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Delaktighet och fra nvaro 
Blivande fa ders fo rhandlingar om faderskapets innebo rd 

Nicole di Zazzo 
 
 

Forskning om faderskap utforskar endast i begra nsad utstra ckning hur fa der fo rsta r innebo rden av 
att vara pappa. Syftet med denna studie var att utforska hur blivande fa der konstruerar och 
fo rhandlar betydelsen av att vara pappa under tiden fo r graviditet. Det analyserade materialet 
bestod av fyra transkriberade intervjuer vilka underso ktes med de diskursanalytiska begreppen 
diskurs, subjektspositioner och tolkningsramar. Jag fann tva  dominerande diskurser vilka de 
blivande fa derna positionerade sig utifra n: Diskursen om den delaktiga pappan och Diskursen om 
den frånvarande pappan. Jag tolkade resultaten som att Diskursen om den delaktiga pappan 
representerar en vision om faderskapets betydelse som i interaktion med Diskursen om den 
frånvarande pappan go r processen att bli pappa till en osa ker process och inneba r ett so kande efter 
hur Den delaktiga pappan kan levas. Analysen go r det mo jligt att fo rsta  traditionella sa tt att se pa  
faderskap som utmanade av Diskursen om den delaktiga pappan och samtidigt bibeha llna genom 
kulturellt vidha llna sanningar om faderskap och moderskap.  
 
Research on fatherhood rarely investigates how fathers give meaning to being fathers. The purpose 
of this study was to explore how first-time fathers construct and negotiate the meaning of 
fatherhood. The material of analysis consisted of transcripts of four semi structured interviews with 
Swedish fathers, conducted during the time of pregnancy. Through an analysis with the discourse 
analytical concepts discourse, subject positions and interpretative repertoires, I found two main 
discourses. These were The Discourse of the participating father and The Discourse of the absent 
father. The results suggest that The Discourse of the participating father represents a vision for 
fathering which in interaction with the Discourse of the absent father makes the transition to 
parenthood a time of insecurity regarding how to enact The participating father. Findings indicate 
that traditional views of the construction of fatherhood are challenged to some extent but also 
sustained by withheld truths on the nature of fatherhood and motherhood.  

 
 
Historiska förändringar rörande strukturer för arbetsliv och familjeliv har 
påverkat familjelivets konstruktion och lett till nya föreställningar om betydelsen 
av att vara pappa (Cabrera, Tamis-LeMonda,  Bradley, Hofferth & Lamb, 2000). 
Plantin (2007) menar att det svenska värlfärdssystemet skapar ett unikt 
sammanhang som gör det möjligt för fäder och mödrar att forma sitt föräldraskap i 
enlighet med mer moderna och jämställda ideal. Utifrån detta är det aktuellt att 
fråga sig: Vad innebär det att bli pappa idag? och Hur tänker blivande pappor om 
sitt kommande faderskap? 
 
Under 1900-talets första decennier hade män och kvinnor skilda uppgifter, 
männen skötte uppgifter utanför hemmet och kvinnorna hade uppgifter knutna till 
hemmet och gården (Åström, 1990). Kvinnor och män ansågs lämpliga för olika 
uppgifter förekom inom så väl bondekulturen som inom de rikare 
samhällsklasserna. Kvinnorna ansågs på den tiden ha naturligt fallenhet för att 
sköta barn och hushåll (Frykman & Lövgren, 1979) medan fäder ansågs tillföra 
auktoritet och kontroll (Åström, 1990). Na r det under 1930-talet skedde en tydlig 
minskning i befolkningsantalet o kade fokus pa  moderskapet och 
moderskapspolitiken blev ett offentligt intresse, medan faderskapet ansa gs ho ra 
ihop med ekonomiskt ansvar (Hirdman, 1990). Att arbetstiden a terkommande 
fo rkortades mellan 1938-1965 kom att inneba ra att fa der kunde vara mer aktiva 
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som fo ra ldrar och bidrog till en successivt fo ra ndrad syn pa  ma ns fo ra ldraskap 
(Hagstro m, 1999). Under samma period o kade andelen arbetsverksamma kvinnor i 
Sverige och det tra dde fram en bild av en ”velourpappa” som var inriktad pa  
ja msta lldhet och omsorg.  Hagstro m (1999) menar dock att denna fadersbild blev 
kortlivad och sa llan fo rekom i kommersiella media. Mo jligheten till betald 
fo ra ldraledighet har funnits sedan 1974 och betraktats som en va g mot ja mlikhet 
mellan kvinnor och ma n inom familjen, eftersom betald fo ra ldraledighet fo r ma n 
och kvinnor va ntades ge fo ra ldrar likva rdiga mo jligheter, ra ttigheter och ansvar 
ga llande ekonomisk fo rso rjning och barnomsorg (Bekkengen, 2002). Trots dessa 
fo rso k att skapa en likva rdig fo rdelning av fo rso rjningsansvar och barnomsorg 
finns indikationer pa  att uttagen pappaledighet inte per automatik resulterar i en 
fo ra ndrad syn pa  kvinnors och ma ns fo ra ldraskap (Haas & Hwang, 2008). 
 
Historiskt beskrivs fadern som en person som saknar en sja lvsta ndig roll i 
fo rha llandet till sitt barn (Hwang, 2000).  Fadern betraktades av Abelin (1975) som 
betydelsefull fo r ett barns utveckling och han menade att fa der info r sina barn 
representerar den yttre, icke-moderliga va rlden, vilket i la ngden gav fadern rollen 
som den som introducerade barnet fo r den yttre va rlden. Enligt Liebman och Abell 
(2000) har psykodynamisk teori alltmer kommit att betrakta fa der som viktiga 
fo ra ldrar, fra n spa dbarnsa ldern och frama t. Trots att forskningen har sin 
utga ngspunkt i europeiska och nordamerikanska samha llen representerar den inte 
de villkor och fo rutsa ttningar som omger svenska fa der idag (Hwang, 2000). 
Forskare som har intresserat sig fo r pappa-barn relationen har fo rutsatt en 
traditionell uppdelning av ko nsroller, da r modern setts som ansvarig fo r hem och 
barnomsorg och fadern varit den som fo rva rvsarbetat. Bowlby menade att kvinnor 
biologiskt sett var mer anpassade till att ta hand om barn och menade att det var 
kvinnlig omsorg som avgjorde spa dbarnets utveckling (Hwang, 2000). Hans teori 
om anknytning har till stor del influerat psykologisk forskning om relationen 
mellan fa der och barn. Diskurser om hur ma n och kvinnor ska vara som fo ra ldrar 
pra glas enligt Bekkengen (2002) av en syn pa  ma n och kvinnor som va sensskilda 
och har sin utga ngspunkt i normen om heterosexualitet. Johansson (2004) menar 
att ma nga psykologer a r fostrade i att ett minskande av ko nsskillnader mellan 
manligt och kvinnligt fo ra ldraskap go r barn och ungdomar fo rvirrade da  de antas 
sakna stabila identifikationsobjekt. Da  denna teoribildning baserats pa  forskning 
fra n 1940- och 1950- talet ha vdar Johansson (2004) och Hwang (2000) att det a r 
viktigt att komma iha g att detta ta nkande vilar pa  en osa ker grund och inte tillfullo 
har empiriskt sto d. 
 
Feministiska forskare och mansforskare har ifra gasatt fo resta llningar om att 
fadern endast skulle vara viktig fo r barnet indirekt via modern (Hwang, 2000; 
Magnusson & Marecek, 2010) och lyft fram att fa der a r lika viktiga fo r sina barns 
utveckling som modern, att det a r viktigt fo r pappans personliga utveckling att 
vara na ra sina barn och att mo drar och fa der bo r dela lika pa  arbetet med sma  barn 
(Magnusson & Marecek, 2010). Under 1990-talet kom kritisk mansforskning att 
intressera sig alltmer fo r nya alternativ till tidigare existerande konstruktioner av 
manlighet och faderskap (Johansson, 2004). Diskussionen handlade om hur manlig 
dominans a terskapades i vardagslivet och kom att handla om diskontinuiteter i 
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fo rha llandet mellan manlighet och faderskap. Den traditionella fadersrollen 
rekonstrueras enligt Silverstein, Auerbach och Levant (2002) da  ma n inte la ngre 
antar rollen som ansvarig familjefo rso rjare i relation till en kvinna som i sin tur 
antar rollen som omsorgsgivare med ett o vergripande ansvar fo r ett barns 
utveckling. Enligt Silverstein et al. (2002) visar forskning att ma n som fo rso ker 
tra da in i en traditionell fadersroll kan uppleva pa frestningar eftersom fadersrollen 
skapats i ett annorlunda kontext a n den vi har idag. Denna pa frestning antas ske till 
fo ljd av fo ra ndringar i vilka egenskaper som betraktas som o nskva rda hos en 
pappa och leda till att den traditionella fadersrollen fo ra ndras.  
 
Trots att va sterla ndska samha llen har betraktat det att bli pappa som en 
fo ra ndringsprocess fanns det i bo rjan av 2000-talet ett va ldigt begra nsat 
utforskande av den fo ra ndringsprocess som fa der genomga r (Eggebeen & 
Knoester, 2001). Faderskapsforskning handlar i begra nsad utstra ckning om vad 
som sker under processen att bli pappa och pa  vilket sa tt fa der sja lva talar om 
faderskapets innebo rd. Forskning som undersöker mäns upplevelser av att bli 
pappa pekar på att den inledande tiden utgör ett led i skapandet av en 
föräldraidentitet och präglas av funderingar över vilken papparoll mannen vill 
uppnå samt väcker tankar på den egna pappans sätt att vara förälder (Strauss & 
Goldberg, 1999). Den första tiden under graviditeten kan även ge upphov till en 
overklighetskänsla hos en blivande pappa eftersom han saknar den fysiska 
förnimmelsen av att vara gravid och saknar möjligheten att känna fysisk närhet 
med sitt barn (Gage & Kirk, 2002).  Graviditeten beskrivs i flertalet studier som en 
viktig men påfrestande period i processen mot att se sig själv som pappa (Condon, 
Boyce & Corkindale, 2004). Trots att blivande fa der kan uppleva o verva ldigande 
gla dje kan a ven ka nslor av utanfo rskap, frustration och brist pa  sto d fo rekomma 
(Deave & Johnsson, 2008). Att det a r viktigt att psykologer har fo rsta else fo r 
processen att bli pappa, da  detta kan vara hja lpsamt i utformandet av va rdinsatser, 
ha vdas av Silverstein et al. (2002) och betonas a ven av Persson, Fridlund och Kvist 
(2012) som funnit att ett o kat fokus pa  fa ders deltagande kan go ra faderskapet till 
en tryggare upplevelse.  
 
