan ökat istället och de förväntas  

arbeta, klättra på karriärstegen och ta hand om sina barn samtidigt. Ser vi det ur en kvinnas 

synvinkel krävs det kanske en mer engagerad man för att kunna uppfylla samhällets krav på 

kvinnan. Kvinnor har fortfarande avsevärt mycket mindre i lön än män vilket gör att den 

omtalade ”jämställdheten” inte kanske är så jämställd egentligen. Kan mannen verkligen vara 

hemma med barnen, har han ett fritt val? Hellsten (2000) säger att jämlikhet ofta innebär att 

varken kvinnan eller mannen behöver sköta om barnen, utan att båda har lika stor rätt att 

förverkliga sig själva, men vem ska då ha barnen? Vi väljer att skaffa barn, men tyngdpunkten 

har flyttats över från att sköta om barnen till att sköta om sig själva. Som en följd av det här 

blir barnens uppgift att göra föräldrarnas liv meningsfullt. Föräldrarna har rätt att få barn. 

Barn är roliga, söta och underhållande (Hellsten, 2000). Försäkringskassan satsar i sin tur 

helhjärtat på en ökad jämställdhet då de lagt till en så kallad ”jämställdhetsbonus”. Detta 

innebär att föräldrarna, i största möjliga mån, ska dela lika på de föräldradagar de erhåller för 

sitt/sina barn för att få ut en bonus i form av 50 kronor per dag. Detta infaller då den som tagit 

ut minst föräldrapenning börjar ta ut dagar, men efter de 60 dagar som är reserverade för var 

och en av föräldrarna (www.forsakringskassan.se).   

Jämställdhet är ett svårt begrepp, men i diskrimineringslag (2008:567) står det att lagens 

ändamål är att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

kön eller liknande. Det är dessutom en tvingande lag vilket innebär att alla måste följa den 

vilket innebär att fastän ett avtal ingåtts kan denna lag inte avtalas bort. Men ser den till att 

http://www.newsmill.se/
http://www.forsakringskassan.se/
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alla har lika rättigheter? Nej, för då skulle mannen kunna vara hemma med barnen utan att 

familjen led ett ekonomiskt nederlag vilket ofta är fallet, men framför allt skulle barnen ha 

samma rättighet att umgås med båda sina föräldrar lika mycket. Det är svårt att få en lag som 

både främjar frivillighet och jämställdhet i en och samma att fungera ordentligt. Det en balans 

mellan dessa två vågskålar hela tiden där lagen inte kan tvinga en människa att göra något 

denne inte vill, men samtidigt ska alla ha samma möjligheter och rättigheter. Någon måste stå 

tillbaka och ta hand om barnen, men är det alltid jämlikt? Nej! Skulle då alla familjer anmäla 

enligt diskrimineringslagen för att mamman känner hon måste vara hemma fast hon vill 

arbeta, men då hon har mindre i lön än den andra parten så går inte (eller tvärtom att pappan 

vill arbeta, men måste vara hemma). Samtidigt kanske pappan vill vara hemma med barnen, 

men känner sig tvingad att fara och arbeta iallafall. Vart är då jämställdheten och 

frivilligheten?  

1.2  Ansvarsfördelning 

Studien har framarbetatats och analyserats med stor omsorg och likvädigt mycket av båda 

författarna. Ansvaret har delats lika och det är ingen som gjort mer än den andra.  

2. Syfte 

Syftet är att undersöka hur förstagångsfäder hanterar och upplever sin papproll.  

2.1 Frågeställningar  

Vilka förväntningar hade intervjupersonerna på sin papparoll? 

Upplever intervjupersonen en förändring i sin personlighet sedan han blev förälder? 

Väcks känslor av frustration och ilska hos intervjupersonerna? 

Hur beskriver pappan sin egen uppväxt och anser han att han överfört sitt sätt att bli 

uppfostrad på, på något sätt, till sitt barn? 

Vilka kvalitéer/svagheter upplever pappan i sin roll som förälder?  

2.2 Avgränsningar 

Vi har inte intervjuat mammor eller barn. Vi har inte intervjuta pappor som är yngre än 20 år 

gamla. Vi har inte intervjuat pappor som har barn som är äldre än tre år. 
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3. Narrativ metod 

Vi valde att använda oss av narrativ metod för att genomföra vår kvalitativa intervjustudie. Då 

vi arbetade valde vi att inte utgå från en teori utan istället låta datan ”tala” till oss. Det vill 

säga att vi genom insamlande av data analyserade fram ett resultat som ledde till 

teorikopplingar. Detta kallas att ha en induktiv ansats/teori (Bryman, 2009). Att använda sig 

av narrativ metod innebär att det är intervjupersonens egen berättelse som studeras och 

granskas närmare (a.a.). När det talas om narrativ intervjuanalys brukar det ofta innebära en 

transkribering efter inspelad intervju. Detta betyder att det som sägs skrivs ned ordagrant på 

papper vilket är mer kopplat till exempelvis litteratur- och medieforskare, sociolingvister och 

samtalsanalytiker då dessa oftare behandlar skönlitterära eller medietexter samt vardags- eller 

institutionella samtal. Med andra ord är inte transkribering alltid nödvändig då forskning inom 

psykologi, sociologi, antropologi och/eller folkliv fokuserar mer på den nedskrivna texten. 

Det vill säga att det viktigaste är att få ned det intervjupersonen säger på ett värdigt och bra 

sätt, inte att transkribera vart enda ord denne säger. Istället ligger fokus på att få berättelsen 

levande och nedskriven på papper och sedan överensstämd med intervjupersonen (Johansson, 

2012).  

Styrkan med narrativ metod är att forskaren får gå på djupet inom ett visst tema eller ämne. 

Det blir uttömmande och alla svaren blir exakta till skillnad från en kvantitativ enkätstudie där 

intervjupersoner ofta svarar eller kryssar i det alternativ som ligger närmast den egna 

sanningen. Med andra ord är det, många gånger, ungefärliga svar. I en narrativ studie kommer 

hela intervjupersonens tanke fram såvida intervjun känns trygg och förtrolig. Om den inte gör 

det finns det en risk för att intervjupersonen väljer att hålla tillbaka eller ge de svar 

intervjupersonen tror att intervjuaren vill ha. Detta är risken med en narrativ metod och det 

kommer vi in på lite senare. 

3.1 Urval  
 

Vår urvalsram var pappor i Piteå kommun. De behövde inte ha bara ett barn, men äldsta 

barnet fick inte vara över tre år för att minimera risken att pappan inte kommer ihåg 

småbarnstiden med första barnet. Papporna var också alla äldre än 20 år för att komma åt det 

ålderspann som är mest representerade bland pappor.  

 

Vi sökte intervjupersoner via barnavårdscentralerna (bvc) i Piteå kommun. Vi skrev ett 

informationsblad till såväl papporna som bvc-sköterskorna där fakta om vår studie framkom. 

Informationen var bland annat vilka vi var, vad vi ville, vilken vår målgrupp var, 

forskningsetiska överväganden, syfte, med mera (se bilaga 2 & 3). Därefter tog bvc-

sköterskorna kontakt med de pappor de ansåg var lämpliga för vår studie. De bad om ett 

samtycke till att vi, forskare, skulle få ta kontakt med dem via telefon eller mail. Därefter togs 

den första kontakten där vi svarade på eventuella frågor och informerade att de skulle få ett 

informationsblad samt en intervjuguide sänt till sin mail. Vi lät intervjupersonerna se igenom 



 

9 
  

dessa och kontaktade dem sedan igen för att boka in ett intervjutillfälle. Tyvärr gick det inte 

att uppfylla önskat antal intervjupersoner via detta urval, vi fick endast tag i två pappor på 

grund av en ovilja, enligt tre bvc-sköterskor, att ställa upp från fädernas sida. Med ovan 

nämnda anledning var vi tvungna att finna ett nytt tillvägagångssätt för att få tag i fler 

intervjupersoner. Vi valde då att gå ut med en allmän förfrågan till bekanta via community 

siten Facebook.com. Där skrev vi ut förutsättningarna för studien, lämnade även mailadress 

och telefonnummer till oss, forskare, och bad dessa människor fråga i sin umgängeskrets om 

de trodde någon skulle vara intresserad att medverka i vår studie. Vi fick tag på de resterande 

fem intervjupersoner på detta vis. Några av dem ringde oss direkt och vissa mailade oss och 

ville ha vidare information. Samma sak skedde här som med bvc-intervjupersonerna, det vill 

säga att alla erhöll informationsblad och intervjuguide. De fick fundera någon dag om det var 

intressant för dem att medverka och sedan ringde vi upp för att bekräfta intresse samt boka 

intervjutillfälle.  

 

3.2 Bearbetning av information  

 
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon och under intervjun fördes även anteckningar. 

Tid och plats valde intervjupersonerna själva. Vissa ville vara hemma hos sig, en del hemma 

hos forskningsansvarig, andra på sin arbetsplats och slutligen en intervjuperson ville att 

forskningsansvariga skulle stå för lokal. När bearbetningen var klar raderades det inspelade 

materialet direkt för att skydda den personliga integriteten. Intervjuerna skedde utifrån ett 

antal teman och frågorna ställdes så att erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomen stod 

i fokus. Materialet förvarades inlåst hos huvudansvarig forskare så länge det behövdes för 

studien vilket Bryman (2009) påpekar vikten av. När studien var sammanställd raderades det 

inspelade datan och det nedtecknade materialet strimlades i dokumentförstörare. De filer som 

eventuellt fanns kvar, sparade på hårddisk eller USB-minne, plockades bort. Vi använde oss 

också av fiktiva namn, samt avlägsnade alla eventuella, personliga kännetecken, i den löpande 

texten. Efter nedtecknandet av intervjuerna skickas dessa tillbaka till intervjupersonen för en 

överensstämmelse, det vill säga att de godkänner materialet och att intervjupersonerna anser 

att det stämmer med deras egna ord och tolkningar. På så sätt ökas även studiens 

tolkningstrovärdighet (Johansson, 2012).  

 

Vid analysen var det viktigt att ha ett vetenskapligt förhållningssätt, det vill säga reflekterande 

och distanserat från den personliga åsikten (www.infovoice.se). Efter en första genomgång av 

datan läses den igen för att sedan plocka ut meningsbärande enheter. Det innebär att direkta 

citat plockas ut för att beskriva olika innebörder i texten. Därefter sammanförs dessa citat eller 

meningar till kluster och om samma kluster hittas i samtliga intervjuer sätter man ihop dessa 

till så kallade essenser. En essens är någonting som beskriver en helhet som strömmar genom 

materialet (a.a.).  

 

 

 

http://www.infovoice.se/
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3.3 Kritisk granskning av metoden 

 

Det är svårt att avgöra kvalitén av en narrativ analys. Det som är viktigt är att kunna delge 

sina reflektioner kring resultatet på ett förståeligt sätt för sina läsare. Det är även viktigt att 

vara medveten om sin egen inre dialog (Johansson, 2012). Vi var inte fördomsfria när vi gick 

in i denna studie, vi är båda kvinnor, mödrar, vi har egna barn och egna erfarenheter och 

tankar om hur våra män varit som pappor, men det är viktigt veta skillnaden mellan ett 

naturligt förhållningssätt, som alla människor har, och ett vetenskapligt. När forskare intar ett 

vetenskapligt förhållningssätt så innebär det att de distanserar och reflekterar bort från det 

personliga förhållningssättet (www.infovoice.se). Vår målsättning är inte att besvara eller 

försöka bekräfta egna förutfattade meningar, utan att utifrån ett fenomenologiskt- och 

könsteoretiskt sätt analysera och lyfta fram pappors personliga erfarenheter och upplevelser 

av att vara fäder. Men eftersom vi har egna erfarenheter kring ämnet finns det ändå en risk att 

vi omedvetet lägger fram datan på ett vinklat sätt som inte alltid är gynnsamt för 

intervjupersonen, detta är det viktigt att vara medveten om som forskare. Därför är det 

nödvändigt att vi använt oss av kriteriet överensstämmelse vilket minskat risken för att vi 

färgat materialet med egna tankar och åsikter (Johansson, 2012).  

Generaliserbarhet, validitet samt reliabilitet är tre verktyg som används för att granska och 

värdera analyser, detta gäller såväl kvalitativa som kvantitativa studier (Bryman, 2009). På 

senare tid har dock den narrativa forskningen utvecklat egna sätt att granska och testa 

kvalitativa data. De har utgått från termen validitet som betyder i vilken mån resultaten 

stämmer överens med verkligheten och utvecklat ett eget sätt. Detta kallas validering och 

innefattar fem kriterier (Johansson, 2010). Dessa har vi valt att titta på när vi genomfört vår 

studie. Den första är övertygande och möjlig, den ställer frågan om analysen håller och 

påpekar vikten av att innefatta många citat samt presentera förslag till alternativa förklaringar. 

Nästa punkt är Överensstämmelse vilket innebär att den text som forskaren skriver ned 

återsänds till intervjupersonen för att få en godkännande om att den nedskrivna texten 

överensstämmer med vad intervjupersonen sa och menade. Detta ökar också trovärdigheten i 

studien. Trovärdighet innebär att materialet är tillförlitligt och sanningsenligt. Nästa är 

insiktsfullhet som berör originaliteten och förmågan att, på ett kreativt sätt, presentera 

berättelserna och analysen. Det viktiga är att läsaren ska kunna känna igen sig själv i 

berättelserna och på så sätt få en ökad förståelse och insikt i sitt eget liv. Fjärde punkten är det 

som kallas sammanhang. Den punkten betyder att forskarna ska skapa en meningsfull och 

fullständig bild av det data de insamlat. Femte och sista punkten behandlar huruvida den egna 

studien kan ligga till grund för andras framtida forskning, men detta kan inte prövas av den 

enskilda individen utan måste prövas av forskarsamhället. Detta kallas pragmatisk nytta (a.a.) 

Genom att använda en narrativ metod finns det såväl möjligheter som risker i att behandla ett 

material. Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm Mothander (2008) säger att det första vi 

måste vara medvetna om är hur frågorna som har lett fram till vår kunskap har formulerats 

samt vid vilken tid och med vilka utgångspunkter de ställts. Detta har inte minst betydelse för 

att vi ska kunna skilja på den kunskap som finns och den kunskap vi skulle vilja fanns 

http://www.infovoice.se/
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tillgänglig (a.a.). En annan risk är att intervjupersonen inte vågar öppna sig helt för 

intervjuaren(-na) och inte vågar vara helt sanningsenliga. Det hänger mycket på hur kontakten 

mellan intervjuperson och intervjuare blir. Det är också känsligt för röstläge, kroppsspråk 

samt mimik. Utöver svårigheterna under själva intervjun återstår tolkningen av vad 

intervjupersonen menar, men som nämnts ovan användes överensstämmelsen för att minimera 

det problemet.  

