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Abstrakt  
Syftet med undersökningen var att lyfta fram mannens roll i förhållandet till det nyfödda 

barnet samt hans upplevelser kring anknytningen till detta. Det var ett ämne som 

behövdes belysas då tidigare forskning i kombination med gamla könsroller har skapat 

betoningen på mammans unika roll. Studien undersöktes genom intervjuer och en 

intervjuguide formulerades utifrån tre teman; mannens relation till det nyfödda barnet, 

upplevda skillnader mellan mammans och pappans relation till barnet samt upplevelsen 

av omgivningens attityder och betydelse. Respondenterna som används i undersökningen 

var alla förstagångspappor och levde i ett förhållande tillsammans med barnets mamma. 

Resultatet visade att barnets trygghet och anknytning inte var genusrelaterad, utan istället 

var beroende av vissa egenskaper som föräldrarna besatt samt hur mycket tid som 

spenderades med barnet. Synen på pappaledigheten var splittrad, likaså upplevelserna om 

en existerande hierarki hos föräldrarna. Samtliga respondenter upplevde att de blev dåligt 

bemötta hos barnmorskan samt att de inte fick några råd inför sin papparoll. 
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Introduktion 
 
Syfte 

Just det viktiga bandet mellan mor och barn, både före och efter förlossning, är något som 

ofta diskuteras inom föräldrapsykologin. En diskussion som enligt min mening i stort sett 

förbiser pappans roll. Exempelvis beskrev utvecklingspsykologen Margaret Mahler 

(1984) hur det krävs att en bindning ska uppstå mellan mor och barn då det behövs en 

stark relation mellan just dessa för barnets fortsatta utveckling. Med begreppet bindning 

menades bandet som föräldrar skapar till sitt barn. Under de första fem till sex månaderna 

lever mamman och barnet i en enhet, en symbios, där mamman vårdar och ger ömhet 

(Hwang, 2000). John Bowlby (2010) ansåg att människans behov av relationer var 

instinktiva och överlevnadsdrivna. Nästan varje barn föredrar vanemässigt en enda 

person, vilket i regel är modersgestalten. Bowlby formulerade begreppet anknytningsteori 

som berör den relation som barnet etablerar till föräldern. Phares (refererad i Ford, 

Nalbone, Wetchler & Sutton, 2008) presenterade 2005 en analys gjord på 514 studier i 

ämnet där resultatet visade att enbart 11 stycken, 2,1 %, involverade endast pappan.   

 

Denna tidigare forskning i kombination med gamla könsroller, har enligt min mening 

skapat betoningen på mammans unika roll. Forskningen har praktiskt taget förbisett 

pappans omvårdande roll i relation till barnet (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Istället 

ansåg forskarna att om pappan tog över barnledigheten skulle han bryta symbiosen 

mellan mamma och barn och därmed också orsaka barnet psykologisk skada (Hwang, 

2000). Trots att detta resonemang idag kan kännas föråldrat, är många frågor kring 

pappan och hans roll i föräldraskapet fortfarande aktuella. Philip Hwang (2000) menar att 

det ifrågasätts om det är bra för barnet om pappan är föräldraledig, vad som händer när 

pappan är som mamman och om mamman älskar sitt barn mer än pappan. Oftast besvaras 

dessa frågor med uråldriga resonemang som att det är mer naturligt för mamman att ta 

hand om barn, att det sitter i generna eller att kvinnor har en medfödd modersinstinkt.  

 

Syftet med denna studie är att lyfta fram mannens roll i förhållandet det nyfödda barnet 

samt hans upplevelser kring anknytningen till detta, för att kunna förklara och beskriva 

papparollen på ett nytt, modernare sätt.  
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Teoribakgrund 

 

Mahlers och Bowlbys syn 

Mahler (1984) menade att individens liv alltid utmärks av sitt symbiotiska ursprung. En 

symbios kan beskrivas som ett tillstånd där barnet och mamman lever som ett. I en 

normal utveckling behöver en så kallad separations - individuationsprocess ingå. 