Med utga ngspunkt i att det kan inneba ra na got annat att bli pappa idag a n vad det 
innebar att vara pappa fo r na gra decennier sedan kunde jag se ett behov att 
underso ka vad det inneba r att bli pappa idag. Enligt Bruner (1990) kan innebo rden 
av att vara pappa ses som skapad i social interaktion mellan ma nniskor och i 
ma nniskans inre dialog med henne sja lv, ett synsa tt som fo rekommer inom 
kulturpsykologisk forskning (Magnusson & Marecek, 2010). Man skulle alltsa  
kunna sa ga att vad det inneba r att bli pappa konstrueras genom hur ma nniskor 
talar om faderskap. Da  graviditeten kan ses som en viktig tid i processen att bli 
pappa (Condon et al., 2004) och mot bakgrund av att det finns en begra nsad 
fo rekomst av studier da r fa der talar om faderskapets innebo rd (Eggebeen & 
Knoester, 2001) valde jag att underso ka faderskapets innebo rd med utga ngspunkt i 
blivande fa ders bera ttelser.  
 
Syftet med studien var att underso ka blivande fa ders fo resta llningar om 
faderskapets innebo rd och deras tal om vardagliga praktiker, genom att underso ka 
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hur de talar om upplevelsen av att vara blivande pappa och hur de talar om sina 
fo rva ntningar info r sitt kommande faderskap. 
 
Hur talar informanterna om upplevelsen att vara blivande pappa? 
Hur talar informanterna om sina fo rva ntningar info r sitt kommande faderskap? 
Vilka fo resta llningar om faderskapets innebo rd finns i informanternas bera ttelser?  
Hur fo rha ller sig informanternas fo resta llningar av faderskapets innebo rd till hur 
de talar om vad de go r idag och vad de fo rva ntar sig kunna go ra som fa der? 
 
 

Metod 
 
Bakgrund till Metodval 
Jag har intresserat mig fo r hur innebo rder i att vara pappa fo rha ller sig till sociala 
och kulturella meningsmo nster. Den kultur en ma nniska befinner sig i blir en del av 
det som kan upplevas som individuell och personlig psykologi (Magnusson & 
Marecek, 2010). Ma nniskors ”sanningar” kan ses som samha lleligt och kulturellt 
konstruerade versioner av verkligheten. Jag har utga tt fra n att vi skapar va r 
fo rsta else av oss sja lva genom va rt spra k och att dessa fo rsta elser i sin tur fo rha ller 
sig till kulturellt och historiskt skapade innebo rder. Eftersom diskursanalyser inom 
det psykologiska forskningsfältet gör möjligt att förstå fenomen inte enbart i 
relation till individen själv utan även i relation till vardagssamspel, samtal och 
kulturellt meningsskapande (Magnusson & Marecek, 2010) valde jag att göra en 
kritisk diskursanalys. Valet att använda mig av en diskursanalytisk ansats 
grundade sig i även i att jag ansåg att denna metod var lämpad för ett kritiskt och 
feministiskt tänkande kring faderskap. 
 
Diskursanalys 
Medan tidigare psykologisk forskning betraktat spra k som symtom pa  vad som 
pa ga r inom ma nniskans psyke har diskursiv psykologi spra ket som sitt fra msta 
studieobjekt (Wetherell, 2007). Ma nniskor a r sa ledes ba de delaktiga i att 
producera diskurser och utgo r dess produkt (Billig, 1991). Inriktningen kritisk 
diskursiv psykologi inneba r i sin tur att det som individen talar och ta nker ba de 
speglar individens na rmsta upplevelseva rld och sammanhang samt fo rha ller sig till 
samha lleliga mo nster och fo resta llningar (Magnusson & Marecek, 2010). Det som 
genom talet utesta ngs eller framsta r som omo jligt sta r i fo rha llande till samha llelig 
makt som verkar genom utsta ngningsmekanismer (Bergstro m & Bore us, 2005).  
Detta kan studeras genom att underso ka vad individen fo rso ker uppna  med sitt 
sa tt att tala (Edwards & Potter, 1992). Fo rutom att underso ka vad som go rs genom 
spra ket studerar diskurspsykologer hur na got go rs eller konstrueras genom 
talhandlingar och relaterar det sedan till individens meningsskapandeniva  sa va l 
som en samha llsniva  (Wetherell, 2007). Dessa utga ngspunkter a r relevanta fo r att 
fo rsta  hur jag i denna studie betraktat informanternas bera ttelser. 
 
Inom diskursiv psykologi a r det vanligt att begreppen Diskurs, Subjektsposition, 
Tolkningsrepertoar anva nds (Edley, 2001). Begreppet diskurs kan definieras som 
gemensamma sa tt att fo rsta  kulturella fo reteelser och signalerar till individen vilka 
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fo rsta elser som a r mest o nskva rda (Magnusson, 1998). Vad en tanke, upplevelse 
eller en handling inneba r kan till exempel fo rsta s i relation till samha llsmo nster i 
hur en sa dan upplevelsen kan fo rsta s. Begreppet subjektsposition inneba r en 
uppsa ttning regler som pa verkar individens fo rha llningssa tt i olika sammanhang 
och formas av ra dande diskurs. Detta inneba r att vi fo rha ller oss till olika mo jliga 
positioner som ger olika mo jligheter att ta nka och agera (Bergstro m & Bore us, 
2005). I mo tet med andra kan positioner upplevas som mer eller mindre 
besva rande. Detta beror pa  att positionen alltid fo rsta s utifra n situationens kontext 
och att olika positioner kan ses som mer eller mindre o nskva rda beroende pa  
sammanhanget (Edley, 2001). Hur ma nniskan positionerar sig i fo rha llande till 
diskurser fo rha ller sig till Tolkningsrepertoarer, vilket kan beskrivas som 
tolkningsramar som synliggo rs i social interaktion eftersom vi da  fo rso ker 
efterstra va att o vertyga lyssnaren om va r trova rdighet och da rav ha nvisar till det vi 
anser vara sunt fo rnuft eller allma n sanning (Gilbert & Mulkay, 1984).  
 
Subjektsposition sa gs som ett anva ndbart begrepp i just denna studie da  begreppet 
go r det mo jligt att belysa individens sa tt att tala om sig sja lv. Vidare ansa gs 
begreppet sa rskilt anva ndbart i kombination med begreppet Diskurs, som kan 
sa gas placera individen i en kontextuell fo rsta elseram. Att anva nda begreppet 
Tolkningsrepertoarer bedo mdes vara anva ndbart da  det mo jliggo r en fo rsta else av 
antaganden som a r avgo rande fo r hur blivande fa der talar om faderskapets 
innebo rd. Sammantaget gjorde na mnda aspekter att begreppen Subjektsposition, 
Diskurs och Tolkningsrepertoar bedo mdes som anva ndbara i utforskandet av hur 
blivande fa der talar om faderskapets innebo rd. 
 
Undersökningsdeltagare 
Fo r att rekrytera informanter till studien skapades en annons inneha llande en 
beskrivning av studiens syfte och kort information om intervjuns la ngd och 
uppla gg samt mina kontaktuppgifter (Bilaga 1). Annonser sattes a ven upp pa  ett 
flertal va rdcentraler inom Va sterbottens La ns Landsting. Vidare spreds annonsen 
bland va nner och bekanta via det sociala na tverket facebook.  
 
Da  en av intervjuerna pa  grund av problem med inspelningsapparaturen inte blev 
inspelad uteslo ts den ur studien. De fyra informanter som kom att inga  i studien 
var mellan 24-33 a r och uppvuxna i norra Sverige. Alla graviditeter utom en var 
planerad. Informanterna befann sig i graviditetsveckorna 15, 21, 28, och 31 av totalt 

42 graviditetsveckor.   Alla informanter levde i en heterosexuell relation och delade 

hushåll med sin partner. De hade minst 3,5 a rs erfarenhet av universitetsstudier. 
Varje intervju tog mellan 35-50 minuter. 
  
Intervjuguide 
En semistrukturerad intervjumall utformades utifra n studiens fra gesta llningar. 
Intervjuerna syftade till att locka fram ett inneha llsrikt bera ttande, na got som a r 
brukligt inom den valda metoden (Magnusson & Marecek, 2010). Intervjumallen 
fungerar som en guide och kan inte liknas vid att strikt fo lja ett manuskript. Den 
guide jag hade vid intervjuerna inneho ll o ppna fra gor som var utformade fo r att 
locka till bera ttande och reflektion samt fo rslag pa  la mpliga uppfo ljningsfra gor 
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(Bilaga 2). En pilotintervju gjordes fo r att se om intervjumallen fungerade och fo r 
att fa  en ungefa rlig bild av tidsa tga ngen.  Pilotintervjun gjorde a ven att jag som 
forskare fick tra ning i att anva nda intervjumallen och erfarenhet info r de 
kommande intervjuerna. Intervjumallen bedo mdes da refter vara fungerande med 
ha nsyn till studiens syfte och intervjuerna kunde pa bo rjas. 
 