 

Riskerna med vårt första urval var att bvc-sköterskorna fick fulla ansvaret med att hitta 

intervjuersoner som de ansåg vara lämpliga för vår studie. Att det blev fel visade sig när de 

hänvisade en pappa till oss som endast varit förälder i två veckor. Då studien innefattar frågor 

gällande ilska och frustration och huruvida de någon gång känt detta gentemot sitt barn är det 

inte möjligt att ha med pappor som inte hunnit vara med sitt barn så pass länge att de 

möjligtvis hunnit uppleva det. Vårt andra urval som var att använda oss av community siten 

Facebook innebar en risk med att vi skulle kunna känna de pappor som var intresserade av att 

delta i studien. Detta har dock kunnat undvikas då inga bekanta har anmält sitt intresse. En 

anna risk med Facebook var att urvalet blev begränsat till de personer som vi hade på vår 

”vänlista” och de personer våra bekanta i sin tur rekommenderade vår studie till.  

 

3.4 Etiska överväganden 

 
Intervjupersonen fick muntlig information om studiens syfte och innehåll från bvc-sköterskan 

vid första kontakten. De gav sitt samtycke till att vi, forskningsansvariga, kontaktade honom. 

Därefter fick de en mer detaljerad beskrivning med informationsblad och intervjuguide 

skickade till deras mailadresser som de uppgivit till bvc-sköterskan. De intervjupersoner som 

kontaktade oss efter en allmän förfrågan satts ut på community siten Facebook fick också 

information skickat till sig i form av informationsblad och intervjuguide. Detta efter att de gett 

sitt samtycke till oss att skicka det till dem. Vi gav alla intervjupersoner en viss betänketid 

innan vi kontaktade dem igen för att bekräfta intresse och sedan boka in intervjutillfällena. 

Vid själva intervjun har ett informerat samtycke spelats in på diktafon och vi har givit 

information om syftet.  Intervjupersonen informeras även om fiktiva namn och den sekretess 

som råder mellan intervjuperson och forskningshuvudmän. Det förklaras tydligt att intervjun 

sker på frivillig basis och att intervjupersonen har rätt att avbryta samarbetet när helst denne 

så önskar. Vi informerade om tidsramarna, lämnade en mailadress för att intervjupersonen ska 

kunna återkoppla till oss efter intervjun samt förklarade vad överensstämmelse är och vad det 

innebär för honom. Slutligen gavs en försäkran från forskningshuvudmännen att materialet 

inte kommer att kunna användas i annat syfte än just denna undersökning. Vi lämnade ingen 

skriftlig information vid själva intervjutillfället då de erhållit den informationen via mailen 

tidigare. Däremot erbjöd vi att skicka en ny till dem om de, av någon anledning, råkat ta bort 

eller radera filen och skulle vilja ha en ny.  

 

Risken med att medverka i denna undersökning kan vara att kännedom om intervjupersonens 

identitet kommer till allmänhetens kännedom. För att minimera denna risk förses 
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intervjupersonen med fingerat namn och all eventuell antydan om adress eller andra 

personliga kännetecken utesluts i den löpande texten. Allt material som inhämtas hanteras 

med största varsamhet och sekretess. Det inspelade materialet raderades efter 

sammanställningen och de anteckningar som fördes vid intervjutillfället strimlades i 

dokumentförstörare. De filer som fanns sparade på diktafon eller USB-minne raderades. All 

information förvarades i låsta utrymmen under den tid som materialet kunde komma att 

behövas. 

 

4. Teori 
 

4.1  Fenomenologi och livsvärldsteori  

 
Teori används för att kunna bearbeta och analysera den data som tagits fram på ett effektivt 

sätt. Den hjälper till att analysera resultaten och få fram en slutsats.  

 
Ordet fenomenologi härstammar från grekiskans phainestai vilket betyder att visa sig eller att 

uppenbara/avslöja sig (www.infovoice.se). Med andra ord är fenomenologi det som visar sig, 

en företeelse, ett fenomen. Det är både en kvalitativ forskningsansats och en filosofi 

(Bengtsson, 2001). Edmund Husserl är skaparen av fenomenologi då han på 1800-talet 

lämnade sin bakgrund som matematiker för att han insåg att det inte gick att fånga en 

beskrivning av det ”verkliga” fenomenet utan bara människors upplevelse av fenomenet 

(www.infovoice.se). Vill vi veta något måste vi gå till fenomenet, det vill säga ”saken så som 

den visar sig”. Husserl var noga med att den som använder sig av fenomenologi måste ha 

förmågan att sätta sina egna förutfattade meningar åt sidan eftersom att fenomenologi är en 

teori om det medvetna (Bjurwill, 1995). Livsvärldsteorin är ett centralt och viktigt begrepp 

inom fenomenologin och den utgår ifrån att vi inte kan fånga en beskrivning av det objektiva 

utan bara kan lyfta fram människors upplevelser. Livsvärlden är världen såsom vi uppfattar 

den och det kan vara utdrag av minnen, upplevelser av vardagen samt förväntningar. Essens 

är också ett viktigt begrepp inom fenomenologi och det förklarar det som inte skiljer sig 

mellan olika intervjuer/individer utan är lika för alla. Det vill säga att forskarna finner ett 

mönster i datan som genomsyrar alla intervjuer och därmed bildar en essens (a.a.).  

 

Målet med att använda sig av fenomenologi är att fånga en upplevelse av något. Att utan 

förvrängningar beskriva ett fenomen såsom det visar sig hos intervjupersonerna (Bengtsson, 

2001). Genom att göra en fenomenologisk studie framkommer såväl en central essens som en 

varierad bredd vilket kallas livsvärldsmönster. Utan att omtolka ska forskaren lägga fram 

upplevelserna så som intervjupersonerna beskriver dem. Svårigheterna med en narrativ metod 

är, för forskarna, att kunna åsidosätta sina egna värderingar och förförståelse under studiens 

gång. Samma svårigheter stöter man på inom fenomenologin. Det kan vara svårt att sätta sina 

egna förutfattade meningar åt sidan och konsekvenserna blir då att en viss tolkning kommer 

att ske. Huvudmeningen med fenomenologin är att inte tolka materialet, bara beskriva, så 

frågan är då hur mycket av de egna värderingarna en forskare kan släppa igenom innan 

http://www.infovoice.se/
http://www.infovoice.se/
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han/hon börjar tolka för mycket och det inte längre kan kallas fenomenologi (Bjurwill, 1995). 

Dagens forskning beskriver mammor och deras upplevelser av olika fenomen i samband med 

att bli förälder, men pappor är sällan forskade på. Dels för att, som Bowlby (1994) säger, män 

inte gärna vill ställa upp i diverse studier och dels för att de inte är primära vårdare av sina 

barn den första tiden. Genom att göra en fenomenologisk studie har vi möjlighet att lägga 

fram och beskriva pappors upplevelse av att vara förälder. Att intervjua män och låta dem 

lägga fram sin egen bild ger en bredd i materialet. Med hjälp av fenomenologi och 

livsvärldsteori bearbetas sedan datan på ett så, icke tolkande och sakligt, sätt som möjligt för 

att sedan lyfta fram en eller flera essenser som beskriver det centrala i studien. Detta har 

beskrivits tydligare i andra stycket under rubriken bearbetning av information (3.2).  

 

4.2 Genus- och könsteori   

För att kunna öppna upp studien för tolkning och diskussion har en kompletterande teori till 

fenomenologi och livsvärldsteori lagts till. Här anser vi att genus- och könsteori är den bäst 

lämpade för vår studie.  

1988 presenterade Yvonne Hirdman begreppet genus i Sverige (www.genusfokus.se) och 

lyfte därmed fram diskussionen kring manligt och kvinnligt. Genom sin forskning har hon 

lyckats beröra och synliggöra genusordningen som är ett begrepp som används för att 

benämna den sociala struktur som skapar och upprätthåller maktrelationer mellan kvinnor och 

män. Genus och kön är dock två begrepp som bör skiljas åt. Medan kön syftar till vårt 

biologiska kön, det vi föds med som man och kvinna, syftar genus till det kön som är socialt 

och kulturellt konstruerat. Det vill säga vad som är typiskt manligt och kvinnligt, vad män 

respektive kvinnor gör och inte gör (www.jamstalldskola.se). Genom att använda denna teori 

vill vi, forskare, undersöka vilken roll kön spelar för fäder och deras sätt att överföra 

beteenden från deras egen barndom till sina barn. Till genus hör till exempel att vi benämner 

vissa typer av leksaker som pojkiga eller flickiga. Dockor är för flickor och bilar för pojkar, 

rosa är till tjejen och blått är till killen etcetera. Vi är alla med och skapar samt vidhåller dessa 

”könsfödomar” och Hirdman menar att det är sämre att vara flicka eftersom att samhället 

vidhåller en genusordning på gruppnivå. Med detta menar hon att mannen har högre status än 

kvinnan (a.a.). Exempelvis är det bättre för en flicka att bli kallad ”pojkflicka” än det är för en 

kille att bli kallad ”flickaktig” och när en pojke gråter beter han sig som en tjej i negativ 

mening (www.jamstalldhetsskola.se). Vissa av dessa fördomar kan vara mer eller mindre 

skadliga och det formar oss och förser allmänheten med stereotypiska bilder av män och 

kvinnor. Sett ur denna synvinkel är det inte konstigt att även föräldrarollerna är tydligt 

uppdelade med förutfattade meningar om vad en kvinna respektive man ska göra i sin roll 

som mamma och pappa. Det är viktigt att föra diskussioner omkring föräldraroller och gå bort 

från den manliga och kvinnliga måstena. En pappa är lika viktigt i barnets liv och mannen har 

lika stor möjlighet att, på många sätt, komplettera upp och/eller vara den som är såväl 

känslomässigt engagerad som försörjare av familjen. På samma sätt har kvinnan dessa 

möjligheter. Som Hellsten (2000) så väl uttrycker det finns det en kvinna i varje man och en 

man i varje kvinna. I det maskulina finns det feminina och tvärt om. Med andra ord kan vi 

http://www.genusfokus.se/
http://www.jamstalldskola.se/
http://www.jamstalldhetsskola.se/
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säga att det inte är det biologiska könet som står i vägen för en delad och jämn omvårdnad av 

barnen, på alla plan, utan snarare det socialt konstruerade och personliga åsikterna. Dessa 

stereotyper för vi över på våra barn och det förändras sakta och i takt med att vi lär och visar 

våra barn något nytt, ett annat sätt. Diskussionen kring huruvida det är bara dåligt med 

könsindelade måsten är en annan, men när det kommer till våra barn kan vi konstatera att de 

inte känner skillnad på kärlek och omvårdnad, oavsett om de får det från mamma eller pappa. 

Huvusaken är att båda föräldrarna visar känslor, ger av sin tid samt är engagerade och 

involverade i sina barns liv. Könsmässigt är studien inriktad på män, hur pappor upplever den 

första tiden med sitt barn, men diskussions- och tolkningsmässigt är studien fokuserad på 

genus. Det vill säga vad kvinnor och män anses ska göra och inte. 

5. Studiens resultat 

5.1  ”Detta kommer från oss” 

Eric är 36 år, arbetar som väktare och har en flicka tillsammans med sin hustru. 
Eric hann längta länge efter barn och de fick försöka ett längre tag. Han och hans fru hade 

bestämt sig för att påbörja IVF, men innan de hann dit blev det lyckligt nog gravida.  

Innan Eric fick barn hade han inga direkta förväntningar. Jag visste att livet skulle förändras 

och bli mer upplåst, säger Eric. Vi frågar honom vad han trodde han skulle bli för slags pappa 

och han svarar att han inte tänkt på det så mycket, men att han alltid hoppats att han skulle 

vara närvarande i sitt barns liv. När Eric berättar om hur han trodde det skulle bli att ha ett 

barn säger han att han nog målat upp ett skräckscenario. Trodde att man inte skulle få sova på 

minst ett år, att man skulle vara trött hela tiden. Jag tänkte att vi skulle dela upp det mesta 

mellan oss när barnet kom, men nu blev det ju inte riktigt så, berättar Eric. Efter flickan fötts 

upplevde han att den första tiden blev väldigt bra, till och med bättre än han kunnat föreställa 

sig.  

 

Hon sov mellan fyra och sex timmar i stöten på natten. Hon var i säng ganska sent, vid 23-tiden, 

men då sov hon länge på morgonen. Oftast till omkring 10.00. jag jobbar skift på mitt jobb vilket 

gör att jag inte missat så mycket och kunnat vara med.  

 

Vi frågar på vilket sätt han anser att han hjälpt till med barnet under den första tiden och han 

svarar att; Jag har hjälpt till så mycket jag kan, bytt mycket blöjor. Min fru har helammat vår 

dotter så där har jag inte kunnat hjälpa till direkt, men nu när hon börjat få smakportioner 

kan vi dela på ansvaret lite mer. I det stora hela känner Eric att han fått vara den far han velat 

och han har fått hjälpa till. Det enda han kan känna är att hans fru, på kvällen, kan ha lite svårt 

att släppa in och överlämna ansvaret till honom.  

 

Frun kan vara lite retlig på kvällen eftersom vår dotter blir så mammig och kinkig vid 

läggningen. Då får jag ta över dottern ett tag så hon får lugna ned sig lite, men jag kan inte 

lägga vår flicka själv för då får hon panik. Bara mamma får lägga. 
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Eric berättar om när han såg sin dotter för första gången och säger att han kände en omedelbar 

kärlek, han kunde stirra på henne i timmar och tänkte att; Detta kommer från oss. Om än han 

alltid älskat sitt barn så berättar han även om en utveckling av kärleken då hon börjat få mer 

personlighet och små egenheter som gör henne unik. I början var hon ju bara stilla och låg 

där, men nu är det inte så längre, säger Eric.  

Vi ber Eric reflektera över den frustration och ilska som kan uppstå gentemot sitt barn. Han 

berättar att han inte hunnit uppleva så mycket sådant än, men han brukar hantera frustration 

med att gå iväg, tänka igenom situationen och bara andas. 

Det vi hunnit vara med om lite grand är ju det här runt nattningen då vår dotter kan vara 

väldigt grinig, men då är det mest frun som kan behöva lite tid för sig själv så då lämna hon 

henne till mig. Min fru kan känna att hon ”sitter fast” när det bara är hon som duger för 

dottern. Jag har inte hunnit bli direkt sur på hon, jag har ett väldigt bra tålamod dessutom.  

Eric förklarar att han inte tycker att ilska till sina barn bör vara förknippat med någon skam 

eftersom de allra flesta känner det någon gång. Man BÖR inte känna skam, men de flesta gör 

det ändå. Det är skambelagt med ilska och frustration gentemot sina barn, men jag tycker att 

det handlar om hur man hanterar sin ilska och vad man gör med den, säger Eric. Därefter går 

vi in på temat som behandlar hans egen barndom och uppväxt. Eric berättar att han anser att 

han hade en bra barndom.  