Processen är ett annat namn för individens psykiska födelse. För att denna process ska 

kunna uppstå, krävs det att en stark bindning mellan mamma och spädbarn skapas. Denna 

process kallade Mahler för den normala symbiotiska fasen. Mahler beskrev vidare att 

själva separations – individuationsprocessen består av olika delfaser som avlöser 

varandra. Den symbiotiska fasen, beskriven ovan, är då barnet fungerar som en enhet med 

mamman. Mamman står i denna fas barnet nära, ammar och vårdar. Om modern inte 

känslomässigt skulle finnas där för barnet under den symbiotiska fasen, skulle det innebär 

att barnet får göra ”arbetet” själv, vilket i sin tur skapar senare problem, exempelvis att 

barnet utvecklar ett falskt själv. Fasen följs av Differentieringsfasen som inträder mellan 

fem och sju månader och innebär att barnet börjar utforska sin moder visuellt. Barnet 

börjar tittat på sin mamma och hennes omgivning, drar i hennes hår eller stoppar mat i 

hennes mun. Det är en process som innebär att barnet blir mer medvetet om externa 

stimuli. Mot slutet av differentieringsfasen börjar barnet bland annat se efter mammans 

ansiktsuttryck innan det inleder en åtgärd. Vidare avlöser övningsfasen mellan sju och 

sexton månader, som delas in i den tidigare övningsfasen och den egentliga övningsfasen. 

Den tidigare övningsfasen innebär att barnet börjar ta avstånd från sin mamma då 

hon/han lär sig krypa och gå, men håller ändå fast vid henne. I den egentliga 

övningsfasen kan barnet gå fritt och påbörjar individuationen. Periodvis återvänder barnet 

till sin mamma för vad som kallas känslomässig tankning. I Närmandefasen som inträffar 

i mitten av det andra levnadsåret utnyttjar barnet mer och mer sin avskildhet från 

mamman, men samtidigt kan en försvagning uppmärksammas som innebär en 

separationsångest. Vid en separation försöker barnet ständigt hålla reda på vart mamman 

befinner sig och gör ansträngningar för att nära sig henne. Allteftersom medvetenheten 

om att vara avskild från mamman ökar, får barnet också ett starkare behov av moderns 

närhet och kärlek. Mammans emotionella tillgänglighet krävs för att barnets självständiga 

jag ska fungera som bäst. Den sista delfasen menar Mahler (a.a.) är konsolideringen av 

individualiteten och början till emotionell objektkonstans, en fas med två syften. Fasen 

innebär att barnet ska uppnå en definitiv individualitet samt att barnet ska komma fram 
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till en viss grad av objektkonstans. I en etablering av objektkonstans krävs det tillit och 

förtroende till modern samt en positiv inre laddad bild av henne.  

   

John Bowlby (2010) talade om en anknytningsteori då han ansåg att människans behov 

av relationer var instinktiva och överlevnadsdrivna. Med tanke på tidigare forskning, 

både gällande djur och människor, konstaterade Bowlby att vi behöver våra mödrar, våra 

primära vårdgivare. Nästan varje barn föredrar vanemässigt en enda person, vilket i regel 

är modersgestalten. Anknytningsbeteenden, menar Bowlby, är varje form av beteende 

som leder till att barnet når eller bibehåller närheten till en annan individ som anses klara 

världen bättre. Beteendet är mest påtagligt när barnet är rädd, utmattad eller sjuk. 

Kontaktbeteende är när barnet exempelvis ler, skrattar eller pratar med någon, vilket 

skiljer sig åt från anknytningsbeteenden som är mer när barnet gråter och söker tröst hos 

någon de är trygga hos (Hwang, 2000). Bowlby (2010) menar att barnets band till modern 

är starkast men att många barn följer en tydlig preferenshierarki, vilket visar sig genom 

att barnen i yttersta nödfall, om ingen annan finns i närheten, kan vända sig till en 

främling.      

 

Bowlbys anknytningsteori utgör idag grunden i mycket forskning, litteratur, utbildning 

och barnomsorg. Joanna E. Bettmann & Donna D. Friedman (2010) har i en 

forskningsartikel försökt beskriva hur Bowlbys teori används i kliniskt arbete med barn 

och ungdomar. Författarna menade att anknytningsteorin grundades på uppfattningen att 

våra barndomserfarenheter skapade varaktiga effekter på framtida relationer, 

känsloreglering samt allmän psykisk hälsa. Människans behov av relationer var 

överlevnadsdrivna och som barn behöver vi våra mödrar, utan vilken vi kommer att dö. 