Procedur 
Efter etablerad kontakt erbjo ds informanterna att va lja om intervjun skulle ske i 
det egna hemmet eller i en lokal pa  universitetsomra det. Tva  informanter 
genomfo rde intervjun i den egna hemmiljo n, en valde att go ra intervjun i en lokal 
pa  universitetsomra det. Efter personliga o nskema l gjordes en intervju pa  en 
informants arbetsplats. Det viktigaste var att deltagarna sja lva befanns sig i en 
miljo  da r de sja lva ka nde sig trygga. Innan intervjuerna startades fick varje 
deltagare information om hur intervjun skulle komma att anva ndas och fick 
da refter ta sta llning till om de ville delta eller inte (Bilaga 3). Informanterna var 
informerade om ra tten att avsta  fra n vissa fra gor eller att avsluta sitt deltagande 
under intervjuns ga ng. Samtliga tillfra gade gav sitt samtycke till att delta. 
Informanterna erho ll ingen ekonomisk ersa ttning da  jag i sto rsta mo jliga ma n ville 
att de skulle motiveras av ett eget intresse av att fa  bera tta om sina tankar. 
Intervjuerna spelades in med hja lp av en diktafon. Innan transkribering lyssnade 
jag igenom varje intervju och antecknade da refter mina intryck i na gra fa  meningar. 
Da refter lyssnade jag igenom intervjun igen och arbetade med att transkribera 
intervjuerna till text. Transkriberingen gjordes ordagrant och korta och la ngre 
pauser markerades fo r att transkriberingen skulle spegla informantens tal och fo r 
att o ka la sbarheten. Transkriberingen bestod av 21 830 ord. De tecken som 
anva ndes vid transkriberingen var: 
 
(.) Kort paus 
(…)  Längre paus 
(ohörbart)  Personen som talar säger något som är ohörbart i inspelningen 
(text) Information om något som sker i rummet 
[text]  Intervjuaren inflikar något 

 
Under transkriberingen gjordes ibland kortfattade anteckningar av mina spontana 
reflektioner. Na r varje transkribering var slutfo rd lyssnade jag igenom varje 
intervju a nnu en ga ng, och kontrollerade att ljudinspelningen och texten var 
samsta mmiga. 
 
 
Analys 
Det diskursanalytiska perspektiv som jag antog under analysen har sin 
utga ngspunkt i Edleys (2001) beskrivning av hur tolkningsrepertoarer, diskurs och 
subjektspositioner kan anva ndas. Jag har anva nt begreppet diskurs fo r att 
underso ka hur samha lleligt skapade meningsmo nster bidrar till informanternas 
fo rsta else av sig sja lva. De diskurser som jag fann i informanternas bera ttelser kan 
ses som kulturella meningsmo nster som tillhandaha ller regler fo r hur fenomenet 
faderskap kan fo rsta s. Na r jag analyserat informanternas bera ttelser har jag, 
genom anva ndandet av subjektspositioner, tittat na rmre pa  hur de talar om sig 
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sja lva samt intresserat mig fo r variationer i sa ttet att positionera det egna jaget. 
Det vill sa ga variationer i hur informanterna talar om sig sja lva i relation till en 
ra dande diskurs om vad faderskap kan inneba ra. Da  jag studerat informanternas 
bera ttelser har jag a ven uppma rksammat a terkommande tolkningsramar som 
informanterna anva nt sig av na r de bera ttat om faderskapets innebo rd. Detta kan 
sa gas likna premisser som ligger till grund fo r talet om faderskapets innebo rd. 
 
Under analysen la ste jag igenom intervjuerna flera ga nger fo r att sa tta mig in i 
materialet. Under denna process noterade jag kontinuerligt intryck som mo nster i 
sa ttet att tala om faderskap, sa rskilt intressanta uttalanden samt motsa gelser, 
vilket a r ett la mpligt tillva gaga ngssa tt vid en diskursiv analys (Taylor, 2001).  Detta 
resulterade i ett flertal temaomra den och mo nster som verkade relevanta fo r min 
fra gesta llning. I ett inledande skede anva ndes databearbetningsprogrammet Open 
Code 4.0 fo r att ordna och lista citat och teman eller mo nster som verkade ho ra 
ihop. Denna typ av program kan anva ndas fo r att go ra analysprocessen 
la ttsammare, na got som beho vs da  en diskursiv analys kan generera mycket 
omfattande data (Taylor, 2001). Eftersom alla teman inte kunde utforskas inom 
ramen fo r denna uppsats skedde slutligen en sa llning da r vissa mo nster i sa ttet att 
tala om faderskap valdes som fokus fo r en djupare analys. Jag valde att go ra en 
djupare analys utifra n en diskurs om ett delaktigt faderskap och en diskurs om ett 
fra nvarande faderskap da  jag tyckte att dessa diskurser framtra dde ur materialet 
och var sa rskilt intressanta utifra n studiens syfte. Med utga ngspunkt i dessa 
diskurser gick jag sedan igenom det insamlade materialet igen och valde ut citat 
som ho rde samman med diskurserna och noterade mo nster, tolkningsramar och 
subjektspositioner som var intressanta. Vad informanterna, med utga ngspunkt i 
diskursen om det delaktiga faderskapet och det fra nvarande faderskapet, bera ttade 
om hur faderskapet kan go ras i vardagslivet placerades i en sa rskild kategori. 
Denna ansa gs belysa hur informanterna beskrev hur faderskapet kan go ras i 
praktiken. 
 
Etiska reflektioner 
Informanternas anonymitet beaktades da  de alla gavs fingerade namn. 
Informanternas partners namn, namn pa  platser och annat material som skulle 
kunna avslo ja informanternas identitet skrevs om fo r att bevara informanternas 
integritet. I denna rapport har jag stra vat efter att presentera citat pa  ett sa dant 
sa tt att la saren inte inbjuds till att fo rso ka identifiera deltagarna. Jag har gjort 
bedo mningen att de citat som presenteras i denna uppsats inte go r det mo jligt att 
identifiera informanterna. Det a r dock mo jligt att informanterna sja lva skulle 
kunna anse att de ka nner igen sig sja lva i na got av de valda citaten. Beskrivningen 
av deltagarna har inte undanro jt vilket fingerat namn som ho r samman med 
informanternas a lder eller graviditetsvecka, na got som kan sa gas skydda 
informanterna ytterligare. Eftersom metoden innebär en tolkande ansats är det 
möjligt att någon annan än jag skulle uppfatta materialet på ett annat sätt. Det är 
möjligt att informanterna själva inte uppfattar sina uttalanden på samma sätt som 
jag har gjort. Samtidigt innebär den valda metoden en möjlighet att få värdefull 
förståelse av hur fäder talar om faderskapets innebörd, något som kan bidra till att 
insatser inom vården kan bli mer anpassade till fäders behov. Vidare beskrev 
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samtliga informanter att de var motiverade till att delta i studien just eftersom de 
ansåg att det fanns ett värde i att bidra till forskning. 
 
 

Resultat 
Jag uppfattade diskurserna Den delaktiga pappan och Den frånvarande pappan som 
två dominerande diskurser vilka informanterna förhöll sig till när de berättade om 
sina tankar inför att bli fäder. I Tabell 1 redovisas de dominerande diskurserna 
tillsammans med de tolkningsramar och subjektspositioner som jag uppfattade 
som tillhörande dessa diskurser. Informanternas berättelser om hur de levde eller 
skulle komma att leva har placerats under rubriken Vardagslivet. Tabellen syftar 
till att ge en översikt över de aspekter som presenteras i resultatdelen.  

Tabell 1. Mönster i Diskursen om den delaktiga pappan och Diskursen om den 
frånvarande pappan. 

    Diskurs Tolkningsramar Subjektspositioner Vardagslivet 

Den delaktiga 
pappan 

 
 
Faderskap och 
moderskap är likvärdiga 
föräldraskap 

 
Jag som… 
 
… är aktiv i processen att 
bli pappa 
 

Jag som... 
 
… gör mer 
hushållssysslor 
 

 

Delaktighet är 
eftersträvansvärt 
 

… tar avstånd från andras 
sätt att göra faderskap 
 

... lagar mer mat 
än vanligt 

 

Frånvaro ska undvikas 
 

… är ett viktigt stöd för min 
partner 

 

 

Modern är den primära 
föräldern 
 
 

 

… interagerar 
med ett äldre 
barn 
 
 

    

Den 
frånvarande 
pappan 

 
 
Modern och inte fadern 
har en process under 
graviditeten 

 
Jag som… 
 
… måste acceptera att jag 
är utanför 
 

Jag som… 
 
… inte kan mata 
barnet 
 

 

Mödrar är hemma mer 
än fäder 
 

… inte kan göra så mycket 
under det första året 
 

 

 

Mödrar är väldigt aktiva i 
sitt föräldraskap 
 

… passivt anpassar min 
delaktighet utifrån 
partnern 
 

 

 

Faderskapet är ett andra 
föräldraskap 

… måste acceptera att jag 
är en andra förälder 
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Jag kommer nu att redovisa hur informanterna talade om faderskapets innebörd 
när de förstod sig själva som delaktiga respektive frånvarande. Under 
redovisningens gång används citat för att illustrera informanternas sätt att tala om 
sitt faderskap. 

Den delaktiga pappan 

I informanternas berättelser om faderskap fann jag att det återkommande talades 
om delaktighet som viktigt för en pappa. Jag uppfattade det som att delaktighet på 
olika sätt nämndes i relation till partnern, i relation till den egna processen att bli 
pappa och i relation till vardagslivet. I talet gjorde informanterna en pappas 
delaktighet till förhandlinsbart och beroende av egna ställningstaganden. Att det 
fanns en diskurs om att ett delaktigt faderskap var eftersträvansvärt förstod jag 
som att det för informanterna fanns en norm om att aktivt handlande, delaktighet 
och jämställdhet kunde vara en del av faderskap. 

Strävan efter delaktighet 
Flera informanter beskrev att de vill ta ansvar och vara aktiva i sitt faderskap. 
Anton berättade om sina tankar om ansvarsfördelning inom familjen. 

. . . jamen asså, om man ska säga en situation som skulle kunna vara lätt (.) då 
räcker det att skjuta över så mycket ansvar man bara kan på morsan, det har 
ju gjorts (.)  i tidigare generationer hur mycket som helst (.) men det har jag 
ju inte tänkt. Eh så (…) (. . .)  Jag menar att det går att göra det lätt på det 
sättet men det har jag inte tänkt (.) och jag tänker inte att någonting kommer 
att vara särskilt lätt [nej] Men jag (.) Ja, nej det tänker jag absolut inte (.) 
alltså det jag ser det som ja, inte en utmaning men jag tänker absolut inte att 
det kommer vara någonting enkelt (.) för då tror jag att man hamnar i det att 
man ba (förställer rösten) det är väl ingen fara att vara farsa det är bara att 
göra det och det, och sen så kommer Anna vara utbränd utan att jag märker 
det och liksom såhära (.) Så jag går inte in med inställningen att det här är 
någonting (…) jag tar inte lättvindigt på det alls utan (.) jag (…) ser det som 
ett stort åtagande från början till slut. 