Det fanns mycket kärlek och närhet. När vi gjorde någonting fel så tog dom tag i oss, typ i 

armarna, och sa att ”nu får ni lugna ned er”. Dom satte stop innan det hunnit gå för långt. Min 

pappa var väl lite mindre känslosam och mamma var den som hittade på saker med oss mer än 

han. Personligen tycker jag att jag visar mycket kärlek till min dotter, jag vill att hon ska veta att 

hon är älskad av sina föräldrar. Jag försöker också vara med på det mesta, typ babysim och 

sådant så hon känner att båda hennes föräldrar har varit med och att hon kan göra saker med 

oss båda.  

 

Vi går vidare till ämnet som berör hur Eric ser sig själv som förälder. Vad han anser han gör 

mer och kanske mindre bra i sin roll som pappa. Vi frågar om han upplevt någon förändring i 

sin personlighet sedan han blev förälder. Jag har blivit lugnare och lite mer hemmakär, jag 

har inte samma behov av fester och umgänge och sådant, säger Eric. Han kan inte komma på 

om någon annan sagt något om en förändring i hans personlighet, inte ens frun. Eric upplever 

att han har ett bra engagemang med sin dotter. Han försöker vara med så mycket som möjligt 

och som vi nämnt ovan följer han gärna på babysim med mera. Jag kan ju inte vara med på 

allt när jag jobbar, men jag gör så gott jag kan. Det är roligare för barnet om både mamma 

och pappa kan vara med. Eric ser sig själv som en lugn, trygg och tålmodig person vilket han 

också anser är kvalitéer i hans föräldraskap. Jag blir inte sur och så för jag är väldigt 

tålmodig och lugn, säger han. 

Till sist frågar vi Eric vad han tror att hans dotter skulle säga om honom idag, hur hon skulle 

beskriva honom som pappa. Han funderar ett tag och skiner sedan upp och säger; Som en 

riktig busfarbror. Min fru brukar bli avis för att jag alltid får henne att skratta. Vi busar 

otroligt mycket. 
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5.2  ”Jag vill bara vara pappa” 

Isak är 31 år gammal, bor i hus med sin fru, dotter och bonusson. Han arbetar som chef i 

Piteå.  

Isak och hans fru planerade att skaffa barn, men det gick fortare än väntat. Vi trodde nog vi 

skulle få försöka ett tag, men det gick på första försöket typ. Vi frågar Isak vad han tänkte när 

de fick reda på att de var gravid och han svarar; Jag gick och lekte Tarzan på balkongen. Blev 

jätte glad. Isak säger att han egentligen aldrig tänkt på att skaffa barn eftersom han inte 

befunnit sig där i livet förrän han träffade sin fru. Jag har alltid vetat att jag ska ha barn, men 

jag hann aldrig längta. När vi frågar Isak hur han trodde han skulle vara som pappa så säger 

han att han trodde han skulle bli en bra pappa. Jag kände att jag hade uppnått personlig 

mognad så jag var som redo för det. Visste vad jag gav mig in på och ville bli pappa. Isak 

kände sig ganska förberedd på att få ett litet barn och berättar; Jag har många småkusiner och 

var beredd på lite sömn. Första tiden går ju mer som ut på att passa upp på kvinnan då jag 

inte är så behjälplig. Vidare säger Isak att han hade en rätt klar bild om vad han själv skulle 

göra när barnet kom. Vi skulle dela lika, skulle vara ganska likt iallafall. Hur överensstämde 

det du trodde om föräldraskapet med hur det verkligen blev, frågar vi Isak?  

Det stämde bra överens. Sömnbristen blev påtaglig och jag trodde faktiskt jag skulle hantera det 

bättre. I perioder var det riktigt jobbigt. Dessutom märkte jag att det tog mer tid än jag trodde 

att ha barn. Blev mer planering och det största var förändringen kring att kunna vara spontan. 

Rent familjelivsmässigt blev det ingen större förändring dock eftersom jag var van det sen 

tidigare.  

Isak berättar att han inte var så känslosam just efter dottern fötts utan hade mer ”problem” 

med det innan, under själva graviditeten. Jag var väldigt känslosam under graviditeten, 

gjorde nog bort mycket då. Efteråt har jag inte varit nojig eller överbeskyddande mot min 

dotter. Isaks fru var väldigt tydlig med hur det kunde bli att ha ett litet barn vilket Isak tyckte 

var bra för det gjorde honom mer förberedd inför vad som skulle komma. Det var lätt för mig 

att vara lugn då frun inte var ängslig alls. Vi går vidare och ber Isak berätta om hur hans 

dotter var den första tiden.  

Hon var en glad, tjock liten skit. Sov- och matklocka. Hon sov i egen säng från första dagen och 

vi ”delade” på dottern. Jag sov mellan dottern och min fru för jag har lättare att somna om ifall 

jag blir störd mitt i natten. Min fru har svårt att somna om då hon blir störd och hon vaknade av 

alla småljud hon gjorde. Jag o andra sidan sover rätt hårt så jag vaknade bara när det var 

något.  Jag gav hon tutten och så klev min fru upp och ammade henne någon gång per natt. På 

så sätt fick vi alla sova bättre.  

När vi frågar Isak hur han hjälpte till den första tiden säger han att han mestadels hade hand 

om ”markservicen”. Jag handlade och skötte sådant, medan frun ammade och tog hand om 

dottern. Isak tyckte det var lätt att knyta an och tyckte att den första känslan var 

överväldigande. När hon föddes så frågade min fru mig när hon tittade ut vad det var för 

något. Jag tittade förvånad tillbaka och sa; Vaddå!? Ett barn! Hade inte en tanke på att hon 

syftade till könet på barnet. När det kommer till frustration och ilska gentemot sitt barn säger 



 

17 
  

Isak att det värsta är när hon inte lyssnar. Vi frågar om det är jobbigt när hon trotsar då och 

Isak svarar att hon alltid varit i en trots, sen hon föddes i princip. Hon har mycket egen vilja 

och när hon skriker och gapar gör hon mig frustrerad. Det är också jobbigt när hon vill vara 

”nakenfis” just när vi ska någonstans. Då ska hon välja allting själv, blöja och kläder, allt! 

Isak tycker också det är frustrerande när hans dotter inte vill somna om när det är mitt i natten 

utan ligger och retas i sängen. Vi frågar hur han hanterar den här ilskan och frustrationen och 

han svarar; Är det mitt i natten så får frun ta över ett tag. Annars handlar det bara om att 

lirka, manövrera bort, byta samtalsämne och lura henne lite. Då går tanken dit istället för att 

vara arg. Isak tror det finns skam i ordet ilska när vi pratar om våra barn, men tycker inte han 

känner det så mycket själv. Generellt sett finns det ju en förskönad bild av att vara förälder, 

att allt är så frid och fröjd, men det stämmer inte och den bilden har jag inte själv. Isak 

brukar prata om ilska och frustration en hel del och gör det då gärna med sin fru.  

Vi pratar mycket om det när vi frågar varandra hur dagen varit och så. Jag tror det är A och O 

att vara samspelta i hur vi löser dessa situationer för redan nu syns det att hon har olika 

strategier gentemot mig och hennes mamma. Det är otroligt viktigt för förhållandet också.  

Vidare går vi in på ämnet som berör Isaks egen barndom. Jag hade en bra barndom, kanske 

var de därför jag var så trygg när jag skulle bli pappa själv. Vi ber honom berätta om sina 

föräldrar.  

Mamma var den som fanns nära, alltid ställde upp. På den negativa sidan var hon lite för bra på 

att hjälpa till. Till exempel så var det alltid hon som ringde alla samtal för att jag tyckte det var 

jobbigt. Kanske hade jag utvecklats mer av att ha blivit tvingad att försöka själv en del. Min 

pappa var engagerad och gav verkligen av sin tid. Han var scoutledare och fotbollstränare. 

Båda mina föräldrar har valt att satsa på barnen, inte på karriär och pengar. Dom gav av sin 

tid till oss barn och engagerade sig. På den negativa sidan har min pappa alltid varit sådan att 

när han blir arg, då är han arg. Det finns en hel del märken av pannor och kastruller hemma 

som flugit i golvet när han varit förbannad.  

Isak vill föra med sig engagemanget och sättet att ge av sin tid på till sina barn.  

Jag vill också föra med mig kärleken. Att visa kärlek till barnen men också mellan varandra så 

dom kan se hur det ska se ut. Det här var mina farföräldrar jätte duktiga på. Dom har lärt mig 

att visa respekt och kärlek.  

Sista ämnet berör Isak själv. Hur han ser sig som förälder, vad han tycker han gör mer och 

mindre bra. Först frågar vi om han upplevt någon personlighetsförändring sedan dottern 

föddes.  

Ja, jag är definitivt mer känslosam. Det är ju lite jobbigt. Jag har som närmare till gråt nu för 

tiden och jag berörs av vissa klipp på nyheterna. Det trodde jag inte skulle hända, det är mer 

påtagligt än jag trodde. Jag har blivit bättre på jobbet också, fått nya perspektiv på vad som är 

viktigt. Om det uppkommer ett problem på jobbet så far inte saker ur sitt perspektiv längre. Det 

blir inte större än vad det egentligen är. Generellt har jag blivit mer reflekterande också. 

 Isak tycker han har ett bra engagemang med sin dotter. Han hittar på saker och så. Jag och 

min fru var överens om att vi skulle dela på ansvaret, men också på glädjen. Sen var han 

pappaledig med dottern i sju månader. Det var jätte roligt och det fanns inga alternativ. 
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Allting var upp till mig. Jag var tvungen att vara engagerad och hitta på saker. Isak skulle 

inte gjort någonting annorlunda om han kunde gå tillbaka i tiden och han anser att han är en 

bra pappa. Tid och engagemang är A och O för mig. Jag tror det gör en bra pappa också. Är 

man där blir man automatiskt en bra pappa. Isak märker däremot att han överfört en del av 

sin ilska till sina barn. Jag har inte dåligt tålamod, men precis som pappa är jag lite så att om 

jag blir arg blir jag arg. Jag vet att det inte ger något, men ändå blir jag det. Isak säger att 

han försöker att inte visa ifall han blir arg, att han jobbar på det.  

Som sista fråga ber vi Isak berätta vad han tror att hans dotter skulle säga om honom idag. 

Pappa! Vi ber honom utveckla lite, men Isak vill inte riktigt det. Jag vill bara vara pappa. 

Har inga behov av andra beskrivningar, det är inte relevant. Barnen ska vara trygga, må bra 

och ha goda förutsättningar. Jag vill bara vara pappa.  

5.3 ”Den första tiden var ett riktigt Auschwitz” 

Jonas är 37 år och arbetar som lärare. Han bor i hus med sin sambo, barn och hund. 

Barnet var inte planerat, men han har alltid varit väldigt barnkär så när han fick veta de 

väntade barn blev han glad.  

Innan barnet kom hade Jonas egentligen inga direkta förväntningar på hur det skulle bli. Han 

tänkte att man får ta det som det kommer, men var samtidigt medveten om att livet skulle bli 

mer inrutat. Jonas hade, som han själv säger en mer romantiserad bild av hur det egentligen är 

att ha ett litet barn. Han förväntade sig att han och hans sambo skulle dela på ansvaret och 

göra ungefär lika mycket, men det blev inte riktigt så. När vi frågar Jonas vad han hade för 

förväntningar på sig själv innan barnet föddes svarar han att; Jag skulle stå för inkomsten, 

ingenting skulle fattas barnet. Jag ska tjäna pengar. Vidare pratar vi om tiden efter barnet är 

fött och huruvida förväntningarna han hade infriades eller inte. Jonas säger;  

Att se bebisen var underbart, men tiden där efter var det pissigaste jag upplevt i hela mitt liv och 

det var jobbigt för både mig och min sambo. Hon hade kolik så vi led båda av sömnbrist, jag 

fick inte sova på två månader. På sin höjd slumrade jag till några gånger under natten, men jag 

sov aldrig ordentligt samtidigt som jag skulle orka jobba heltid. Jag hade ingen bra kontakt med 

min familj då heller och kommunikationen med sambon var obefintlig. Min sambo var aggressiv 

också, blev sur för ingenting och jag upplevde att hon levde i en bubbla där inte jag var 

välkommen.  Jag kunde inte ta i barnet heller för då skrek hon bara så sammanfattningsvis kan 

man säga att den perioden, för mig, bestod av ensamhet.   

Den första tiden med barnet blev som sagt inte alls som han trodde och han beskriver det som 

ett ”Auschwitz”, ett mörker med grå färger där ingenting var bra. Efter några månader flyttade 

Jonas med familj i hus och flickans kolik blev bättre och då blev också livet ljusare. Jonas 

säger; Då kändes det som att det blev som jag först trodde att det skulle vara. Även efter 

barnet var fött kände Jonas ett starkt försörjningsansvar, vilket han säger kanske låter som en 

klyscha, men han ville att hans flicka skulle ha det bra och dessutom har hans sambo ingen 

inkomst då hon studerar så det föll på honom som pappa. Vi frågar Jonas på vilket sätt han 

anser att han hjälpt till med barnet efter födseln. Han svarar;  
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Jag ville hjälpa till och vara med, jag trodde också att det var så det skulle bli, men min sambo 

släppte inte in mig. Det blev inte alls att dela på bebisen fast jag ville och när jag försökte fick 

sambon nästan panik. När jag tänker på mitt barn har jag alltid haft varma känslor dock, jag 

har alltid vetat att det är min unge! 

När Jonas själv växte upp så hade han en ”auktoritär far”. Det han sa var lag och ingenting 

var förhandlingsbart.  Sa han något så blev det så, säger Jonas. När han ser till sig själv som 

far känner Jonas igen sig i en del. Han trodde att han skulle argumentera mer med sitt barn, 

sitta ned och resonera, men istället är han strängare än han trodde. Jonas ger ett exempel; Om 

dottern ska gå och lägga sig och inte vill ha på pyjamasbyxorna och börjar skrika att hon inte 

vill så bryr jag mig inte. Hon ska ha dom på och bestämt är bestämt, det är inte 

förhandlingsbart. Huruvida det är bra eller dåligt att vara mer sträng säger Jonas varierar, 

ibland är det bra och ibland mindre bra. Vi frågar Jonas om han anser att han är den som drar 

gränser i familjen och på det svarar han ja. Det som är frågan är om jag tagit den rollen eller 

fått den tilldelade. Hur som helst så fungerar det och jag är nöjd med situationen, säger han.  

Vidare pratar vi om hur man hanterar situationer som är mentalt utmattande med barnet. Vi 

frågar hur han hanterar den aspekten och Jonas svarar att; Jag är tålmodig, visst blir man både 

trött och ledsen ibland vilket leder till frustration, men jag blir sällan riktigt arg. Vi frågar 

vad han har för copingstrategi, det vill säga hur han lugnar ned sig i svåra, utmattande och 

frustrerande situationer med sitt barn. Jag går undan, kanske läser en bok, den klassiska att 

jag räknar till tio eller intalar mig själv att hon är ett barn och inte förstår bättre. 