Här framgick det att Anton ville vara en pappa som delade ansvar med sin partner. 
Anton visade tydligt att han tog aktivt avstånd från hur andra generationer av 
fäder enligt honom fördelade ansvar inom familjen. Att Anton beskrev en intention 
av att ta avstånd från en ojämn ansvarsfördelning kan tolkas som att han utgår från 
en uppfattning om att uteblivet ansvar och frånvaro ska undvikas. Han verkade 
även förstå det delaktiga faderskapet som något som han själv kunde påverka 
genom sitt agerande. När informanterna berättade om hur de tänkte kring ansvar 
verkade det finnas en återkommande tanke om att föräldrar ska dela på ansvar 
inom familjen. När Christoffer berättade om hur han vill vara som pappa uttryckte 
han att aktiviteter utanför hemmet skulle behöva minskas för att kunna vara den 
pappa han ville. 

. . . jag skulle vilja vara väldigt aktiv, väldigt närvarande, alltså motsatsen till 
(.)  frånvarande [mm] så vi har ju pratat lite om att gå ner i tid och sådana 
bitar, hur man kan få till det (.) . . . 
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I informanternas berättelser verkade det finnas en strävan efter att frånvaro i 
faderskapet skulle undvikas. Att Christoffer beskrev att han vill vara aktiv och 
närvarande samt extra tydligt framhävde att han skulle vara motsatsen till 
frånvarande, kan ses som att han förstår faderskapet som något där graden av 
aktivitet och delaktighet är möjligt att påverka. Liksom Anton, i det föregående 
citatet, verkade delaktigheten vara ett val som fadern kan göra. Christoffers sätt att 
tala visade att hans delaktighet som pappa påverkades av graden av engagemang i 
en annan arena, arbetsplatsen. Detta kan förstås som att en balans mellan tid 
utanför jobbet och tid med familjen är nödvändigt för ett delaktigt faderskap. 
Christoffer reflekterar här över närvaro och hur han som pappa ska kunna vara 
delaktig. 

. . . men alltså vara aktiv så, och (.)  ja sen liksom jamen kanske mer 
närvarande så jag är med och (.) och hjälper till med det jag kan (.) så mycket 
som möjligt så att jag inte blir (.) ja, en andra person liksom (.) utan att jag är 
lika aktiv som Cecilia är liksom. . . 

Faderskapet framstod här som att vara lika aktiv som partnern och att detta skulle 
innebära att hjälpa till med så mycket som möjligt. Det verkade finnas ett dolt 
förgivettagande om att partnern skulle komma att vara väldigt aktiv i sitt 
föräldraskap. Därmed blev Christoffers delaktighet direkt beroende av hans egen 
förståelse av vad som är möjligt att göra som pappa och hans förståelse av 
partnerns föräldraskap. Samtidigt verkade Christoffers berättelse utgå från en syn 
på moderskap och faderskap som föräldraskap som innebar samma möjlighet till 
aktivt deltagande. Möjligheten att vara en delaktig pappa verkade återkommande 
förhandlas utifrån föreställningar om moderskap. I Christoffers berättelse framgick 
att han ville vara aktiv för att inte bli en andra person, vilket jag förstår som en 
önskan att undvika att vara frånvarande. Föreställningen om att det fanns en risk 
att bli en sekundär förälder i relationen till barnet återkom i flera av berättelserna. 
David berättade att han väntade sig att omgivningen skulle se honom som den 
andre föräldern. 

. . . första sex till åtta veckorna kommer bara hon att vara hemma (.) det kan 
jag vara rädd och sen kommer hon att amma och sen upplever jag att 
samhället känner ett (.) eller sätter väldigt stort tryck på att förälder nummer 
ett är mamman (.) och där kan jag vara rädd att barnet knyter an mycket mer 
till Daniella då (.) men det tror och hoppas jag att vi kommer att lösa, bra, det 
har vi pratat ganska mycket om det också (.) och har ganska samma 
inställning, att det är viktigt att det knyter an till båda lika mycket, lika 
mycket, det är svårt att mäta men, båda försöker ju knyta an till det, det är 
väldigt bra och ställa upp. . . 

Davids sätt att berätta visade att han förstod sina möjligheter till delaktighet som 
påverkade av en samhällelig föreställning om modern som en primär förälder. Det 
framstod som att denna bild av moderskapet skapade en förväntning om att han 
som pappa lätt kunde hamna utanför. I Davids strävan efter att vara en lika 
delaktig förälder som modern fanns uppfattningen att dialog och kommunikation 
mellan föräldrarna skulle kunna utgöra ett motstånd mot trycket att se sig själv 
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som en andra förälder. Jag förstår det som att David gjorde sig till aktiv i processen 
att skapa sitt faderskap och kunde hålla den synen på sig själv som pappa eftersom 
han ansåg att det var möjligt att förhålla sig kritiskt till andras förväntningar på 
honom. Att det fanns en möjlighet till att själv ta ställning till utformandet av det 
egna faderskapet framgick även i Davids tankar om råd och tips från andra.  

. . . alla tips, alla, jamen är peppade på att just de har hittat det perfekta sättet, 
och visste det finns många bra, framför allt praktiska tips (.)  men jag tänker 
alla de här tipsen och hur man ser på barnuppfostran (.) och ja tips från 
andra har jag inte lagt så starkt, jag kan tycka många har lite (.) en syn som 
jag inte tycker alltid är så sund kring barn och föräldrarelationer, som jag ser 
mer som (.) barn ska inte bara uppfostras och vara lydiga utan det ska finnas 
samspel . . . 

Informanten berättade att han aktivt tar ställning till hur uppfostran och 
relationen till hans barn ska komma att se ut. Andras råd blev därmed något att ta 
ställning till under processen mot att hitta sig själv som pappa. Hur en pappas 
delaktighet skulle kunna se ut kan genom denna förståelse ses som 
förhandlingsbart och därmed även förändringsbart.  

Delaktighet i vardagslivet 
Under graviditeten beskrev informanterna ibland fadern som ett viktigt stöd för 
sin partner. Här berättade Anton att han kände sig viktig för sin partner. 
 

. . . tidigare, asså i inledningsfasen så handlade det ju mer om att man kanske 
tog hand om varandra (.) och det gör man ju som mer och mer att man blir 
viktigare för varandra (.) eh (.) eller framförallt att jag blir viktigare för henne 
tror jag, som stöd, och det kommer ju bara att eskalera under hela 
graviditeten. . . 

 
När Anton berättade om sig själv som någon som behövdes för att stödja sin 
partner gjorde han sig själv till delaktig och viktig under graviditeten. Han beskrev 
sig som viktig för sin partner genom att se henne som någon som behöver hans 
stöd. Genom att beskriva att ”det kommer ju bara att eskalera under graviditeten” 
visade han en förväntning om att successivt kunna vara allt viktigare. En annan 
deltagare beskrev att hans faderskap under graviditeten handlade om att göra mer 
hushållssysslor för att avlasta partnern.  
 

. . .mer ja (.) alltså öka på hushållsarbetet (.) och försöker som, göra 
grundarbetet här hemma, eller vad man nu ska kalla det för (...) handla mer, 
laga mer mat mer (…) och det är som, jag har ganska långa arbetsdagar nu 
när jag kommer hem (.) den här veckan då ställer jag mig på söndagen och så 
lagar jag mat för veckan, jag försöker göra sånt mer (.) så att hon får mindre 
belastning . . .  

 
Delaktigheten under graviditeten tycktes handla om att stötta sin partner och 
förhålla sig till henne snarare än att förhålla sig till ett ofött barn eller ett spädbarn. 
Informanternas berättelser går att förstå som att bilden av det aktiva faderskapet 
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var tydligast när informanterna föreställde sig ett äldre barn.  Anton var tydlig med 
att han tyckte det var lättare att föreställa sig sitt faderskap som knutet till ett barn 
som kan kommunicera verbalt. 
 

. . . eh, det har jag svårt att svara på (skrattar till), nämen det , det känns väl (.) 
jag tänker som inte på småbarnsålderns så mycket (.) det känns mer som att 
det är nått som går att ta på då man tänker på ett barn som kan kommunicera 
(.) [mm] verbalt eller åtminstone på ett mera begripligt sätt än spädbarn . . . 

Även David hade lättast att se sig som pappa till ett äldre barn. 

. . . att tänka på ett barn, det är väl så jag oftast tänker på, när jag tänker på 
fostret nu, det som kommer bli ett barn, så är det väl (…) en bild av något 
barn som är kanske (.) fyra år, där i trakten, som springer runt och leker . . . 

Antons och Davids berättelser kan förstås som att föreställningar livet med ett 
barn är tydligast i förhållande till ett äldre barn. När informanterna föreställde sig 
en situation med barnet talade de om kommunikation och samspel som viktiga 
delar i relationen till barnet. Återigen handlade det om ett barn som kunde 
kommunicera verbalt. Davids beskrivning av hur han föreställde sig interaktionen 
med sitt barn innehöll ett avståndstagande från hårda regler. 
 

. . . att det kommer ju i många lägen vara jag som bestämmer ultimat, men att 
jag förklarar hur jag känner och varför, att man inte bara kör över barnet (.) 
att man på något sätt försöker kämpa för att förstå barnet och förklara varför 
man agerar som man gör, så att (.) jag tror inte på stenhårda regler, men att 
barnet ska kunna förstå (.) att man ska kunna stå för allt man gör . . . 
 

Davids beskrivning av sitt faderskap illustrerar även en betoning på att 
kommunikationen syftade till gemensam förståelse. Detta kan förstås som att 
fadern och det äldre barnet antas ha en relation präglad av kommunikativt 
samspel. Här berättar Anton om sina tankar om faderskap och verbal 
kommunikation. 
 

. . . att man som pappa prata mer med sina barn (.) eller det såhär (.) det 
känner jag att jag skulle vilja göra mer (.) Och det tänker jag kanske att min 
pappa inte gjorde så mycket, att man hade en väldigt (.) tyst relation (…) Det 
skulle jag inte vilja ha (.) Han var inte frånvarande på nått sätt så men han, 
det var som (.) svårt att prata om allvarliga saker (.) lite och det känner jag att 
jag inte alls vill ha med mina barn. . .  

 
. . . ja om jag är förberedd på någonting så är det väl det typ, jag tänker mig 
någon bild att man går runt någonstans med ett barn i en sån bärgrejj som 
man har på ryggen och ba (förställer rösten) vad är det där för nått, jomen det 
är en gran (.) den har korta barr en tall har långa barr, den typen av 
uppfostran eller vad fan man ska kalla det. . . 
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I Antons och berättelser om kommunikation med barnet framgår att en pappa ska 
kunna förklara hur saker fungerar, förklara socialt samspel och kunna prata om 
känslor och samspela, något som kan ses som ett barnorienterat faderskap. Det 
barnorienterade faderskapet framgick i informanternas berättelser som knutna till 
ett äldre barn.  Detta tolkade jag som att informanterna redan under graviditeten 
hade en bild av hur en delaktig pappa skulle se ut när barnet blev äldre.   
 

Den frånvarande pappan 

Trots att ett aktivt och delaktigt faderskap framstod som eftersträvansvärt och 
som en viktig del av faderskapet verkade det existera en motsatt förståelse av 
faderskapets innebörd. I förhandlingarna om faderskapets innebörd förekom 
uttalanden där informanterna såg den egna delaktigheten som begränsad eller 
omöjlig och därmed positionerade sig bort från diskursen om delaktighet och mot 
diskursen om den frånvarande fadern. Detta framstod dock inte som ett 
ställningstagande bort från normen om delaktighet. I stället uppfattade jag det som 
att informanterna rörde sig i riktning mot en annan norm om faderskap. Detta sätt 
att förstå sig själv som pappa var mest förekommande när informanterna 
berättade om tiden för graviditet men tycktes även påverka hur informanternas 
tankar om året efter förlossning. 

Utanförskap under graviditeten 
När informanterna berättade om sina upplevelser och förväntningar uppfattade 
jag att frånvaro eller utanförskap ibland förstods som självklart eller givet.  Det 
som togs för givet placerade informanterna i en position där de inte kunde vara 
delaktiga och ansåg sig tvungna att acceptera detta.  

Att ett blivande pappa inte väntades ha någon en egen process på vägen mot att bli 
förälder förmedlades till informanterna via informationskällor som elektroniska 
applikationer och broschyrer och i möten med personal inom vården. 
Informanterna berättade om upplevelser av att faderskapet sällan hamnade i 
fokus. Bengt berättade om hur elektroniska applikationer behandlade faderskapets 
innebörd. 

. . . och sen har vi ju laddat ner sådana här appar, man kan ha under 
graviditeten och då står det som varje vecka, då står det om barnet och vad 
som händer och så om mamman (.) och så om pappan.  Om pappan står det 
alltid typ att (skrattar) då är det någonting om mamman som står [jaha] 
(skrattar) det var lite det jag var inne på [ja] , det står som att nu är det 
mycket hormoner och försök hjälp till och typ sådär [okej, ja] det var lite det 
jag var inne på, att det står sällan någonting om hur pappan påverkas av att 
man är i ett visst skede i graviditeten . . . 

Bengts berättelse visar att informationen han tagit del av riktar sig till alla tre i 
familjen men att fokus riktas mot den gravida kvinnans kropp. Att informationen 
som riktas till Bengt handlar om kvinnans kropp kan förstås som att en blivande 
pappa per automatik inte anses genomgå någon förändringsprocess eftersom hans 
graviditet inte anses vara fysisk. Att Bengt berättade om att en blivande pappas 
upplevelser under graviditeten inte uppmärksammas kan förstås som att han själv 
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inte tycker att detta utelämnande är helt självklart. Bengts berättelse inkluderar 
dock inte någon beskrivning av hur han förstår detta. Anton reflekterar här över 
upplevelsen av utanförskap under graviditeten. 

. . . jamen alltså jag fyller ju ingen, ingen fysisk funktion (.) min roll i liksom 
det hela, hela det reproduktiva skedet är ju över sedan länge och därför är 
det ju fokus på henne och jag förstår det ju det är ju inget som jag ba (.) [mm] 
grämer mig över så (.) men ja jag vet inte (.) jag vi finner mig i rollen att ja det 
här är hennes grejj, just fysiskt (.)… Men ja, det stod typ i nån såhära (…) om 
det var Landstingets guide eller vad man ska säga (.) att pappan kan känna 
ett utanförskap, och det gör jag väl inte men (.) nu förstår jag att jag att jag 
inte är helt hundra procent delaktig också (.) och det tycker jag inte är 
konstigt . . .  

Anton beskrev att han inte hade någon uppgift under graviditeten och tycktes 
basera detta på att han inte hade någon ”fysisk funktion”. Här framstod det 
delaktiga faderskapet som begränsat av att en blivande fader saknar en fysisk 
graviditet. Samtidigt som Anton accepterade att inte känna sig behövd verkade han 
osäker då han försökte beskriva hur han förhöll sig till att inte ha någon funktion. 
Denna osäkerhet går att förstå utifrån informanternas ambition att vara aktiva och 
delaktiga som fäder och önskan om att undvika att vara frånvarande. Att 
informanten talar om att utanförskapet går att acceptera och att 
informationsbroschyrer från ett Landsting stödjer denna uppfattning kan förstås 
som att broschyren stödjer diskursen om fadern som självklart utanför i 
förhållande till modern och barnet.  Att vara positionerad som en frånvarande 
fader tycks därmed inte utmanas eller göras förhandlingsbart. En annan informant 
noterar att faderskapet lämnas utanför i mötet med deras barnmorska.  

. . . ja alltså det är ju så, det är ju lite fokus (skrattar) på mig som blivande 
pappa, men så tycker jag att det ska vara faktiskt (.) jag tycker hon, 
barnmorskan vi har hon sätter mycket fokus på Cecilia men hon frågar även 
upp om mig, nu och då (.) så att det, det tycker jag har varit bra, alltså det, jag 
har väl inte något jättebehov heller av att fokus sätts på mig jag tycker det är 
viktigt att fokus sätts på Cecilia och såhär, och hjälper henne genom hela den 
här processen . . .  

I Christoffers berättelse uppfattar jag det som att Christoffer hade uppfattat 
utanförskapet som anmärkningsvärt. Genom att nämna skillnader mellan honom 
och partnern samt uttrycka att han inte ville vara i fokus gjorde han utanförskapet 
till något som inte behövde utforskas. Han förklarade detta med att han tycker att 
det är så ”det ska vara” och att förklarade att han inte stod i fokus med att han inte 
hade det behovet.  Ur berättelsen är det möjligt att utläsa att det är rätt och riktigt 
med fokus på partnern, då han anser att hon är den i paret som genomgår någon 
form av process under graviditeten. Jag uppfattar det som att Christoffer förstår 
partnerns process som annorlunda än hans eftersom hon är ”fysiskt gravid”. Detta 
kan tolkas som att David använder sig av förståelser av moderskap och faderskap 
som olika föräldraskap i sin strävan efter att förstå sin upplevelse av att inte vara i 
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fokus under graviditeten. Jag uppfattade det som att dessa repertoarer verkade 
göra det möjligt för honom att acceptera ett utanförskap.  

Utanförskap efter graviditeten 
Informanterna beskrev en föreställning om att vara utanför och mindre delaktig 
även under närmsta tiden efter graviditeten. Detta beskriver Christoffer som 
följande. 

. . . nej, men det är väl mer att (.) att jag ska vara del i hela vägen (.) den del 
jag kan i alla fall, alltså från början kan man väl inte göra mer än byta blöjor 
och lägga och sova och försöka trösta när det gråter, man kan ju inte mata 
direkt (.) Men alltså vara aktiv så, och (.)  ja sen liksom jamen kanske mer 
närvarande så jag är med och (.) och hjälper till med det jag kan (.) så mycket 
som möjligt så att jag inte blir (.) ja, en andra person liksom (.) utan att jag är 
lika aktiv som Cecilia är liksom. . .  

Här framhävde Christoffer sitt intresse för att vara delaktig men såg sig själv som 
begränsad i hur han skulle kunna vara aktiv. Detta tycks vara på grund av att han 
inte ser sig själv som en förälder som kan mata sitt barn. Informanternas 
berättelser tydde på att amning sågs som den enda möjliga matningsmetoden för 
barnet samt att den skulle komma att vara det under barnets första år. Att detta 
antogs vara en sanning som jag och deltagaren delade blev extra tydligt när han 
uttryckte att han ”inte kan göra så mycket” eftersom han ”ju” inte kan mata barnet. 
Trots strävan efter att vara en delaktig pappa i familjelivet verkade det alltså som 
att matningens praktiker inte var förhandlingsbara. Att informanten i citatet ovan 
tog upp möjligheten att försöka trösta barnet och byta blöjor kan ses som ett 
uppmärksammande av möjliga samspelspraktiker men görs av berättaren till ett 
otillräcklig eller mindre meningsfullt sätt att vara förälder när han uttrycker att 
han inte kan ”göra mer än”. Jag uppfattar det som att Christoffer ser sig som 
oundvikligt mindre viktig än sin partner eftersom han inte ser sig som någon som 
kan amma. Det verkade placera honom i en position som den andra föräldern. 
Detta sätt att tala om faderskap kan förstås som relaterat till föreställningen om 
kvinnligt och manligt föräldraskap som olika. Det verkade finnas en diskurs om 
amning som understödde att pappor endast till viss del kan vara aktiva under den 
första tiden i ett barns liv. Detta kan förstås som en repertoar som vidmakthåller 
fadern i en position som utanför eller frånvarande.  

Uteblivet tal om aktiviteter som omsorg och omhändetagande om ett litet barn och 
en osäkerhet kring vad en pappa egentligen gör framgick när Bengt reflekterade 
över hur vardagen skulle kunna se ut om ett år. 