Undvikande manövrar helt enkelt, svarar Jonas. Jonas tror att det finns en skam i ordet ilska. 

Ja, det handlar ju om våra barn, så visst är det väl så. 

Vi går vidare till ämnet som berör hur Jonas ser sig själv som förälder. Vad han anser han gör 

mer och kanske mindre bra i sin roll som pappa. Vi frågar om han upplevt någon förändring i 

sin personlighet sedan han blev förälder.  

Ja, jag tar ingenting på lika stort allvar längre. Jag bryr mig inte vad andra tycker utan mitt 

barn är viktigast. Jag känner en mental frihet och känner mig inte så prestationsfokuserad 

längre. Förut var det otroligt viktigt att prestera bra på arbetet, att få beröm, men numera 

jobbar jag för att leva, jag lever inte för att jobba. 

Det framkommer också att Jonas känner sig mer harmoniskt än förr, att han känner sig som en 

bättre människa. Han säger också att andra märker skillnad i hans personlighet, men att det 

inte alltid är positivt. Vi ber om ett exempel och Jonas berättar;  

Mina vänner kan tycka att jag är tråkig och stänger in mig. Förut kunde var jag mer på och 

driven, det var jag som hittade på saker. Lite barnslig kan man säga, men nu har jag mognat. 

Jag tycker att dom kan komma till mig någon gång, jag bryr mig inte längre vad dom tycker. 

 Vi går vidare och frågar hur Jonas ser sitt eget engagemang med sitt barn. Han anser att han 

är sin dotters trygghet. 

När jag kommer hem från jobbet så kommer hon till mig och vill ha kramar. Hon söker trygghet 

hos sin pappa och det tycker jag känns jätte bra. Jag står också för de vildare, fysiska lekarna 
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med henne så jag tycker mitt engagemang är rätt bra även om jag skulle kunna vara lite mer 

kreativ med att hitta på saker. 

Jonas tycker att hans styrkor som förälder är att han är tålmodig och tydlig med sin dotter. 

Han anser dock att han kunde vara mer konsekvent. Hon har sin pappa lindad runt lillfingret, 

jag är lite blödig, så jag ser inte framemot tonårstiden, säger Jonas och skrattar lite.  

Avslutningsvis frågar vi Jonas vad han tror att hans dotter skulle säga om honom. Han svarar;   

Det här är den viktigaste frågan och dessutom kvittot på hur jag skött mig i min roll som pappa. 

Jag hoppas att hon kommer tycka att jag är snäll, varm och att jag alltid hjälper henne när hon 

behöver det. Att jag finns där och att hon kan lita på pappa. Att jag var närvarande.  

Vi förtydligar och frågar om det är vad han tror hon skulle säga om honom idag och han 

svarar; Ja, jag hoppas ju det.  

5.4 ”Nackskinn önskas” 

 
Nils är 26 år gammal, bor med fru och son i en lägenhet i Piteå. Han arbetar som operatör.  

Nils och hans fru hade inte planerat att skaffa barn, utan det kom som en överraskning. Vi var 

på väg att separera just innan hon blev gravid, men vi hade hittat tillbaka till varandra 

ganska precis när vi fick reda på att vi väntade barn. När Nils fick reda på att de väntade barn 

kände han panik. Jag var inte alls redo för barn. Vi frågar hur han trodde det skulle bli att ha 

ett barn och vad han hade för förväntningar på föräldraskapet.  

Jag trodde det skulle vara rätt soft, dom äter, bajsar och sover. Trodde det skulle vara en massa 

blöjbyten. Vad gör dom mer liksom? Sen trodde jag väl att jag skulle vara förstående och lugn i 

mitt föräldraskap. Rolig, engagerad, ligga och mysa och senare vara ute i skogen en del.  

Efter barnet fötts tyckte Nils att det ändå stämde hyfsat överens med vad han trodde, men han 

berättar att kombinationen hunger och trötthet, speciellt trötthet, gör att han inte alls är 

speciellt förstående. Det blev ju lite sömn också, eller rätt ofta man fick sova lite. Eller ja, 

oregelbunden sömn rättare sagt. Det var en hel del mer jobb än jag trodde och jag kände mig 

sliten mest hela tiden. När vi ber Nils beskriva sina känslor den första tiden med barnet säger 

han att;  

Jag var jävligt glad, en fantastisk känsla. Att skaffa barn är ju det bästa man har gjort. Men 

ibland kunde man få lite panik när man letade och letade vad som var fel, man gjorde en ”total 

felsökning”, men ingenting hjälpte.  

Den första tiden med sonen var bra, berättar Nils. Han var nöjd, lättsam och trodde sig. Vissa 

kvällar och nätter sov han dåligt, dom var stökiga. Sov en timme, vaken en timme och så 

vidare. Han var orolig och skrikig. Nils säger att han gjorde allting som hans fru gjorde. Då 

sonen fick ersättning så kunde jag hjälpa till med matningen. Jag gjorde allting som hon 

gjorde förutom att tvätta och stryka kläder. Det var kärlek vid första ögonkastet när han såg 

sin son, säger Nils. Det var fantastiskt, han tittade upp på mig så fort barnmorskan la honom 
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hustruns mage. Då var det kört. På fågan om han var förberedd när sonen kom funderar han 

en stund och sedan säger han;  

Det var nog en ”aha-upplevelse” för både mig och frun. Jag kände mig både förberedd och inte, 

inte direkt något man kan förbereda sin inför, men när jag höll i honom så tänkte jag att ”nu kör 

vi”. Det kändes då inte otryggt iallafall.  

När Nils son vägrar att lyssna och ”tjurar ihop” känner han ilska. Det är så frustrerande när 

han inte berättar vad han vill. Vi ber Nils berätta vad han gör när han blir arg och han svarar;  

Jag vet inte riktigt. Jag gormar på och får fram det jag vill ha sagt och då blir jag nöjd. Om han 

inte lyssnar och jag bli riktigt arg så tar jag tag i och hejdar honom. Ibland så önskar man att 

han vore som en valp som hade nackskinn.  

Nils skrattar och säger; Nackskinn önskas! Nils berättar om ilska och skam, om han tror det 

finns någon skam i att prata om just ilska när vi talar om våra barn.  

Jag tror det handlar mer om hur ilskan yttrar sig. Om man slår sitt barn känner man nog mer 

skam, om man gör fel helt enkelt. Det kan nog också vara mer skam om man bli obefogat arg, 

men då känner man ju det och ber om förlåtelse. Det gör då jag iallafall. Jag och frun brukar 

prata om hur vi hanterar ilska och så gentemot sonen, men det är nog ingenting jag pratar med 

kompisar om. Jag tror nog att jag är mer direkt också än min fru, jag ger mindre chanser till 

sonen och stoppar honom direkt.  

Vi går vidare och pratar om nästa tema som är hans egen uppväxt. Vi ber Nils berätta om hans 

egna föräldrar och hur det varit för honom att växa upp. Idag har jag förtroende för min 

mamma, men jag har inte alltid tyckt om henne. Hon var konstig, svårt att förklara hur hon 

var. Hon var ofta obefogat arg och hade kort stubin. Nils berättar att hans mamma utvecklade 

alkoholism under hans uppväxt och var ofta fysiskt sjuk. Min pappa var nog en toffel mot 

mamma, han sprang arslet av sig för hennes skull. Han var dock snäll och ställde alltid upp. I 

och för sig gjorde mamma det också, men hon var konstig. Nils upplevde att han hade stöd 

hemifrån och att de alltid backat upp honom i alla beslut han tagit. Min pappa har alltid varit 

den som tagit hand om mig och jag står närmare honom, men sedan mamma blev nykter för 

en fyra-fem år sedan har jag kommit henne närmare också. Vi ber honom reflektera över om 

han anser att han överfört något av den uppfostran han fått när han var liten på sin egen son 

och han svarar; Jag känner inte alls igen mig, är inte likt alls. Mamma var inkonsekvent, men 

det är inte jag för det tänker jag på att inte vara. Pappa var en sådan som lovade mycket, men 

höll det aldrig. Nils ger ett exempel.  

Han kunde säga att vi skulle fara och fiska till helgen. När jag frågade ”ska vi verkligen det”, sa 

han alltid ”eventuellt” och då visste jag att inte blir det nå fiske inte. Därför lovar jag inget jag 

inte kan hålla. Jag vill inte att min son ska behöva ta sig igenom att hans föräldrar är sjuk. 

Morsan var alltid sjuk. Dessutom skrek hon hela tiden, hon var arg och kinkig. Det tänker jag 

inte låta min son uppleva.  

Vi går vidare till ämnet som berör hur Nils ser sig själv som förälder. Vad han anser han gör 

mer och kanske mindre bra i sin roll som pappa. Vi frågar om han upplevt någon förändring i 
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sin personlighet sedan han blev förälder. Ja, det ser jag. Jag är mindre impulsiv, tar inga 

onödiga risker längre. Man är inte odödlig. Nils kan inte riktigt veta om hans omgivning sett 

någon direkt förändring i honom sedan han fick barn eftersom han har flyttat från sitt 

barndomshem till annan ort så det är ingen från hans barndom som han umgås med längre. Vi 

frågar Nils hur han ser på sitt eget engagemang med sin son.  

Jag önskar jag skulle orka hitta på mer, att jag hade mer energi. Jag jobbar skift och har väldigt 

oregelbundna dygn. Idag har vi iallafall bakat chokladbollar. Om jag kunnat göra något 

annorlunda så hade jag inte åkt utomlands på tjänstgöring. Jag var borta en stor del av hans liv 

under den perioden. Totalt var vi borta fem månader, utspritt under en sjumånaders period.   

Vidare frågar vi hur han ser sig själv som pappa. Hans kvalitéer och svagheter. Jag är 

engagerad och försöker lära honom saker. Jag är också rak, tydlig och konsekvent. När jag 

är hungrig och trött så är jag INTE förstående.  

Avslutningsvis frågar vi Nils vad han tror att hans son, idag, skulle säga om honom som 

pappa. Efter lite betänketid svarar han; Pappa är bäst... eller ne, men snäll, pålitlig och 

riktigt, riktigt morgontrött.  

5.5 ”Jag vill vara en mammapappa” 

Olov är 28 år gammal och arbetar som yrkeslärare. Han bor i hus med sin sambo och två 

pojkar. 

Olov och hans sambo hade inte varit tillsammans särskilt länge när de bestämde sig för att 

skaffa barn. Vi slutade på p-piller så det var planerat. Både jag och sambon visste att vi ville 

ha barn och sambon, speciellt, hade längtat ett tag efter barn”. Olov tycker han blev ”djup” 

när de fick veta att de väntade sitt barn. Man ville bli en bättre människa, men jag tänkte ändå 

shit! Det kändes väldigt stort att man skulle bli pappa. Vi frågar honom vad han hade för 

förväntningar på föräldraskapet innan barnet kom och Olov svarar;  

Jag har tre småsyskon själv. Jag var sju år när yngsta syrran kom så det kändes inte ovant. Men 

jag tänkte väl att nu kommer det en bebis och jag ska gör allt jag kan för att den ska få ett så bra 

liv som möjligt. 

När Olov reflekterar över vilken sorts far han trodde han skulle bli till sitt barn så kommer 

ordet ”lekfarbror” snabbt upp. Jag trodde jag skulle bli en som leker mycket med mina barn 

och hitta på mycket skoj med dom. Men jag trodde även att jag skulle bli en som mina barn 

kan prata med om jobbiga saker. Olov är tyst en liten stund och säger sedan; Jag vill vara en 

”mammapappa”. Alltså en som kan göra både det en mamma och en pappa gör. Vara en som 

dom kan prata med om svåra saker. Vidare frågar vi vad Olov hade för förväntningar på att 

ha ett litet barn, hur han trodde det skulle bli, och vad han själv trodde han skulle göra med 

barnet.  

Jag hade inte så mycket förväntningar. Jag trodde inte att han skulle skrika iallafall för jag hade 

inte ens tänkt på saker så som kolik. Jag var mer orolig under graviditeten, riktigt orolig 

faktiskt. Jag tänkte att bara barnet är friskt så är jag världens lyckligaste. Jag är rätt grubblig 



 

23 
  

av mig så jag var nervös i nio månader. Men sen trodde jag väl att vi skulle göra allting båda 

två, dela på ansvaret. 

Vidare går vi in på temat efter att barnet har fötts. Vi frågar om det han trodde om 

småbarnstiden innan barnet föddes stämde överens med hur det verkligen blev. Det blev bra, 

ganska som väntat. Han var världens snällaste, sov ordentligt och allting fungerade 

klockrent. Sambon ammade så där kunde jag inte göra mycket. Barnet är ju beroende av 

mamman första tiden. Olov berättar att han var som i en liten bubbla den först tiden efter 

förlossningen. Han gick omkring i ett lyckorus.  

Nio månaders oro släppte på en och samma gång. Jag grät massor när jag såg min son första 

gången och det var ögonblicklig kärlek. Jag var bara så lyrisk att allting hade gått så pass bra. 

Man vet ju att det nästa alltid går bra, men det krävs så lite för att det ska gå dåligt också. När 

han kom fram och jag såg att han var frisk var det sådan enorm lättnad. 

Olov säger att han hjälpte till så gott han kunde efter sonen var född. Han böt blöjor och 

kläder. Gjorde så mycket han bara kunde, men efter ett tag var han tvungen att återgå till 

arbetet. Jag tog ut några extra veckor, förutom de tio dagarna, och var hemma med honom 

och sambon. När jag började om att arbeta längtade man bara hem hela tiden och jag var 

med honom så mycket jag bara kunde på kvällarna.  Vi går in på ilska och frustration och ber 

Olov berätta om när han känner det gentemot sin son. Daglig trots är så jobbigt, när man 

kommer hem och är trött. Blir trots uti alla enkla saker såsom mat. Men mest av allt blir jag 

nog frustrerad på mig själv för att jag blir så onödigt arg. När ilskan kommer smygande 

säger Olov att han brukar ta tag i sig själv och säga att ”det är bara barn som trotsar och det är 

naturligt”. Tyvärr skriker jag nog ganska mycket, jag tappar tålamodet och gormar. Då får 

jag ångest istället och dåligt samvete. Men så är det, man har konstant dåligt samvete. Vi 

frågar Olov om han tror det finns någon skam i ordet ilska när det är riktar mot ens barn. Mitt 

svar på det blir nej! Vi är ganska öppna och så med att tålamodet spricker och inte alltid är 

så långt. Olov säger att han pratar om frustration och ilska med ganska många. Morsan, 

syskonen, kompisar som har barn, men framför allt med min sambo. 

Nästa tema berör Olovs egen uppväxt.  

Jag hade en bra uppväxt. Det var tryggt och att ha mina tre syskon har verkligen varit ett plus i 

min barndom. Min mormor och morfar var väldigt närvarande också och bodde nära. Dom var 

som en extra mamma och pappa för oss.  