. . . nämen just det här, om ett år (.) då är Berit föräldraledig, det är väl inte 
direkt att hämta från dagis och så men nu när man kommer hem blir det 
mycket man håller på med huset eller tittar på tv eller ta det lugnt (.) Då 
kommer vi att ha ett barn som förmodligen kommer behöva väldigt mycket 
av vår uppmärksamhet också, så bara det kommer att innebära andra 
aktiviteter (.) [ja] leka med barnet och byta blöja eller, jag vet inte ännu vad 
det innebär. . .  
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När Bengt försökte beskriva vad han kommer att göra som pappa konstaterade 
han inledningsvis vad han inte kommer att kunna göra och beskrev sedan vad han 
gör nu. Detta uppfattade jag som en osäkerhet vilken förstärktes i och med att han 
sa ”jag vet ännu inte vad det innebär”. Han tycktes sedan tala om att det skulle ske 
förändringar i vardagliga aktiviteter utan att riktigt kunna föreställa sig eller sätta 
ord på dessa aktiviteter, något som skulle kunna tolkas som osäkerhet eller 
ödmjukhet inför det vardagliga livet med ett litet barn. Jag uppfattade det som att 
informanterna talade om att faderskapet skulle komma att innebära en förändring 
i vardagsaktiviteter men att det fanns en osäkerhet kring vad faderskapet skulle 
innebära i praktiken. 
 
När deltagarna talade om hur de föreställde sig sitt faderskap under barnets första 
år verkade detta hela tiden förstås utifrån tolkningsramar som handlade om 
kvinnans relation till barnet. Det förutsattes återkommande att partnern skulle 
vara hemma med barnet under det första året och det förutsattes att en pappas 
delaktighet skulle vara begränsad på grund av att kvinnan skulle amma barnet. När 
deltagarnas förståelse av sig själva influerades av diskursen om den frånvarande 
fadern framträdde repertoarer som tycktes bidra till att positionera fäder i andra 
hand i förhållande till modern.  
 
 

Diskussion 
Syftet med studien var att utforska blivande fäders sätt att berätta om faderskapets 
sinnebörd och blivande fäders föreställningar om livet som pappa. Jag var 
intresserad av att studera hur blivande fäder konstruerar bilden av det egna 
faderskapet under den första tiden i processen att bli pappa. Resultatet av 
intervjuerna kan förstås som att informanterna talade om sina upplevelser under 
graviditetstiden och konstruerade sina förväntningar inför att bli pappa utifrån 
diskursen om Den delaktiga pappan och diskursen om Den frånvarande pappan.  
 
I Informanternas berättelser uppfattade jag en strävan mot delaktighet, en strävan 
som hela tiden förhöll sig till föreställningar om hur delaktig partnern skulle vara i 
sitt moderskap. Strävan efter att utforma sitt faderskap så att det levdes lika aktivt 
som moderns förstår jag som relaterat till en svensk jämställdhetsdiskurs. När 
informanterna positionerade sig inom diskursen om delaktighet tycktes de inte 
anta föreställningen om mödrar och fäder som olika utan såg dessa som 
föräldraskap med likvärdiga möjligheter. Detta uppfattar jag som att det svenska 
projektet att ge män och kvinnor samma möjligheter att vara engagerade i familj 
och arbetsliv skapat en diskurs om att en pappa kan och bör vara lika aktiv som en 
mamma. Detta kan ses som överensstämmande med forskning som pekar mot att 
ett ”involverat” faderskap dominerar svenska fäders tal om faderskap (Plantin, 
Månsson & Kearney, 2003). Premberg, Hellström och Berg (2008) fann att fäder 
ville vara ansvarsfulla fäder men upplevde att de hade ett försörjaransvar som de 
var tvungna att balansera försörjaransvar och viljan att vara en involverad pappa. 
Att tid med barnen var något som kunde betyda att vara ansvarsfull, närvarande 
och involverad förekom även i intervjuerna i denna studie. I informanternas 
berättelser uppfattade jag det som att strävan efter delaktighet under graviditeten 
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var en önskan som informanterna hoppades skulle kunna uppfyllas efter 
förlossningen. 
 
När informanterna talade om faderskapet fanns en förhoppning om att kunna ta 
lika mycket ansvar som partnern och att det fanns ett ansvar som skulle fördelas. 
Förutom att ansvar skulle fördelas verkade det även vara viktigt att avsätta tid för 
familjen. Det verkade som att informanterna ville ordna sin delaktighet genom 
delat ansvar och avsatt tid för familjen och det framstod som att delaktigheten 
syftade till att undvika att hamna i en position som den andra föräldern. Detta 
förstår jag som att delaktighet i faderskap innebär ett avståndstagande från ett 
frånvarande faderskap. Bland informanterna talades det om faderskap som ett 
utanförskap eller ett mer frånvarande föräldraskap än moderskapet samtidigt som 
det framstod som möjligt att som pappa förhålla sig kritisk till andras åsikter och 
råd. Jag uppfattar detta som ett sätt att vara en delaktig pappa, vilket innebar ett 
aktivt förhållningssätt till utformningen av faderskapets innebörd och möjliga 
praktiker.  
 
Diskursen om den frånvarande pappan utgjorde ett meningsmönster som verkade 
hjälpa informanterna att förstå känslor av utanförskap, känslan att vara en andra 
förälder och rädslan för att förbli utanför efter förlossningen. Jag uppfattar det som 
att processen att bli pappa på detta sätt blev en tryggare upplevelse. Denna diskurs 
utgjorde på så sätt en förståelseram inom vilket jag uppfattade att deltagarna 
kunde acceptera att de kände sig utanför och att de ansåg sig ha begränsade 
möjligheter att vara aktiva fäder. Till skillnad från de föreställningar som präglade 
diskursen om den delaktige pappan, verkade informanterna inom denna diskurs 
utgå från på förhand definierade sanningar om skillnader i moderskapets och 
faderskapets innebörder. Dessa föreställningar kommer jag att diskutera som 
tolkningsramar, vilka verkade bidra till att deltagarna kände sig tryggare i 
processen att bli pappa och fick en mer passiv hållning i förhållande till idealet om 
en delaktig pappa.  
  
Kvinnors föräldraskap beskrevs som väldigt aktivt och det förutsattes att jag och 
informanterna såg det som en självklarhet att modern skulle vara hemma det 
första året och amma barnet. Dessa antaganden om att moder och barnet skulle få 
en nära och för fadern onåbar relation, verkade höra samman med historiska 
förståelser av fadern som en andre förälder och modern som primär 
omsorgsperson (Hwang, 2000). Denna psykologiska förståelser av moder-barn 
relationen tycktes inverka på blivande fäders möjligheter att förstå sig själva som 
delaktiga och behövda under barnets första år.  
 
Jag fann att informanterna positionerade sig som den delaktiga och den 
frånvarande pappan växelvis, vilket kan ses som ett återkommande förhandlande 
om vad faderskap innebär. Informanterna nämnde att de under graviditeten kunde 
göra praktiker som att göra hushållssysslor, vara ett stöd för partnern och laga mer 
mat. Samtidigt berättades det återkommande om upplevelser av utanförskap och 
en svårgreppad delaktighet. I kontrast till detta omtalades även fadern som viktig 
och behövd i relation till partnern under graviditeten. När det talades om tiden 
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efter förlossning fanns ett tal om idéer om hur en pappa kunde vara aktiv, som att 
byta blöja eller lägga barnet. I talet om tiden efter förlossningen kunde jag även 
uppfatta en position av utanförskap. Tiden för graviditet och tiden efter förlossning 
verkade innebära ett ständigt balanserande. Vidare fanns det ett mer utvecklat tal 
om faderskapets innebörd och möjliga praktiker när det talades om relationen till 
ett äldre barn. I dessa berättelser fanns dock ingen antydan till att delaktigheten 
skulle vara begränsad. 
 
Under graviditetstiden verkade det som att informanterna uppfattade sina 
upplevelser av utanförskap som beroende av att partnern hade närmre fysisk 
kontakt med barnet. Utifrån synen på amningen som självklar och amningens 
praktiker som icke förhandlingsbara kunde informanterna dra slutsatsen att en 
pappa inte kunde vara särskilt delaktig. Informanterna verkade sakna ett 
tillgängligt tal som kunde hjälpa dem att positionera sig som aktiva och viktiga 
under denna tid med utgångspunkt i att amningen utgjorde ett hinder. Frånvaron 
av ett mer utforskande tal om hur faderskapet skulle kunna göras under 
spädbarnstiden ser jag som att det inte finns ett särskilt samhälleligt tal om att det 
skulle vara möjligt att som pappa vara aktiv, interagera med barnet eller samspela 
ickeverbalt med ett litet barn. En annan möjlighet är att omsorgspraktiker utgör 
ett sätt att göra faderskap som inte är enkelt förenat med att positionera sig som 
man. Att informanterna talade utifrån diskursen om den frånvarande pappan och i 
sina berättelser kunde acceptera en mindre grad av delaktighet, såväl under 
graviditeten som under barnets första år, går att förstå utifrån de förståelser av 
faderskapet som kunde nå informanterna via informationsbroschyrer, 
elektroniska applikationer och i mötet med barnmorskor. Information som 
informanterna tagit del av verkade inte ha fokuserat på att möjliggöra delaktighet 
utan varit inriktad på att fäder ska acceptera sitt utanförskap ända fram till en 
eventuell pappaledighet.  
 
Jag uppfattade det som att informanterna när de föreställde sig sitt faderskap 
utifrån dessa tolkningsramar gjorde sina möjligheter att vara delaktiga föräldrar 
till mer begränsade än de nödvändigtvis måste vara. Denna osäkerhet i relation till 
diskurser om moderns unika relation till barnet tycktes göra faderskapet till ett 
svårbegripligt projekt. Informanternas brist på sätt att tala om och utforska hur de 
kunde vara som fäder under barnets första år gav dem inte några alternativa 
förståelser av hur faderskapet skulle kunna göras. Jag tänker mig att 
tolkningsramar med skilda innebörder av manligt och kvinnligt föräldraskap, i 
kombination med samhällsdiskurser som stödjer att fäder ser sig själva som 
andrahands föräldrar, bidrar till att fäder får det svårt att veta hur de ska vara 
delaktiga under barnets första år. Givet att faderskapets möjligheter och 
begränsningar står i förhållande till samhälleliga föreställningar om innebörden i 
att tillhöra kategorin kvinna respektive man, är det intressant att reflektera kring 
denna studie i ett genusperspektiv. De tolkningsramar jag fann i berättelserna om 
faderskap pekade på att faderskapet fick betydelse av att tillhöra den sociala 
kategorin man. Processen att bli pappa kan utifrån detta kunna ses som ett 
positionerande i förhållande till en kvinnlig partner. När informanterna talar om 
sig själva utifrån diskursen om den delaktiga fadern, finns tendenser till ett 
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alternativ till en dikotom uppdelning av män och kvinnor som väsensskilda. I talet 
om faderskapet kunde synen på faderskapets utformning uppfattas som mer 
fluktuerande än uppfattningarna om moderskapet. Detta kan förstås som att 
föreställningar om att tillhöra kategorin män inte innebär ett självklart 
förhållningssätt till iscensättandet av det egna faderskapet. Dessa tendenser kunde 
uppfattas i informanternas förhoppningar och förväntningar på ett aktivt, 
ansvarstagande faderskap. Talet om vad faderskap kan vara rymmer mer 
förhandlande och utforskande av vad som är möjligt att göra som man, än det tal 
som handlar om möjliga sociala praktiker som kan rymmas i vardagslivet. I min 
analys har jag, varit tvungen att begränsa mig och inte till fullo gjort en djupanalys 
av hur informanterna genom sitt sätt att tala förhåller sig till föreställningar om 
manlighet. Jag vill ändå lyfta fram att de tolkningsramar jag funnit i materialet, 
förhåller sig till föreställningar om betydelser av att vara man respektive kvinna. 
Att jag uppfattade mer variation i hur det talades om föreställningar om faderskap 
än hur det talades om föreställningar om moderskap kan ses som att faderskapets 
innebörd är mer möjligt att förhandla än moderskapets innebörd. Då 
föreställningar om moderskapets innebörd inte varit fokus i denna studie är det 
möjligt att en mer utförlig analys, med fokus på talet om moderskapets innebörd, 
skulle ge en tydligare bild av huruvida moderskap såväl som faderskap omskapas. 
 
Deltagarnas intention om att genom delaktighet kunna få en lika nära relation till 
barnet som modern och därigenom undvika att bli en sekundär förälder verkade i 
kombination med motsägelsefulla förståelser av faderskap skapa svårigheter i att 
förstå faderskapets innebörd. Istället för att faderskapet omkonstrueras eller 
förändras i linje med diskursen om delaktighet verkade det möjligt att det första 
året som pappa, liksom tiden för graviditet, präglas av en diskurs om fadern som 
självklart sekundär förälder i relation till modern. När informanterna berättade om 
sina upplevelser och förväntningar inför att bli fäder gjorde de sig ibland till aktiva 
subjekt som tog ställning till hur faderskapet skulle levas men gjorde sig ibland till 
passiva subjekt som inte kunde påverka sin egen delaktighet. Att återkommande ta 
ställning till upplevelser av att kunna vara delaktig och aktiv och även upplevelser 
av ofrivilligt utanförskap tycktes göra det svårt för informanterna att finna en 
stabil och sammanhängande bild av faderskapets innebörd. Detta kan ses som ett 
pågående förhandlande av betydelsen innebörden av att vara pappa.  
 
Trots att det fanns ett förhandlande om faderskapets innebörd uppfattade jag det 
inte som att diskursen om den involverade och delaktiga svenska fadern innebar 
eller lockade till ett kritiskt utforskande av hur denna typ av faderskap skulle 
kunna levas i vardagslivet under barnets första år. Detta kan vara  en aspekt  som 
bidrar till synen på fadern som en sekundär förälder. Det blir således mer 
begripligt att det bland informanterna verkade saknas förståelser av faderskap 
som möjliggör ett utforskande av hur en pappa kan vara delaktig under barnets 
första år. Premberg et al. (2008) studerade förstagångsfäders berättelser om 
möten med professionella i vården och fann att fäder upplevde att känslor av oro 
och osäkerhet minskade när de lärde sig mer om barnomsorg. Dessa fäder 
berättade även att de gärna på förhand hade velat få mer information om 
barnomsorgspraktiker.  
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Om blivande fa der ska kunna leva det aktiva faderskap som de efterstra var beho ver 
samha lleliga fo rsta elser av faderskapets innebo rd och samha lleliga fo rsta elser av 
faderskapets vardagliga praktiker rekonstrueras i samma takt. Ordet rekonstruera 
anva nds ha r fo r att beskriva att faderskapets innebo rd och praktiker utmanas och 
omformas. I sin avhandling om fo ra ldraskap och fo ra ldraledighet beskriver 
Bekkengen (2002) att hon uppfattat ett glapp mellan ett diskursivt tal om 
ja msta lldhet och hur ja msta lldhet praktiserades i vardagen. Min studie pekar pa  att 
liknande tankemo nster finns i blivande fa ders bera ttelser om en stra van efter att 
vara en delaktig pappa och hinder i att tala om och utforska hur denna delaktighet 
ska praktiseras under barnets fo rsta a r. Studien indikerar att delaktighet blir mo jlig 
fo rst na r fa der ser sig sja lva som ma nniskor med samma fo rma ga till barnomsorg 
som sina partner och utmanar fo rgivettagna fo resta llningar om ko n. Om det 
samha llsdiskursiva talet om likva rdiga mo jligheter fo r kvinnor och ma n att delta i 
arbetsliv och familjeliv ska kunna bli mer a n en retorisk vision ser jag det som att 
fo rgivettagna fo resta llningar om ko n beho ver utmanas. Jag ser det som att 
psykologen sta ndigt mo ter ma nniskor som befinner sig i en kontext och en 
livsva rld som begripliggo rs och levs i relation till ra dande diskurser och praktiker. 
Psykologens sa tt att tala och fo rsta  patienter fordrar fo rsta elseramar som vidgar 
synen pa  vad som a r mo jligt eller inte mo jligt att uppleva som pappa. Genom att 
inom psykologins va rld go ra det talbart hur ma n kan vara lika delaktiga, lika 
ansvariga, samspela, va rda och ge omsorg till spa dbarn skulle svenska fa der pa  ett 
tydligare sa tt fo rsta  hur de kan bli de engagerade fa der som de o nskar.  
 
Denna studie tyder pa  att fa der kan fo rva nta sig att vara utanfo r under graviditeten 
och ka nna sig osa kra pa  hur de kan vara delaktiga under barnets fo rsta a r. De 
verkar a ven acceptera detta utanfo rskap samtidigt som de har en o nskan om att 
vara delaktiga. Utifra n detta ta nker jag att omgivingen beho ver la ta fa der komma 
till tals och uppmuntra dem till att bera tta om sina tankar. Eftersom resultaten av 
denna studie tyder pa  att det kan vara en osa ker process att bli pappa och att 
blivande fa der kan sto ta pa  hinder pa  va gen mot att bli delaktiga, ta nker jag att det 
skulle vara va rdefullt fo r pappor att utforska sina fo resta llningar om faderskapets 
innebo rd. Ett sa dant utforskande skulle kunna ge fa der o kad kunskap om hur 
faderskapet kan go ras i praktiken och bidra till att faderskapet inte upplevs som ett 
andra fo ra ldraskap. Detta skulle kunna ske i mo tet med barnmorskor, i mo tet med 
va rdpersonal samt i broschyrer som ger information riktad till fa der. Vidare ta nker 
jag att studien tyder pa  att det vore hja lpsamt fo r blivande fa der som vill vara lika 
delaktiga som sina partners, om barnmorskor och va rdpersonal flyttade fokus fra n 
modern till ba da fo ra ldrarna.  
 
Eftersom psykologer mo ter patienter som fo rha ller sig till en egen pappa, ska bli 
pappa, a r pappa eller inte vill vara pappa anser jag att det a r viktigt att kunna anta 
ett perspektiv pa  familjeliv, vilket inte utga r fra n normativa fo resta llningar om 
familjelivets psykologi. Jag sa g det da rfo r som la mpligt att med ett kritiskt 
fo rha llningssa tt utforska innebo rden av faderskap.  Då jag i det närmaste kan 
betraktas som psykolog kan informanternas tal om faderskapet förhålla sig till vad 
de upplever som möjligt att säga inför en psykolog. Vidare är det möjligt att vad 



21 
 

som under intervjuerna blev talbart för informanterna förhöll sig till att de som 
tillhörande kategorin vita män, intervjuades av mig som mörkhyad kvinna, något 
som i ett intersektionellt perspektiv kan ses innebära en maktmässig obalans. Min 
vetenskapliga utga ngspunkt har inneburit att ser mig sja lv som delaktig i 
skapandet av mo jliga fo rsta elser av faderskapets innebo rd. Jag kan dock inte uttala 
mig exakt om vad ovan nämnda aspekter har för effekt på det insamlade 
materialet. 
 
Förslag på vidare forskning 
Med utga ngspunkt i denna studie, och i syfte att underso ka konstruerandet av det 
samtida faderskapet, anser jag att det vore va rdefullt att go ra en mer omfattande 
analys av hur ma n talar om faderskapets betydelse genom att go ra a terkommande 
intervjuer som stra cker sig fra n graviditeten och la ngre fram i fo ra ldraskapet. Detta 
skulle kunna belysa huruvida och pa  vilket sa tt ma ns tankar om faderskap 
fo ra ndras o ver tid. Da  jag tyckt mig se tendenser till att fa derna i denna studie talar 
mer varierat om betydelsen av faderskap a n betydelsen av moderskap skulle det 
a ven vara av vikt att go ra en djupare studie av hur fa der respektive mo drar talar 
om moderskapets innebo rd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 

Referenser 
 

Abelin, E. L. (1975). Some further observations and comments on the earliest role of the father. 

International Journal of Psycho-Analysis, 56 (3), 293-302.  

Bekkengen, L. (2002). Man får välja: om föräldraskap och föräldraledighet i arbetsliv och 

familjeliv. Diss. Karlstad Universitet., Karlstad. 

Bergström, G. & Boréus, K. (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. (Red.) Lund: Studentlitteratur. 

Billig, M. (1991). Ideology and opinions. Studies in rethorical psychology. London: Sage 

Birns, B. (1999). Attachment theory revisited: Challenging conceptual and methodological 

sacred cows. Feminism & Psychology, 9 (1), 10-21. 

Bruner, J. (1990). Acts of Meaning. Cambridge: Harvard University Press. 

Cabrera, N. J., Tamis- LeMonda, C.S., Bradley, R.H., Hofferth, S., & Lamb, M.E. (2000). 

Fatherhood in the Twenty-First Century. Child Development,71 (1),127-136. 

Condon, J. T., Boyce, P., & Corkindale, C.J. (2004). The Firts-Time Fathers Study: a prospective 

study of the mental health during the transition to parenthood. Australian and New 

Zealand Journal of Psychiatry, 38, 56-64. 