Olov berättar att han är äldst av sina syskon och att det inte var en fördel jämt. Jag fick prova 

på allting först, börja skola och allt sådant. Jag var rätt rädd av mig så det var jobbigt. Alla 

mina vänner hade storasyskon, men inte jag. Vi ber Olov berätta om sina föräldrar.  

Mamma är den jag pratat med allting om. Hon var tryggheten och kärleken, men däremot var 

hon ganska överbeskyddande. Farsan var en lekfarbror. Han spelade Tv-spel med oss och kunde 

hyra gympasalen så vi kunde fara och lattjade där lite. Han badade med oss på badhuset och 

sådant där, men han har man aldrig kunnat prata med som med morsan. Han har långt till 

känslorna. 
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Det finns en del saker Olov inte vill överföra på sina barn som han själv upplevt i sin barndom 

bland annat vill han inte att hans barn ska behöva höra ifall han och sambon bråkar. Olovs 

föräldrar skilde sig när han själv var vuxen, men han berättar hur det var när han och hans 

syskon var små. Vi var alltid rädd att morsan och farsan skulle skilja sig för dom bråkade så 

kopiöst mycket i perioder. Det är inte roligt som barn att behöva höra sådant hela tiden och 

ständigt fundera om dom ska skiljas. Det finns fina saker ur barndomen också som Olov 

hoppas kunna göra för sina barn. Jag vill ju vara en mammapappa. En som dom kan prata 

med, men samtidigt en som finns där och leker som en” busfarbror”.  

Vi ber sedan Olov berätta om han upplevt någon förändring i sin personlighet sedan hans son 

föddes. Han svara ett klart ja.  

Jag tänker mer på livet, vad som är viktigt och inte. Jag tänker på hur jag beter mig nu och har 

helt andra värderingar. Men jag försöker ju ändå vara samma person, inte en om blivit tråkig 

bara för att han skaffat barn.  

Vi ber Olov ge ett exempel på hur hans värderingar förändrats och hans svarar; Jag är inte 

karriärintresserad nå mer. Jag värderar inte pengar och att klättra i karriären, jag värderar 

min tid med familjen. Bara vi har så vi klarar oss är jag hellre med dom. För att beskriva sitt 

engagemang med barnen väljer han ordet ”helhjärtat”. Jag är med dom och gör saker och 

dom följer med mig och gör saker. Olov berättar att han, till chefens förbannelse, varit hemma 

mycket med barnen. Han har haft lång semester varenda sommar sedan sonen föddes och 

arbetat deltid en ganska lång stund. På så sätt var han hemma en dag extra varje vecka och 

kunde underlätta för sambon.  

Jag tror det var viktigt för förhållandet också för då hade jag mer energi. Jobbar man heltid så 

är man så trött. När man kommer hem förväntar sig sambon avlastning, men lika gör jag efter 

en hel dags jobb. Går inte riktigt ihop.  

Olov skulle inte ha gjort någonting annorlunda om han kunnat göra om allting och han 

berättar att han ser sig som en bra pappa som varit delaktig hela vägen. Jag har varit där så 

mycket jag kunnat, jag försöker ge av min tid, jag lyssnar och schasar inte bort sonen när han 

försöker prata med mig. Olov säger att han alltid försöker förstå sin son istället för att bara 

vifta bort det han säger. Det är inte alltid så lätt att vet vad han vill, men jag försöker. Om 

något kunde vara annorlunda önskar Olov han hade lite mer tålamod. Jag blir så arg ibland 

och det är så onödigt. Jag höjer rösten och så.  

Slutligen frågar vi vad Olov vad han tror att hans son skulle säga om honom som pappa.  

Jag hoppas att det första han säger inte är att jag är arg, men det är jag ju förstås ibland också. 

Men nej, jag hoppas han skulle säga att han är rolig, snäll och busig. Mest av allt hoppas jag att 

han vet att han är älskad för den han är. Oavsett om han skulle fela så finns jag här. Yrkesval 

eller sådant är inte viktigt. Jag hoppas bara mina barn vet att dom alltid kommer vara älskade 

för dem de är! 
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5.6 ”På dagen är natten inte jobbig”  

Oscar är 27 år gammal. Arbetar som elkonstruktör och bor i hus med sin fru och två döttrar.  
 

Oscar och hans fru hann längta efter barn ett bra tag.  

Barnet var minst sagt planerat, det var på nippen att det skulle bli nå. Vi hade flera missfall 

innan dottern blev till. Vi fick ”ägglossningspiller”. Man får bara äta dom tre månader i stöten 

och vi lyckades då sista månaden.  

Vi frågade vad han kände när han fick veta att han och frun väntade barn. Oscar säger; Det 

var spännande och roligt. Det var extra roligt då vi hade fått kämpa så länge för det. Det 

kändes overkligt för mig, man kan säga att det var en slags skräckblandad förtjusning. Oscar 

berättar att han inte hade några direkta förväntningar på sig själv som pappa, men att man 

anpassar sig till situationen. Man kan säga att man tvingas anpassa sig och ta det som det 

kommer, säger Oscar. Vidare frågar vi hur han trodde det skulle vara att ha ett barn. Oscar 

säger att han inte hade så mycket förväntningar på det heller, men att han visste att det skulle 

bli jobbigt och att det skulle bli att sova mindre. Vi ber Oscar berätta om tiden efter att dottern 

föddes, om det han trodde om hur det skulle bli överensstämde med verkligheten. 

Både och. Det var mycket jobbiga nätter och ingen sömn, det blev som jag trodde med sömnen. 

Jag upptäckte att jag var ”nattarg” också när jag var tvungen att vakna upp vid flera tillfällen 

och inte fick sova i sträck som förut. Jag hetsar upp mig och kan inte somna om då heller. Då 

blir det liksom ännu mindre sömn. När man då ska upp och jobba och inte har fått sova blir det 

också jobbigt. Jag hade svårt att knyta an i början rent känslomässigt. Jag tyckte det var jobbigt 

att inte ha dom där banden och kanske kan det vara så att det har en betydelse att det var en tjej 

vi fick. Mamman knyter kanske an snabbare till flickor och pappan till pojkar, men jag vet inte. 

Jag upplevde det väldigt jobbigt att vara pappa i början, det var en så stor omställning. Det var 

svårt att ha realistiska tankar om något man inte vet någonting om. Kanske var det så att 

sömnbristen också bidrog till att jag hade så svårt med de känslomässiga banden i början.  

Oscar säger att den första tiden var jobbig då det var en stor omställning. Man tappar den 

sociala biten ganska mycket då det blir en helt ny livsstil. Man umgås mer med de kompisar 

som har barn nu. Oscar får berätta om dotterns första tid och då säger han att;  

Hon hade svårt med amning, hon fick inte i sig den mat hon skulle ha. När vi började med 

ersättning fick jag hjälpa till lite mer, men det var också jobbigt då jag hade en dålig 

anknytning. Samtidigt var det otroligt hjälpsamt eftersom det bidrog till att jag började knyta an 

mer och mer. Sedan hade hon väldigt dålig dygnsrytm, åt väldigt ofta. Än idag har sover hon 

väldigt oroligt och dåligt om nätterna.  

Oscar tyckte förlossningen var en häftig upplevelse och när han fick se henne för första 

gången tyckte han det var ”jäkligt läckert”. Han berättar att det var en skräckblandad 

förtjusning även när barnet kom, det var ett barn som man skulle ta hand om och veta vad som 

skulle göras. Jag har aldrig bytt en blöja ens och nu skulle man rengöra naveln och så också. 

Vidare går vi in på hur Oscar anser att han hanterar ilska och frustration gentemot sin dotter. 

Inte så bra, men det är värst på nätterna. Då har jag svårt att behärska mig. Under natten 
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höjer jag rösten, ibland är det rätt, men ibland så fel. Jag har som ingen riktig strategi. Oscar 

berättar att han älskar sitt barn otroligt mycket och han säger lite finurligt att; På dagen är 

natten inte jobbig. Jag tänker för mig själv att ”Gud, vad jag överreagerade. Så här tänker 

jag inte göra nästa natt”, men när natten kommer bli det samma igen iallafall, jag har så 

fruktansvärt dåligt nattemperament. Vidare säger Oscar att känna frustration är en del av att 

ha barn, att det hör till. Det är både glädje och frustration, det är både jobbigt och roligt. Vi 

frågar Oscar hur han hanterar de jobbiga situationerna när ilska och frustration infinner sig. 

Han berättar att det är bättre nu när hon förstår vad han säger. Förut var det mer frustrerande 

när hon inte förstod någonting. Han säger att han kan hålla ilska inom sig bra. Jag kan vara 

jätte arg och ändå låta lugn och stryka på henne. Det funkar ibland, men inte alltid. Ibland 

krackelerar det och så höjer jag rösten. Oscar tycker det är mest jobbigt på nätterna när hans 

dotter inte sover, men han reflekterar själv och säger att; Det har blivit bättre nu, men förut så 

hade jag svårt att höra VAD hon ville, jag hörde bara ATT hon ville något. Det är lättare nu 

dock. Oscar säger att det kan vara lite tabubelagt att prata om ilska och frustration gentemot 

sina barn och att han inte pratar om det med sina vänner. Man pratar inte om det, allting ska 

vara så rosenrött, men så är det väl inte. Man håller upp en slags fasad och väljer att prata 

om det roliga och intressanta ens barn gjort istället. Vidare frågar vi om han brukar prata om 

det med sin fru och han svarar att; Jag är rätt instängd känslomässigt, men min fru är duktig 

på att dra det ur mig så vi pratar lite om det iallafall. Speciellt min ”surhet” på nätterna. På 

frågan om Oscar kände sig förberedd när barnet kom säger han att det är svårare för en pappa 

än en mamma. Mamman har nio månader på sig att knyta an lite till barnet i magen, men för 

oss blir det plötsligt. Jag tyckte det var lite läskigt när hon rörde sig i magen också, ville inte 

röra så mycket. Var som en liten ”alien” där inne, säger han och flinar.  

Därefter går vi in på temat som behandlar hans egen barndom och uppväxt. Oscar berättar att 

han anser att han hade en bra barndom.  

 

Det var mestadels bra, dom var kärleksfulla och bra på att ge uppskattning. Farsan har alltid 

varit bra på ställa upp, men han har haft perioder när han druckit mycket vilket inte varit roligt 

för oss barn. Dom har alltid varit bra på att visa oss känslor, men bara fysiska. Vi pratade inte 

så mycket överhuvudtaget. Jag kan inte komma ihåg att dom någonsin sagt att dom älskar oss, 

även om vi alltid vetat om det för alla kramar och så.  

 

Oscar säger att han vill ta med sig det ”kramiga” från hans uppväxt. Han säger att han tycker 

han är kärleksfull själv, men det finns saker han inte alls vill ta med sig också. Jag vill inte att 

mina barn ska uppleva det jag gjort med farsan när han drack.  

 

Vi går vidare till ämnet som berör hur Oscar ser sig själv som förälder. Vad han anser han gör 

mer och kanske mindre bra i sin roll som pappa. Vi frågar också om han upplevt någon 

förändring i sin personlighet sedan han blev förälder.  

 

Jag har fått prioritera om allting, bli mer ansvarsfull på alla sätt. Ta hand om barnen och kunna 

planera. Man får lägga scheman tillsammans jag och frun. Barnen styr mer, jag kan inte bara 

göra det jag vill. Det måste planeras in. Jag upplever att jag har generellt mindre tålamod i 

livet, men MER tålamod med barnen. Jag har mognat mer.  
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Oscar berättar att han hade större socialt umgänge förut, mer ”kroghäng” med polarna. Det 

har blivit mycket mindre med det nu, men det har varit ett naturligt steg. Det är 

konsekvenserna med att skaffa barn. Det handlar om aktiva val. Vi frågar hur Oscar ser på sitt 

engagemang med sin dotter. Han svarar att; Det mesta var ju som jobbigt i början så då var 

det dåligt. Frun bad mig och då gjorde jag det. Med tiden har det blivit bättre dock. Mer 

spontant engagemang nu upplever jag och jag gör mer på eget initiativ nu. Oscar berättar att 

han tar saker mer i egna händer nu utan att fråga eller be frun först. Jag är mer säker i min 

roll nu. Om Oscar kunde göra om något så säger han att han skulle gör mycket annorlunda 

runt natten.  

Mycket annorlunda, förmodligen allting runt det. Då väckte vi henne och gav mat var tredje 

timme för att dom sa att vi skulle göra så på BB, idag skulle vi aldrig gjort det. Kanske hade 

hennes nattrutiner varit bättre idag i så fall.  

Vidare frågar vi honom om hans kvalitéer respektive svagheter som pappa. Jag är lugn och 

sansad, trygg, ”pussig” och ”kramig”. Jag tycker om att vara nära henne och visa kärlek. 

Jag pratar mycket med henne och engagerar mig. Den sämsta egenskapen Oscar anser att han 

har är att han har så fruktansvärt dåligt natthumör. Tålamodet tryter verkligen på natten, men 

sen är jag borta mycket för jag arbetar hela tiden. Jag missar en hel del då, tyvärr.  

Sista frågan är vad Oscar tror att hans dotter, idag, skulle säga om honom som pappa. Han är 

rolig att leka med då han är på lekhumör. Han är busig och gosig... och arg på nätterna 

förstås.  

5.7 ”Oftast blir han nöjd av en majskrok liksom” 

Robert är 22 år gammal, han arbetar som grovis (går framför grävmaskinisten och ser till att 

han inte gräver fel). Han bor i hus med sambo, son och en hund. 

Först pratar vi om tiden innan barnet kom. Robert berättar; barnet var inte planerat, vi hade 

pratat lite om barn, men sagt vi skulle vänta ett tag. Men så kom det bara och det var helt 

okej. Robert säger att han trodde det skulle vara värre att ha ett barn än det sedan blev. Jag 

trodde det skulle vara mer spring, blöjor och välling och sådant. Mer besvärligt. Trodde väl 

också att barnet skulle göra lite mer väsen av sig än han faktiskt gör. Vi frågar Robert vad 

han hade för förväntningar på sig själv, hur han trodde han skulle bli som pappa. Han säger att 

han inte tänkt på det alls. Jag hann inte tänka på något sådant, har som aldrig tänkt på barn 

överhuvudtaget eller hur jag skulle bli som pappa. Vidare får Robert berätta om hur hans son 

var den första tiden.  

Han åt och sov, åt och sov. Väldigt lugn. Gjorde inga väsen av sig alls. Min flickvän har 

helammat honom till han var sex månader när han slutade stoppa på det så hon ammade ju på 

nätterna. Jag kunde ta blöjbyten och sådant inför att han skulle äta eftersom min tjej var trött 

och så, men när han var två månader började han sova hela nätterna.  

Känslan Robert hade när han fick son i famnen efter han kommit till världen var; Skitkul. 

Roligt, min pojke. Jätte häftigt. Han berättar dock att förlossningen gick ganska snabbt, helt 
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plötsligt hade flickvännens slempropp gått och de var på bb. Sen hade han en pojke i armarna 

så han säger själv att; Det var konstigt, gick så fort. Kändes lite överväldigande. Hade ju som 

inte tänkt på barn ens under graviditeten, kändes väldigt overkligt att han hade kommit. När 

vi frågar Robert hur han hanterar frustrerande och jobbiga situationer med sitt barn säger han 

att han inte hunnit uppleva så mycket sådant än.  

Oftast blir han nöjd av en majskrok liksom eller en bit rån, men i vanliga fall när jag blir arg så 

brukar jag gå undan och lägga mig och sova en stund. Gentemot sonen vet jag inte riktigt för 

jag har inte haft någon riktigt frustration än. 

Robert berättar att han tror det ligger en viss skam i ordet ilska och frustration när vi pratar 

om våra barn, men att det inte borde vara så. Vidare säger Robert; Jag upplever att jag fått 

vara den pappa jag vill, min flickvän har gett mig plats. Jag har också varit pappledig juli till 

oktober i år så jag har fått vara med mycket. Han säger att han arbetade som personlig 

assistent i början av sonens liv vilket gjorde att han fick vara hemma en del. Jag arbetade en 

vecka och var ledig en vecka och dessutom tog jag pappaledigt de första tio dagarna och 

förlängde sedan med hjälp av dubbeldagarna en månad till.  

Nästa tema berör hur Roberts egen uppväxt har varit. Det var bra, jag hade kärleksfulla 

föräldrar, dom var lugna. Dom sa ifrån om vi gjorde nå bus och det räckte för vi lyssnade bra 

på dom. Sedan var väl inte jag någon buse direkt heller. Robert vill gärna vara lugn och 

harmonisk mot sin son så det tar han med sig från sin egen uppväxt.  

Robert kan inte känna av någon direkt personlighetsförändring sedan sonen föddes. Jag 

kanske inte är lika sur på morgonen längre, säger han och skrattar lite.  

Jag kan förstå om andra har tyckt jag haft dåligt morgonhumör. Det blir lite mindre festande 

också, lite mer familjeliv, men jag känner inte att jag har gjort avkall på något. Jag har bara 

valt att dra ned på festerna. Man kan ju ha med sig sonen till nå kompisar och ta någon öl och 

så, men det blir inte så allvarligt.  

Robert säger att en av hans kvalitéer är att han är lugn. Jag stressar inte upp, han får göra lite 

som han vill. Utforska omgivningen. Just nu är det rätt fritt, men jag vet att man kommer 

behöva begränsa så småningom. När vi frågar om hans svagheter i sin föräldraroll blir det lite 

klurigt och vi får ett lite tveksamt svar. Han säger; Ja, kanske kommer jag ha lite svårt att 

sätta gränser i framtiden. Jag vet inte riktigt, har inte funderat så mycket på det. Robert 

tycker dock han har ett bra engagemang med sin son. Jag försöker hitta på så mycket som 

möjligt med honom och vara med. 

Sista frågan är hur han tror att hans son skulle beskriva honom idag, vad han skulle säga om 

honom som pappa. Han funderar ganska länge och svarar; Jag tror han skulle tycka att jag 

var rolig. Vi leker mycket och han skrattar ofta när han är med mig. 
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5.8 Analys och tolkning av resultatet 

5.8.1 Inledning  

I analysen har vi utgått från varje enskild intervju. Dessa har lästs individuellt för att sedan 

kodas med hjälp av meningsbärande enheter. Dessa plockas ut och placeras under ett antal 

kluster även kallat kategorier, i vårt fall 12 stycken. Med kategori menas att det kan anses 

representera en verklig företeelse som genomströmmar materialet (Bryman, 2009). Därefter 

har datan genomgåtts för att finna en eller flera essenser, det vill säga ett fenomen som, i 

samtliga intervjuer, återkommer. När ett material kodas är det av vikt att välja kluster som 

talar för materialet och kodord som beskriver innehållet i dessa kluster. För att underlätta för 

läsaren har fyra stycken kärnkategorier skapats under vilka klustren med kodord placerats. En 

kärnkategori är ett övergripande ”tema” dit ett antal kluster/kategorier kan tillhöra (a.a). 

Kärnkategorin ska övergripa och innefatta alla de andra underliggande klustren/kategorierna.  

Den första kärnkategorin är Att bli pappa & barnet. Den behandlar tankar om att bli pappa, 

hur pappan ställde sig till faderskapet innan barnet kom, hur han trodde det skulle bli och 

sedan hur det i verkligheten blev. Den berör även hur barnet var den första tiden, hur pappan 

kände för sitt barn samt hanterade omställningen med att bli förälder. Följande kluster ligger 

under denna kärnkategori; Innan barnet kom med kodorden ansvarsfördelning, planerat, 

oplanerat, längtan och livsförändring. Graviditetsbesked, kodord: glädje och farhågor. Efter 

barnet fötts, kodord: förändring, lycka, sömnbrist och påfrestning. Första känslan, kodord: 

kärlek, överväldigande och lycka.  

Andra kärnkategorin, ilska och frustration, innefattar hur pappor hanterar ilska och frustration 

gentemot sina barn. Vad som triggar dem till att känna dessa känslor, vad papporna har för 

strategier då de tappar tålamodet och om de anser att det finns någon skam i ordet ilska. 

Under den här kärnkategorin ligger två kluster med tillhörande kodord och dessa är; 

Copingstrategier, kodord: undanmanövrar, strategier och tålamod. Känslor, kodord: skam, 

trots, hantering och utlopp.  

Tredje kärnkategorin är Uppväxten och här har papporna talat om sin egen barndom. Om det 

som fäderna upplevde som bra respektive dåligt när de växte upp samt om vad papporna vill 

och inte vill överföra till sina egna barn. Även här presenteras två kluster vilka är; Pappans 

barndom, kodord: kärlek, närhet, osunt och engagemang. Från far till barn, kodord: 

kärleksfull, engagemang, alkohol och bråk.  

Sista delen av intervjun koncentrerades på intervjupersonen själv och är den fjärde 

kärnkategorin. Denna benämns Pappan. Där pratades det om huruvida pappan upplevt någon 

förändring i sin personlighet, hur fadern ser sig själv som förälder, vad han gör mer eller 

mindre bra i sin roll som pappa samt hur han tror att hans barn skulle beskriva honom, idag, 

om de kunde. Här presenteras de återstående fyra klustren med kodord; 

Personlighetsförändring, kodord: perspektiv, familj, värderingar och mognad. Kvalitéer som 
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pappa, kodord: engagemang, trygghet och tålamod. Nackdelar som pappa, kodord: tålamod, 

gränsdragning och ilska. Om mig som pappa, kodord: rolig, närvarande, snäll och trygg.  

5.8.2 Att bli pappa & barnet 

Fyra intervjupersoner hade planerat att skaffa barn, för tre var det icke planerat. När de sedan 

fick beskedet att de väntade barn så är de ”negativa” känslorna kopplade till en av de 

intervjupersoner som inte hade planerat barnet sedan tidigare. Han kände panik och var inte 

alls redo. De andra två som inte planerat barnet hade olika känslor. Den ena tyckte det var 

stort och helt okej, men han hade inte väntat sig det och inte heller hunnit tänka på barn något 

innan. Den andra var lite äldre och blev glad vid beskedet. Han hade hunnit fundera längre 

och längta efter barn ett tag. För dem där barnet var planerat var känslorna bara positiva, en 

intervjuperson beskriver en skräckblandad förtjusning, men samtidigt en overklig glädje. De 

andra berättar om en lycka och en känsla av att något stort inträffat.  

Fyra av sju intervjupersoner förväntade sig att de skulle dela lika på ansvaret efter att barnet 

föddes, två av dessa fyra anser att förväntningarna på det uppfylldes medan en beskriver att 

det inte alls blev som väntat och att han istället upplevde sin värsta tid någonsin i livet. Den 

andra intervjupersonen sa att förväntningarna inte uppfylldes då han inte insåg att mamman 

skulle behöva göra så mycket själv, saker han inte kunde göra. Tre intervjupersoner trodde att 

livet med ett barn skulle bli jobbigt, lite sömn, blöjbyten och spring. Som en av dem uttrycker 

det hade han målat upp ett ”skräckscenario”. Av dessa tre anser två att det blev bättre än 

väntat, barnet var lugnt och snällt medan den tredje fick sina ”farhågor” besannade. Barnet 

sov inte om nätterna, han hade svårt med anknytningen och fann den första tiden väldigt 

jobbig. Två av sju trodde att det skulle vara rätt enkelt att ha ett barn, de äter och sover. Den 

ena hade, i motsats till intervjupersonen som målat upp ett skräckscenario, en romantiserad 

bild av att ha ett barn, men båda två upplevde det värre än de först trott det skulle bli. De 

beskriver det som en slitsam period med sömnbrist. De resterande två intervjupersonerna hade 

inga direkta förväntningar på barnet utan kände sig redo och mogna för att få ett barn. För 

dessa är det svårt avgöra huruvida förväntningarna inföll eller ej då de anser att de inte hade 

några förutfattade meningar om hur det skulle bli med ett barn.  

Vidare berörs förväntningarna på dem själva, hur de trodde de skulle bli som pappa. Det är 

svårt att få fram ett resultat då svaren är spridda, men fyra intervjupersoner ger konkreta svar 

på hur de trodde de skulle vara eller vad de skulle komma att göra. Dessa är att vara 

närvarande, stå för inkomst, vara lugn och förstående samt leka mycket med barnet. Två 

intervjupersoner var inne på att anpassa sig, ta det som det kommer och vara en mogen och 

bra pappa. Till sist hade en av intervjupersonerna inte tänkt på detta eller reflekterat över hur 

han skulle komma att vara som förälder.  

Samtliga intervjupersoner beskriver en positiv känsla då de första gången såg sitt barn. De 

mest använda orden är kärlek och överväldigande. Två intervjupersoner beskriver det som 

kärlek vid första ögonkastet medan en intervjuperson beskriver det som en skräckblandad 

förtjusning.  
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Essenserna under första kärnkategorin att bli pappa & barnet är att alla fäder går igenom och 

pratar om en livsförändring. De är alla inställda på att livet kommer förändras och begränsas i 

form av mer planering och mindre egentid. Däremot är det ingen som talar om uppoffringar 

och/eller avkall utan det är snarare ett konstaterande av att livet kommer bli annorlunda. En 

andra essens är att samtliga beskriver en slags eufori eller lycka då de, för första gången, såg 

sitt barn. Den person som beskrev att han kände panik när han fick veta de var gravid är också 

den som säger att skaffa barn är det bästa han gjort. Essen blir alltså att oavsett om barnet 

varit planerat eller ej från början så har det inte funnits några tvivel att det har känts rätt för 

alla när barnet väl kommit.  

5.8.3 Ilska och frustration 

När vi pratar om hur ilska och frustration hanteras från deras sida beskriver fyra av sju att de 

gärna går undan en stund när tålamodet tryter, det vill säga att sambo/fru tar över en stund. En 

av dem som gärna går iväg en stund beskriver dock att han har dåligt tålamod och tyvärr 

skriker och gormar ganska mycket. Ytterligare tre beskriver samma sak, att de tappar 

tålamodet och höjer rösten mot sitt barn.  Alla fyra pratar dock om ett dåligt samvete efteråt, 

att det är onödigt, inte ger något, men att de gör det ändå. De ovanstående sätten att hantera 

ilska och frustration på är de vanligaste i studien, men två av sju beskriver även att de tar tag i 

sig själva och försöker lugna ned sig, andas, lirkar, bortmanövrerar och räknar till tio. Två av 

intervjupersonerna beskriver även vikten av att lyssna till sina barn, att försöka förstå VAD de 

vill inte bara ATT barnet vill något.  

Den vanligaste anledningen till att intervjupersonerna tappar tålamodet är att barnet trotsar, 

inte säger vad han/hon vill och tjorvar på natten. Två av intervjupersonerna berättar dock att 

de inte anser de hunnit vara speciellt arg på sitt barn än. Vidare beskriver två pappor att de 

anser att det finns en förskönad bild av att vara förälder, att allt är rosenrött. Sex av sju 

intervjupersoner tror att det finns skam i ordet ilska, men att det inte borde göra det. Två 

pappor tror det handlar mer om vad man gör av sin ilska, hur den hanteras. En av dessa två 

säger att obefogad ilska, för honom, resulterar i mer skam. Den intervjuperson som anser att 

det inte finns någon skam i ordet ilska när vi talar om våra barn är den som upplevs prata om 

det mest. Han 

berättar att han gärna är öppen om detta och att han ofta talar med folk runt omkring honom 

om ämnet.  

Essensen i andra kärnkategorin, ilska och frustration, är att ingen av papporna tycks ha en 

uttalad copingstrategi, utan alla ger flera, högst varierande svar. Flera av svaren innefattar att 

både skrika och gorma samtidigt som att antingen gå iväg eller ta tag i sig själv. En av 

papporna beskriver vikten av att vara samspelt med sin fru/sambo för att få en gemensam 

strategi på hur de ska hantera barnets och sin egen ilska.  
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5.8.4 Uppväxten 

Alla pappor har positiva minnen och erfarenheter från sin barndom och sex stycken beskriver 

en eller båda föräldrarna som kärleksfulla och närvarande. Tre pappor beskriver en eller båda 

av sina föräldrar som engagerade och duktiga på att ge av sin tid och två säger att en eller 

båda var duktig på att ställa upp. En pappa säger också att hans föräldrar var otroligt duktiga 

på visa känslor med hjälp av kramar och pussar. En av intervjupersonerna hade inget negativt 

att säga om sina föräldrar överhuvudtaget. De negativa upplevelserna och känslorna från 

barndomen var annars varierande. Två av intervjupersonerna beskriver sina fäder som män 

som hade långt till sina känslor och/eller var mindre känslosamma. En pappa beskrev sin mor 

som konstig, en som var inkonsekvent, hade kort stubin och ofta var obefogat arg. En annan 

säger att hans pappa var den som kunde bli riktigt arg och kasta saker omkring sig. Två 

intervjupersoner berättar att, mamman för ena och pappan för den andra, hade alkoholproblem 

när de var små och två intervjupersoner säger att deras mamma kunde vara överbeskyddande. 

Andra negativa upplevelser från barndomen är föräldrar som bråkat mycket, 

kommunikationsbrister, överdriven auktoritet och brutna löften. 