Deave, T., & Johnsson, D. (2008). The transition to parenthood: What does it mean for fathers? 

Journal of Advanced Nursing, 63(6), 626-633. 

Edley, N. (2001). Analysing Masculinity: Interpretive repertoires, Ideological Dilemmas and 

Subject Positions. I M. Wetherell, S. Taylor & Yates (Red.) Discourse as data: A guide 

for analysis (s.189-228). London: Sage. 

Edwards, D., & Potter, J. (1992). Discursive psychology. London: Sage. 

Eggebeen, D.J., & Knoester, C. (2001). Does fatherhood matter for men? Journal of Marriage 

and the Family, 63 (2), 381-392. 

Frykman, J., & Löfgren, O. (1979). Den kultiverade människan. (1. uppl.) Lund: LiberLäromedel. 

Gage, J., & Kirk, R. (2002). First-Time fathers: Perceptions of preparedness for fatherhood. 

Canadian Journal of Nursing Research, 34(4), 15-54. 

Gilbert, G.N., & Mulkay, M.J. (1984). Opening pandoras box. A sociological analysis of scientists 

discourse. Cambridge Cambridge University Press. 

Haas, L., & Hwang P. (2008). The impact on taking parental leave on father’s praticipation in 

childcare and relationships with children: Lessons from Sweden. Community, Work 

and Family, 11(1), 85-104. 

Hagström, C. (1999). Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring. Lund: Nordic 

Academic Press 

Hirdman, Y. (1990). Att lägga livet till rätta. Studier i svensk folkhemspolitik. Stockholm: 

Carlssons 

Hwang, P. (red.) (2000). Faderskap i tid och rum. (Red). Stockholm: Natur och kultur 

Johansson, T. (2004). Faderskapets omvandlingar Frånvarons socialpsykologi Uddevalla: 



23 
 

Bokförlaget Daidalos AB. 

Liebmann, S.J., & Abell, S.C. (2000). The forgotten parent no more: A psychoanalytic 

reconsideration on fatherhood. Psychoanalytic Psychology, 17(1), 88-105. 

Magnusson, E. (1998). Vardagens könsinnebörder under förhandling: om arbete, familj och 

produktion av kvinnlighet. (Opubilicerad doktorsavhandling).Umeå Universitet, Umeå. 

Magnusson, E., & Marecek, J. (2010). Genus och kultur i psykologi: teorier och tillämpningar. (1. 

uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 

Persson, E.K., Fridlund B., & Kvist L.J. (2012). Father’s sense of security during the first 

postnatal week- A qualitative interview study in Sweden. Midwifery, 28, 697-704. 

Plantin, L. (2007). Different classes, different fathers? On fatherhood, economic conditions and 

class in Sweden. Community, Work and Family , 10(1), 93 -110. 

Plantin, L., Månsson, S-A., & Kearney, J. (2003). Talking and doing fatherhood:  On fatherhood 

and Masculinity in Sweden and England. Fathering, 1(1), 3-26. 

Premberg, Å., Hellström A-L., & Berg, M. (2008). Experiences of the first year as a father. 

Scandinavian Journal of Caring Science, 22, 56-63. 

Silverstein, L.B., Auerbach, C. F., & Levant R.F. (2002). Contemporary fathers reconstructing 

masculinity: Clinical implications of gender role strain. Professional Psychology: 

Research and Practice, 33(4), 361-369. 

Strauss, R., & Goldberg, W.A. (1999). Self and Possible Selves During the Transition to 

Fatherhood. Journal of Family Psychology, 13(2), 244-259. 

Taylor, S. (2001). Locating and Conducting Discourse Analytic Research. I: Wetherell, 

Margaret, Taylor, Stephanie,& Simeon, Yates (red.) Discourse as data: A guide for 

analysis.(5-49) London: Sage 

Åström, L. (1990). Fäder och söner. Bland svenska män i tre generationer. Stockholm: Carlsson 

förlag.  

Wetherell, M. (2007). A step too far: Discursive psychology, linguistic ethnography and 

questions of identity. Journal of Sociolinguistics, 11(5), 661-681. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Bilaga 1 

 

Blivande pappa?  
 

Jag är en student på psykologprogrammet, Umeå 

Universitet, och skriver mitt examensarbete i ämnet 

föräldraskap. Jag är intresserad av hur män som ska bli 

pappa för första gången upplever graviditetstiden. 
Jag söker dig som är minst 18år och bor med en kvinnlig 

partner som du väntar barn med under 2013. Intervjun 

kommer att ta ca en timme och kommer att ske under 

vecka 9,10 eller 11.  

Studien syftar till att undersöka hur du upplever tiden för 

graviditet och vad du har för tankar om ditt kommande 

föräldraskap. 

 

Låter detta intressant?  Kontakta mig! 

(Här fanns mina kontaktuppgifter) 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
-Vilket år är du född? 
-Var är du uppvuxen…? 
-Har du gymnasieutbildning? 
-Har du någon eftergymnasial utbildning? Utbildningsområde? Hur många år?  
-Vilken är din nuvarande arbetsplats? Arbetar du heltid? 
 
Motiv till intervjun och förväntningar inför att bli pappa 
-Jag tänkte  börja med att fråga hur det kom sig att du valde att delta i den här 
intervjun? 
-Är graviditeten något ni planerat länge eller kom graviditeten oväntat? 
-Vill du berätta om hur det var för dig när du fick veta att du ska bli pappa? Vid 
följdfråga: Vad tänkte eller kände du? Hur reagerade du? 
-Hur långt gången är din partner i sin graviditet? Vilken vecka är din partner 
gravid i? 
-Om du utgår från dig själv, känner du dig motiverad till att bli pappa? Är det något 
speciellt som lockar dig? 
 
Vardag 
Nu tänkte jag att vi skulle rikta in oss mer på ditt vardagsliv och hur det ser ut nu 
under graviditeten. 
 
-Vill du berätta lite om hur en vanlig vecka ser ut för dig idag? Vid följdfråga: 
aktiviteter, arbetsplats, arbetsgrad, hobby, sociala aktiviteter, föreningsliv etc. 
-Hur märker du i din vardag att du ska bli pappa? Är det något som är annorlunda 
nu? Vid följdfråga: i vardagslivet, dina känslor, tankar som väckts, hur du bemötts av 
andra. 
-Vilken kontakt har du och din partner haft med vården? Om du tänker tillbaka på 
de kontakttillfällen ni haft i samband med graviditeten, kan du försöka beskriva 
hur det var för dig att vara blivande pappa då? Hur kändes det? Vad tänkte du?  
-Har du upplevt någon förändring i relationen mellan dig och din partner, under 
den tid som varit hittills? Vid följdfråga: det kan vara hur du upplevt det mellan er 
två, i ert vardagsliv eller i mötet med andra. Om ja: Vad har varit annorlunda? Om 
nej: Vad har varit lika? 
 
Att bli pappa 
-Hur har det varit för dig att vara man och bli  förälder under tiden för graviditet?  
Under den graviditetstid som varit, tycker du att det har förändrats/varierat? 
-Hur vill du vara som pappa? Varför tänker du så? Finns det någon/något som 
särskilt inspirerat dig? 
-Är det något speciellt med att bli pappa som du känner dig extra förberedd eller 
redo för ? 
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-Kan du komma på något som du tror kommer att vara lätt när det gäller att vara 
pappa? Kan du försöka ge ett exempel på en sådan situation? 
-Är det något som du ibland kan känna dig rädd eller osäker inför när det gäller att 
bli pappa?   
-Kan du komma på något som kan vara extra utmanande eller kanske till och med 
svårt med att vara pappa? Kan du försöka ge ett exempel på en sådan situation? 
-Har du någon gång velat berätta för någon om dina tankar om att bli förälder? Vad 
var det du ville prata om? Hur blev det för dig? 
-Har du förberett dig för att bli pappa på något speciellt sätt? Vid följdfråga: Det 
kan vara till exempel vara egna funderingar, att läsa böcker, gå kurser, söka 
information på internet, ordna praktiska saker i hemmet eller att prata med andra. 
Om ja/nej: Hur kommer det sig? 
-Vi har varit inne på det här med vardagsliv. Jag undrar hur du föreställer dig att 
det ser ut om ett år? Du får gärna berätta mer om varför du tänker så. 
-När du tänker på dig och din partner, tänker du att er relation kommer att 
förändras när ni blir föräldrar? Vad tänker du kommer att vara annorlunda/exakt 
likadant? Du får gärna berätta mer om varför du tänker så. 
-Nu  närmar vi os slutet på intervjun och jag undrar om det är något som du vill 
tillägga eller ändra?  Om inte: då stänger jag av inspelningen nu. 
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Bilaga 3 

Information 

Jag läser sista terminen på psykologprogrammet och skriver mitt examensarbete i ämnet 

föräldraskap. Syftet med studien är att ta reda på hur män upplever tiden då de vet att de 

ska bli föräldrar och vad de har för tankar om det kommande föräldraskapet.  

För att ta reda på detta intervjuar jag män under graviditetstiden. Intervjuerna kommer 

att spelas in och sedan transkriberas till text. Texten kommer att vara avkodad och 

informationen kommer att avidentifieras så långt som det är möjligt. Namn på personer, 

platser eller liknande information kommer därför att ersättas med pseudonymer. 

Ljudfiler och textfiler kommer att vara tillgängliga för mig och de som är involverade i 

mitt arbete.  

Intervjun kommer att ta en ca timme och jag vill att du berättar för mig hur just du 

upplever det att du ska bli pappa. Det finns inga rätt eller fel utan jag är intresserad av 

din personliga berättelse.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun. Du har rätt 

att ställa frågor under intervjun och kan även välja att inte svara på vissa frågor. 

 

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att delta. 

Ort/datum:_____________________________ 

Namnteckning:__________________________ 

 

Slutligen vill jag tacka dig för att du valt att ställa upp på denna intervju. 

Om du vill komma i kontakt med mig efter intervjun kan du kontakta mig på 

telefonnumret 070-xxxxxxx eller via mail xxxxxxxx@hotmail.com. 

Nicole di Zazzo, Psykologstudent T10 
 

mailto:xxxxxxxx@hotmail.com