Fyra pappor vill föra med sig sättet att visa kärlek på att vara kärleksfull. En av dem säger att 

han vill ta med sig det kramiga och en annan att han vill lära sina barn hur kärlek ska se ut, 

det vill säga ett hälsosamt förhållande som innefattar beröring mellan föräldrarna. Tre pappor 

lägger stor vikt vid att ge av sin tid och vara engagerade i barnet(-en) och en av dem säger att 

han vill vara en mammapappa vilket innefattar att leka, men även kommunicera. Andra 

egenskaper som intervjupersonerna vill föra med sig är att vara konsekvent, rak och tydlig, 

hålla löften, vara en trygghet, sätta gränser samt att vara lugn. Två av intervjupersonerna 

menar att de inte reflekterat så mycket över sin barndom och inte riktigt kan avgöra vad de 

vill och inte vill föra över på sina egna barn. De övriga är tydliga och på det klara med vad de 

inte vill att deras egna barn ska gå igenom och/eller uppleva. Två av intervjupersonerna tar 

upp problemet deras förälder hade med alkohol och tänker inte låta deras egna barn erfara det. 

Tre av papporna anser att de hade en arg förälder och är bestämd med att inte vara det själv, 

åtminstone jobba på det. En säger att han inte vill vara lika auktoritär som sin far även om det 

är bra att sätta gränser. En vill inte att barnen ska behöva lyssna på när föräldrarna bråkar och 

en hoppas att hans barn ska slippa uppleva att han och frun ska behöva vara sjuka. 

Essensen i kärnkategorin, uppväxten, är att alla intervjupersoner har reflekterat kring sin 

barndom och vad de vill och inte vill överföra till sina barn. De sex intervjupersoner som har 

något negativt att säga om sin uppväxt vill inte ta efter sin egen far. Det går att utläsa att 

intervjupersonerna reflekterat över deras egna fäder. De egenskaper eller upplevelser de inte 

vill överföra på sina egna barn kommer från deras pappor. Det de vill överföra tas o andra 

sidan från modern. En av intervjupersonerna har karaktärsdrag från såväl modern som fadern 

han inte vill föra över på sina barn. En andra essens är att alla intervjupersoner upplever sin 

barndom som mer eller mindre bra. Gemensamt är att är också att de haft minst en 

”fungerande” förälder.  
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5.8.5 Pappan 

Det gick att se många förändringar i personligheten bland intervjupersonerna. Den mest 

nämnda var att det blivit lugnare, med andra ord mindre festande och mer familjeliv. En 

uttrycker det som att han insett att han inte längre är odödlig. Tre pappor säger att de blivit 

mer reflekterande och fått andra prioriteringar i livet. Alla tre nämner jobbet och förklarar att 

de inte längre är karriärsfokuserade utan värderar tiden hemma med familjen högre. Två 

pappor säger även att de anser de mognat med uppgiften att vara förälder. Andra egenskaper 

som förändrats till det positiva är känslolivet, humöret och tålamodet.  

Alla intervjupersoner upplever att de har ett bra engagemang med sitt barn, två av 

intervjupersonerna tycker att det är den bästa kvalité man kan ha som pappa. En av dem 

uttrycker att om en pappa ger av sin tid och är engagerad så blir han automatiskt en bra 

förälder. Tre intervjupersoner beskriver att en av deras kvalitéer är att de är trygga i sin roll 

som förälder och att barnen upplever dem som en trygghet. Även ord som lugn och tålamodig 

nämns hos flera intervjupersoner. En av papporna tycker det är viktigt att visa kärlek och vara 

nära sitt barn och en annan trycker på vikten av att vara konsekvent och tydlig.  

När intervjupersonerna pratar om sina nackdelar som föräldrar är bristen på tålamod det som 

nämns mest. Tre pappor säger att de har lätt att bli arg och att de önskar de hade mer tålamod 

så de slapp skrika på sina barn. Två intervjupersoner menar att de kan behöva lära sig att sätta 

mer gränser och vara konsekventa och en säger han ibland kan vara oförstående gentemot sitt 

barn. Den sjunde och sista intervjupersonen kan inte komma på någon dålig egenskap som 

förälder, men han tycker det är tråkigt han inte kan vara med jämt eftersom han arbetar. 

När intervjupersonerna beskriver vad de tror att deras barn skulle säga om dem, idag, om de 

kunde så svarar fyra av sju att deras barn skulle säga att de är roliga, att de busar mycket och 

skrattar tillsammans. Tre av dem tror också att deras barn skulle beskriva dem som snäll och 

två säger att de hoppas att barnet skulle tycka de varit närvarande och ställt upp. Två 

intervjupersoner säger att deras barn förmodligen skulle nämna att de varit arga och en att han 

varit mycket morgontrött. En pappa säger att han inte är i behov av några beskrivningar alls 

och hoppas bara att hans barn kommer säga att han varit PAPPA.  

Essensen i fjärde och sista kärnkategorin, pappan, är att samtliga intervjupersoner lugnat ned 

sig och lever mer familjeliv. De har stannat av och bortprioriterat en del av sitt tidigare sociala 

umgänge till förmån för familjen. Det är däremot inte negativa förändringar utan samtliga 

pratar i positiva ordalag och menar att det är något man får ta när ett barn kommer. En andra 

essens som går att utläsa är att alla pappor anser de har ett gott engagemang med sina barn, de 

hittar på saker och finns där för dem.  
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5.9 Studiens teoretiska utgångspunkter  
 

Fenomenologi används för att belysa fenomen i vår studie och lämpar sig utmärkt för 

intervjustudier (jamställdskola.se). Målet är att fånga upplevelser och presentera dem såsom 

de visar sig hos intervjupersonen, utan att tolka eller värdera materialet. Fenomenologin visar 

sig som bäst, i vår studie, där intervjuerna har presenterats under rubriken empiri samt där 

sammanställingen av intervjuerna beskrivs under rubriken resulat. Där är det en ofärgad och 

rå presentation av upplevelser och tankar kring att vara pappa som ligger i fokus. Essenserna 

visar på bredden i studien och konstaterar livsvärldsmönster. Dessa sträcker sig mellan 

upplevelser och tankar innan barnet fötts till reflektioner om sig själv som pappa efteråt. 

Materialet ger en matig bild av hur fäder kan uppleva den första tiden med sitt barn och 

fenomenologin hjälper till att åskådliggöra empirin genom att koda upp den under ett antal 

kategorier och kärnkategorier för att slutligen finna essenser. Fenomenologi och 

livsvärldsteori har genom hela studien stått i fokus då pappors upplevelse av att vara förälder 

är det centrala i forskningen. Om än fenomenologi lämpar sig bra för denna typ av forskning, 

där pappornas åsikter lyfts fram otolkade, är studien i behov av en kompletterande teori som 

öppnar upp för diskussion och tolkning. Där valde vi, forskare, att använda oss köns- och 

genusteori. Redan innan arbetat påbörjades gjordes ett omedvetet val att använda 

könsaspekten när mammor uteslöts och pappor valdes som huvudfokus. Det är viktigt att veta 

skillnad mellan genus och kön. Medan kön är det biologiska, genetiskt ärvda, som gör oss till 

kvinnor eller män syftar genus till det socialt konstruerade, det som är typiskt manligt 

respektive kvinnligt (genusfokus.se). Könsmässigt är studien inriktad på män, hur pappor 

upplever den första tiden med sitt barn, men diskussions- och tolkningsmässigt är studien 

fokuserad på genus. Det vill säga vad kvinnor och män anses ska göra och inte. Frågor såsom 

vad anser du att du gör med ditt barn, hur ser ditt engagemang ut, vad hade du för 

förväntningar på dig själv innan barnet kom och hur ser du dig själv som pappa, är centrala 

för att kunna föra diskussionen kring kvinnligt och manligt. I studien är frågorna riktade mot 

kön och genus för att dessa sedan skulle utgöra ett bra underlag för diskussion. Genus 

framträder tydligast i diskussionen kring fäder och deras egen uppväxt samt huruvida de 

överfört något bra respektive dåligt från sina egna föräldrar till sina barn. Det förs även ett 

resonemang kring föräldrarollen där det genom historien alltid funnits en klar bild om vad 

mannen respektive kvinnan ska göra för sina barn. Det känslomässiga engagemanget, kvinnor 

och mäns måsten samt vidhållandet av de stereotypiska rollerna debatteras. Slutligen kommer 

en sammankoppling mellan tidigare forskning och vår studie göras för att ytterligare stärka 

resultaten.  
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6. Avslutande diskussion 

Barnet och föräldern hör samman och ett litet barn är alltid en del i en relation (Gavelin, 

2010). Genom historien har kvinnor och män alltid haft uppdelade roller. Innan 

industrialiseringen hade män en större del i barnuppfostran än de hade efteråt. De skulle 

hjälpa till och dela på ansvaret gällande allt. De arbetade sida vid sida i jordbruket och såg till 

att de hade mat på bordet och kläder på kroppen. Barnen hade i överlag en större roll i 

familjen då de var en viktig tillgång i jordbruks- och hushållsarbetet. Detta synsätt 

förändrades dock drastiskt när industrin utvecklades och urbaniseringen ökade. Helt plötsligt 

skulle mannen ute och arbeta, ofta långväga, och kvinnan skulle sköta allting som hade med 

hem och hushåll att göra. Både mannen och kvinnan tappade roller de tidigare haft, kvinnan 

var inte längre medförsörjare och mannen var inte längre en pappa med uppfostringsansvar 

gentemot barnen. Där väcktes den stereotypiska rollfördelningen, som vi ser det, och denna 

regerar än idag till viss grad. Mannen och kvinnan har specifika könsroller varvid de också 

ärver ett sätt att vara. Kvinnan ska ta hand om barnen med allt vad påklädning, planering, 

städning och matlagning innebär. Mannen ska stå för ekonomin, se till att det finns kläder på 

barnens kroppar och mat på bordet. Vi lever inte längre under tidigt 1900-talet utan en bit in i 

2000-talet. Ändå är det svårt att urskilja rollerna då de är så pass djupt rotade i vårt 

undermedvetna. De typiska könsrollerna lever kvar sedan årtusenden tillbaka och att ändra på 

dem är inte gjort i en handvändning. I vår studie framkom det att fler än hälften av papporna 

trodde att de skulle dela lika på ansvaret kring barnet när det föddes. Rent historiskt är detta 

en förbättring då pappans roll så sent som på 60-talet var att tjäna pengar, komma hem och få 

maten serverad, kanske läsa en godnatt saga för barnen och sedan gå och lägga sig. Det märks 

att synen på vad män och pappor ska göra när det gäller barnen förändras successivt. I varje 

man finns det en kvinna och i varje kvinna en man. I det feminina finns alltid det maskulina 

och tvärt om (Hellsten, 2000). Med detta vill vi påpeka att mycket av en kvinnas ”roll” kan 

fyllas av en pappa och tvärtom. En av intervjupersonerna i vår studie uttryckte det som att han 

ville vara det bästa av båda sina föräldrar vilket, för honom, innebar att kunna prata med sina 

barn som sin mamma, men leka som sin pappa, en mammapappa! I dagens samhälle är 

rollerna betydligt mindre uppdelade, men vi lever kvar med en klichéartad bild om vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Männens roll, sett ur ett historiskt perspektiv, har alltid varit att 

arbeta och göra karriär, men tvärt om visar vår studie att män som blivit pappa slutar lägga 

vikt vid detta. Kärriär och pengar blir sekundärt och tid med familjen primärt. Tre av 

intervjupersonerna vidhåller att detta blev en stor förändring i deras personlighet sedan de fick 

barn, alltså bortprioriterandet av yrkesmässig framgång och minskat behov av bekräftelse från 

kollegor och chefer. Vi har varken vargar eller björnar att kämpa mot. Fiender lurpassar inte 

vid gränsen och vi hotas varken av svältdöd eller undernäring. Så vad behövs pappan då till 

(Hellsten, 2000). Det går otvetydigt att säga att mannens roll är beroende av honom själv, hur 

engagerad han är och vart hans fokus ligger. En sak är klar, att barnet behöver honom lika 

mycket som mamman och hur engagerad och närvarande han är avgör vilken anknytning 

barnet får till honom, oberoende av att pappan är en man. Samhället anser nämligen idag att 

pappan ska vara med och fostra sina barn, leka och ta hand om dem när de gör sig illa, vara 

närvarande och engagerad, samtala och läsa böcker, lära och disciplinera, med mera. Hellsten 
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(2000) säger att vi lätt kan konstatera att föräldraskapet i vår kultur inte värdesätts som det 

borde.  

Männen i studien berättar alla att de anser de har gott engagemang vilket innebär att de tar för 

sig och hittar på saker med sina barn. Ollikainen (2011) säger att en förälder bara behöver 

vara med sitt barn och inse vikten av hans egen roll för att vara en bra pappa. Om än alla 

intervjupersoner i studien tycks inse vikten av att ha ett gott engagemang med sina barn är det 

bara en som ordagrant uttrycker en reflektion kring vad som gör en bra pappa. Ser vi till 

studien i överlag är en tolkning att pappor tycker de gör ett bra jobb i sitt föräldraskap även 

om de inte reflekterar speciellt mycket över tillkortakommanden eller styrkor som förälder. 

Om vi utgår från oss själva, som kvinnor och mödrar, är den egna erfarenheten hos oss båda 

att kvinnor i stort reflekterar över sig själva som odugliga och otillräckliga. Det finns en 

rädsla att inte vara nog för sina barn. Sällan hörs det ur ”mammamun” att där gjorde jag ett 

bra jobb, vad duktig jag är, jag duger utan snarare hörs vad gjorde jag för fel, varför kan jag 

inte göra mer för mina barn etcetera. Det dåliga samvetet tycks vara ett ständigt 

återkommande tema när ämnet barn tas upp bland mödrar. Det går att lära sig något av pappor 

här anser vi, de tar inte sig själv på lika stort allvar, sett utifrån denna studie, och tycker att så 

bra som möjligt duger gott. I intervjuerna säger alla fäder, på ett eller annat sätt, att de 

anpassar sig, försöker finnas där så gott de kan, har ett helhjärtat engagemang och så vidare. 

Som Ollikainen (www.newsmill.se) så väl uttryckte det Var en engagerad förälder med 

ödmjukhet och tolerans, värdig titeln pappa! Broberg, Granqvist, Ivarsson & Risholm 

Mothander (2008) säger i likhet med Ollikainen att engagemang och tid till sina barn 

resulterar i att man blir en fast punkt i deras liv.  

Den känslan som infunnit sig under intervjuerna är att ju mer parten längtat eller tänkt kring 

barn desto mer reflektiv upplevs han. I studien deltog det sju fäder mellan 22 och 37 år varav 

fyra barn var planerade och tre inte planerade, men det som tycks vara avgörande huruvida 

pappan funderat kring sig själv, hur han kommer bli som pappa, hans egen barndom och om 

han vill/inte vill överföra något till sina egna barn från sin egen barndom, är ålder och hur 

länge han varit förälder. Med detta menar vi att i en viss ålder tycks de allra flesta människor 

börja tänka på barn och sig själv som pappa eller mamma. Det blir en mer verklig del som kan 

komma att inträffa. När vi är ung finns inte tanken där och vi begrundar, till stor del, inte oss 

själva som mamma och pappa. I studien framkom detta tydligt då de män som längtat efter 

och/eller funderat kring barn innan de fick veta de var gravida också hade en tydligare bild på 

hur de trodde de skulle bli som pappa. Den andra skillnaden som syntes väl var att de som 

haft barn en längre tid, ungefär ett år eller längre, var mer reflektiva kring deras egen barndom 

och om vad de vill och inte vill överföra till sina barn samt hur de hanterar eventuella 

situationer som kan medföra ilska eller frustration. Resultaten från studien visar dock att sex 

av sju pappor har saker de inte vill överföra på sina barn. Den sjunde hade ingenting dåligt att 

säga om sina föräldrar utan ville bli lika bra som dem på att vara lugn och harmonisk 

gentemot sina barn. Den intressanta aspekten är att samtliga sex ville bli bättre mot sina barn 

än de ansåg deras pappa var mot dem. En av dessa sju ville bli bättre än båda sina föräldrar, 

men de resterande fem ville bli lika bra mot sina barn som de ansåg att deras mamma var mot 

http://www.newsmill.se/
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dem. Med andra ord går det att utläsa att mamman spelat en stor och positiv roll i sex av sju 

intervjupersoners liv, men att pappan hos sex av sju haft en mer, från deras sida, negativ roll. 

Ollikainen (2011) påpekar att pappan inte vet om vilken stor och viktig roll han har som 

förälder, att han förminskar den. Kan studiens resultat spegla den här företeelsen? Är det så att 

pappor tänker mindre på sin roll och för lida kvalet för det när barnet blir stort? Är det 

självreflektionen, det dåliga samvetet och den ständiga strävan att bli bättre mamma eller 

pappa som avgör huruvida din roll kommer att upplevas som positiv eller negativ i slutändan 

och varför intervjupersonerna tycker att deras pappa varit den ”sämre” föräldern? Har vi en 

idealbild i mamman som återspeglar århundraden av stereotypiska roller, en som vi vill härma 

och bli som. Självklart är upplevelsen av föräldrar personlig och ingen är den andra lik, men 

kan slutsatsen dras, just som Ollikainen (2011) säger, att pappor förminskar sin roll och tycker 

de är mindre viktig i barnets liv. Vi tror att en kvinna har lättare att jämföra sig med en kvinna 

och tvärtom, vi kan inte sätta oss in i och fullt förstå det andra könet. Som tjej lyfter man 

pappan högre och förväntar sig mer av mamman, som pojke är kraven högre på pappan, tror 

vi. När vi växer upp som pojke och flicka ser vi vad vår mamma och pappa gör, de ger oss en 

grund i vad föräldraskap är, vem som gör vad. När vi sedan blir äldre får vi ett kritiskt 

tänkande, vi lär oss att saker och ting inte alltid är vad de verkar, att det går att göra saker 

både bättre och sämre än vad våra föräldrar gjorde. Vi anser att en pojke ser sig själv i pappan 

och en flicka i mamman och kanske tänker att detta kan jag göra bättre. Vi tror  att mamman, 

ofta,  automatiskt får en större, mer förlåtande position hos pojken för han kan inte avgöra 

huruvida hon kan göra mer om förälder eller inte. Däremot kan han som vuxen relatera till sin 

far och lättare se de brister som funnits när han var liten, det mindre bra han inte vill föra över 

på sin son och/eller dotter. Det finns en anledning till talesättet, att en kvinna söker en man 

som likar hennes far och en man en fru som liknar hans mor. Vår slutsats är att det biologiska 

könet spelar en stor roll när det gäller att kunna relatera, men att föräldrarna spelar en än 

större roll när det kommer till att lära. Biologin lär barnen vad som gör en mamma och en 

pappa, men vi lär barnet vad som är kvinnligt respektive manligt. Det ger oss också makten 

att sätta stämplar på de typiska könsrollerna. Här kommer värderingarna in såsom att det är 

flickaktigt att gråta eller sämre att stanna hemma med barnen än att arbeta etcetera. Som 

mamma och pappa, anser vi, att man har ett likvärdigt ansvar gentemot sina barn, men att man 

som kvinna eller man ska vara medveten om att ens son eller dotter kanske lättare kommer 

kunna relatera till dig av samma kön.  

I artikeln A view from inside the family – becoming a father: A change in life as experienced 

by first-time fathers framkom det som det även gör i vår studie att det mestadels var postiva 

känslor kopplade till att bli förälder samt att förväntningen var att de tillsammans skulle dela 

på ansvaret efter att barnet kom. Vår studie visade också att papporna upplevde en stor 

sömnbrist vilket bekräftas i denna artikel. Biehle & Mickelsen (2012) gjorde i sin tur en 

kvantitativ undersökning där de fann att fäder hade negativa utfall när det kom till vad de 

trodde de skulle göra när barnet fötts och vad de sedan, i själva verket, gjorde. Det visade sig 

att fäderna gjorde betydligt mindre än de förutspått de skulle göra. I vår studie såg vi att det 

var blandade resultat. En del fäders föresatser om vad de skulle göra efter barnet fötts 

sammanföll med hur det blev medan andra fick totala bakslag och ingenting blev som de 
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trodde det skulle bli. Thomas, Bonér & Hildingsson (2011) gjorde också en kvantitativ studie 

för att undersöka vardagliga stressfaktorer för förstagångsfäder det första året av barnets liv. 

Slutsatsen är att det krävs en kontinuerlig process då man blir pappa för första gången. Detta 

för att lära sig att ta på sig en roll med många ansvarsområden. I vår studie uppger flertalet 

intervjupersoner att de lär sig eftersom och tar det som det kommer när det gäller att vara 

pappa. I likhet med ovan nämnda artikel känner intervjupersonerna i vår studie att det är en 

stor omställning att bli förälder, men bara till det positiva. De uppger att de gör så gott de kan 

och försöker finnas där för barnet. 

Eftersom många pappor inte har den mest intima närheten till barnen kan de erbjuda något 

annat, de kan utgöra en språngbräda för barnets utveckling och upptäckt om omvärlden som 

kan vara lika viktig för barnets fortsatta utveckling som anknytningen till mamman (Broberg, 

A., Granqvist, P., Ivarsson, T.& Risholm Mothander, P. 2008). Mamman representerar det 

som, för barnet, är tryggt och säkert den första tiden medan pappan i familjen är den första 

som representerar den främmande omvärlden. Han företräder den värld som barnet är på väg 

till. Pappan finns där för att göra mötet med världen så tryggt som möjligt (Hellsten, 2000). 

7. Rekommendationer 

 
Vi tror att studien kan ge en ökad förståelse i hur en pappa hanterar med- och motgångar i sitt 

föräldraskap. Vi hoppas att även kvinnor kan få en inblick och förståelse i hur fäder upplever 

och hanterar den första tiden med ett barn. Bowlby (1994) säger det är svårt att få tag i 

deltagare när en kvalitativ studie ska utföras på pappor och deras tankar och upplevelse om att 

vara förälder, men kanske behövs det bara lite mer enträgna försök. Vi upplever forskningen 

som berör pappor i deras föräldraskap som skandalös tunn för att vara 2012. Vår studie är ett 

litet smakprov inom denna genre och det behövs vidare forskning som kartlägger pappors roll 

i barnens liv, pappors tankar om deras egen roll i barnens liv samt pappors egen uppväxt och 

vad det för och inte för över på sina egna barn. Även en vidare insyn i hur pappor reflekterar 

runt sig själv, deras styrkor respektive svagheter som förälder är nödvändig. 

Vi hoppas vår studie kommer kunna inspirera andra att forska vidare i ämnet för att få en ökad 

kunskap och bredd i ämnet. 
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9.  Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide  

Hej!  

Frågorna berör faderskapet, hur du hanterat och funderat kring dig själv som förälder. Det är 

dina tankar och din berättelse som står i fokus och inga svar är fel. Vi vill ta del av din 

verklighet, de bra och svåra stunderna ett barn kan medföra. Allting du säger kommer stanna 

hos oss då vi följer vetenskapsrådets etiska rekommendationer och har forskningssekretess. 

Detta innebär att vi kommer koda upp intervjun och varje intervjuperson kommer erhålla en 

särskild kod som gör att endast vi kan urskilja vem som hör samman med den specifika 

koden. Detta för att minimera risken att något kan härledas tillbaka till dig personligen.  

Vi kommer att prata runt olika teman och nedan ser du vilka. Fundera gärna kring dessa innan 

intervjutillfället så du känner dig bekväm och förberedd.  

Bakgrund 

Här kommer vi ställa frågor om dig som berör din ålder och nuvarande familjesituation. 

Innan barnet kom 

Under denna rubrik kommer vi ställa frågor som berör dina tankar om att bli pappa innan 

barnet kom. Hur du ställde dig till faderskapet och hur du trodde att du skulle bli som pappa. 

Efter barnet är fött 

Denna kategori berör hur du, efter barnet är fött, anser att dina förväntningar/tankar stämde 

överens med hur du trodde det skulle vara innan barnet kom. Det vill säga infriades dina 

förväntningar? Vi kommer också prata kring hur den första tiden var rent praktiskt, hur du 

kände för barnet och på vilket sätt du hanterade den perioden i ditt liv. 

Dig själv i fokus 

Nu kommer vi prata om dig själv. Hur du anser att du förändrats eller inte, hur du ser dig själv 

som förälder och vad du anser du gör bra och kanske mindre bra i din roll som pappa. Vi 

kommer även prata kring din egen uppväxt, vad du eventuellt anser att din mamma och pappa 

gjort bra eller mindre bra samt om du känner igen dig själv och din egen barndom i ditt sätt att 

uppfostra din son/dotter.  

 

 

 

MVH/Linda Roslin & Erica Samuelsson 
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9.2 Bilaga 2 - Informationsbrev till pappa 

Hej! 

Vi är två studenter som går termin 6 på socionomprogrammet på Umeå universitet. Vi ska 

denna termin avlägga ett examensarbete, även kallad c-uppsats. Vi kommer att utföra en 

kvalitativ studie om hur pappor i åldrarna 20-40 år upplever och hanterar den första tiden med 

sitt barn. Vårt mål är Du ska kunna delge Din egenupplevda erfarenhet kring den 

livsomvälvande tiden då Du fick ett litet barn. Detta för att lyfta fram och göra fäders röst 

hörd i en annars så kvinnofokuserad forskningsgenre.  

Intervjuerna kommer att äga rum mellan 15-28 Oktober 2012 efter avtalad tid med Dig.  

Intervjun kommer att ta ungefär en timme, den kommer att spelas in på band och författarna 

kommer även föra anteckningar under tiden.  Ditt deltagande kommer vara helt konfidentiellt 

vilket innebär att dina uppgifter avidentifieras. Detta för att förhindra att informationen ska 

kunna härledas tillbaka till Dig. Under hela intervjun har Du möjlighet att avbryta ditt 

deltagande och Du har också rätt att, när som helst, dra Dig ur studien. Då författarna 

sammanställt materialet från intervjutillfället kommer det att skickas tillbaka till Dig för att 

Du ska ha möjlighet att tycka till om och/eller be oss revidera det vi skrivit ned.  

Allt material kommer att förvaras inlåst och endast vara tillgängligt för författarna. När datan 

är genomgången och satt på pränt kommer alla uppgifter förstöras.  

Resultatet kommer att presenteras i en c-uppsats och finnas tillgängligt på en webbaserad 

internetsida för studentuppsatser.  

 

Då Du samtyckt till ditt deltagande kommer vi att kontakta Dig på det sätt Du angivit till BVC 

sköterskan (antingen e-post eller telefon). Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss på 

e-postadress pappaforforstagangen@hotmail.se .  

 

En intervjuguide kommer att skickas ut till Din e-postadress för att Du ska ha möjlighet att 

fundera kring frågorna innan själva intervjutillfället. 

 

 

 

 

 

 

MVH/Linda Roslin & Erica Samuelsson 
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9.3 Bilaga 3 - Informationsbrev till BVC – sköterska 

Hej! 

Vi är två studenter som går termin 6 på socionomprogrammet på Umeå universitet. Vi ska 

denna termin avlägga ett examensarbete, även kallad c-uppsats. Vi kommer att utföra en 

kvalitativ studie om hur pappor hanterar den första tiden med sitt barn. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur män i åldrarna 20-40 år, som blivit pappa 

hanterar och upplever den första tiden med sitt barn. Vi vill lyfta fram personliga erfarenheter 

och åsikter kring föräldraskapet. Detta för att göra fäders röst hörd i en annars så 

kvinnofokuserad forskningsgenre. 

 

Vi vill intervjua minst 6 stycken män under tiden 15-28/10-2012. Vi vet att tiden är knapp till 

själva intervjutillfällena, men vi har endast 7 veckor på oss totalt att sammanställa uppsatsen. 

Därför ber vi er ödmjukast att så snart som möjligt kontakta dem ni tror kan tänka sig att ställa 

upp på en intervju och befinner sig inom vår målgrupp.  

Intervjun kommer att ta ungefär en timme, den kommer att spelas in på band och författarna 

kommer även föra anteckningar under tiden.  Deltagandet kommer vara helt konfidentiellt 

vilket innebär att uppgifterna avidentifieras. Detta för att förhindra att informationen ska 

kunna härledas tillbaka till intervjupersonen. Under hela intervjun har pappan möjlighet att 

avbryta sitt deltagande och att, när som helst, dra sig ur studien. Då författarna sammanställt 

materialet från intervjutillfället kommer det att skickas tillbaka till intervjupersonen för att 

han ska ha möjlighet att tycka till om och/eller be oss revidera det vi skrivit ned.  

Allt material kommer att förvaras inlåst och endast vara tillgängligt för författarna. När datan 

är genomgången och satt på pränt kommer alla uppgifter förstöras.  

Resultatet kommer att presenteras i en c-uppsats och kommer presenteras för andra 

socionomstudenter samt finnas tillgängligt på en webbaserad internetsida för 

studentuppsatser.  

 

Vi ber om er hjälp för att kunna utföra vår studie på ett så rättsäkert sätt som möjligt, endast ni 

har uppgifter om dem ni kontaktar och de själva får bestämma om de vill göra sig kända för 

oss eller inte. När ni pratar med den tilltänkta intervjupersonen vill vi att ni ber om ett 

samtycke till att vi kontaktar dem och sedan frågar efter kontaktuppgifter i form av 

telefonnummer och en e-post adress. Då pappan samtyckt till att delta kommer vi att kontakta 

honom.  

Vid eventuella frågor går det bra att såväl ni som den tilltänkta intervjupersonen kontaktar oss 

på e-postadress pappaforforstagangen@hotmail.se .  

 

Ett informationsbrev och intervjuguide kommer att skickas ut till intervjupersonens e-

postadress efter samtycket för att han ska ha möjlighet att sätta sig in i bland annat studiens 

syfte samt fundera kring frågorna innan själva intervjutillfället.  

 

MVH/Linda Roslin & Erica Samuelsson 
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