Amningen och barnets skrik stärkte bandet till modern. Enligt Bettmann & Friedman 

(a.a.) uppmuntrade Bowlby omhändertagare att se barnet som organiserade runt deras 

vårdare på ett sådant sätt att stor förstörelse på barnets personlighet var möjlig om en 

stabil, tillgänglig och empatisk vårdgivare inte fanns där. Författarna hänvisar bland 

annat till en studie om deprimerade mammor och deras relation till barnet, för att 

förtydliga Bowlbys teori. Genom att noggrant analysera videofilmer på fyra månader 

gamla bebisar kunde forskarna se att barn till deprimerade mammor var mer högljutt 

aktiverade och oreglerade än barn till icke-deprimerade mammor, konsekvensen av att 

deras vårdgivare inte gav stabil trygghet. 
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Anknytningsteori för pappor 

Risholm (2006) förklarade att barn föds med specifika beteenden som är till för att dra till 

sig omvårdnad, men även att kunna utnyttja den omvårdnad som erbjuds. Det är till den 

som vårdar som barnet knyter an. Anknytningsbeteendet slås på när barnet uppfattar fara 

eller obehag och signalerar då att den behöver hjälp. Hwang (2000) förklarade ytterligare 

att anknytningsrelationer även berör pappan och att barnet utvecklar känslomässiga band 

till båda föräldrarna nästan samtidigt, vid sju månaders ålder. Anknytningsrelationer 

skapas när barnet känner sig trygg i och kan lita på att mamma och/eller pappa kan 

besvarar dess signaler. De allra flesta barn, äldre än sju månader, har utvecklat 

känslomässiga band till både mamma och pappa, vilket ses genom att barnet protesterar 

när föräldern lämnar barnet eller glädjen när de kommer tillbaka. Dock kan barnet föredra 

mamman i vissa situationer då barnet fritt får välja vem det vill gå till, samtidigt som 

något stressande sker. Det går att se situationen som att det finns en hierarki bland de 

vuxna och under stressfulla situationer anses mamman vara en mer pålitlig källa till tröst. 

Utan stress tar barnet lika mycket kontakt med pappan som med mamman. Lika så om 

något speciellt inträffar, exempelvis om någon främmande kommer nära, har det ingen 

avgörande roll vem av föräldrarna som är närvarande, bara någon är det. Varför barnet 

väljer mamman i stressfulla situationer kan forskning i nuläget inte besvara, utan enbart 

konstatera att barnet oftast föredrar att vara tillsammans med mamman. En tänkbar 

förklaring är att den traditionella rollfördelningen påverkar attityden gentemot barnet. 

Oftast är det just mamman som är ansvarig för omvårdnaden av barnet och det blir då 

naturligt för barnet att vända sig till henne. Situationen förändras något under barnets 

andra levnadsår, då pojkar oftare än flickor, vänder sig till sina pappor. Flickor söker sig 

lika mycket till båda föräldrarna.     

 

Bernier & Miljkovitch (2009) har i en studie undersökt överföringen mellan 

generationers anknytning hos pappor och barn. En studie med ett viktigt syfte, då tidigare 

forskning upprepade gånger hade påvisat att en överföring mellan generationers 

anknytning var starkare mellan mamma och barn. Flera förklaringar till de oföränderliga 

resultaten gavs, exempelvis att pappor var mindre involverade i den tidiga omvårdnaden 

av barnet till skillnad från mammor.  Totalt medverkade 28 stycken pappor i Bernier & 

Miljkovitch studie; 16 gifta och 14 ensamstående med deras fyra-sex år gamla barn. Alla 

gifta deltagare levde tillsammans med sin fru och deras barn, medans de skilda papporna 

hade ensam vårdnad för barnet. De använde sig av metoden kallad AAI (Adult 
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attachment interview). AAI är en semistrukturerad intervju som fokuserar på upplevda 

barndomsanknytningar med de egna föräldrarna samt integrationen av dessa erfarenheter 

i en sammanhängande bedömning av sig själv, de egna föräldrarna samt 

relationsanknytningar. De transkriberade intervjuerna tolkades sedan. På grund av rollen 

som ensamstående pappa och därmed primära vårdgivare, hade forskarna förväntat sig att 

i enbart denna relation skulle en överföring inträffa. Resultatet visade att denna hypotes 

kunde antas. Ingen överföring mellan generationers anknytning kunde observeras när 

pappan var gift och levde tillsammans med barnets mamma.  

 

Bindning till barnet i magen  

Presenterad forskning berör hittills enbart relationen som sker när barnet är fött, men hur 

ser bindningen ut när barnet fortfarande växer inne i magen? Hwang (2000) gjorde en 

serie intervjuer i syftet att se hur pappor beskriver sina reaktioner gällande första barnets 

födsel. Resultatet visade att papporna reagerar starkt på både förlossningen och kontakten 

med barnet. Papporna förberedde sig psykologiskt på liknande sätt som mammorna inför 

födseln. Under graviditeten försökte papporna föreställa sig hur deras barn kommer att se 

ut, vilket kön och kommer barnet att likna föräldrarna. Resultatet visade att papporna 

genomgick en mental omställning men också kroppslig förändring i samband med 

graviditeten. Den kroppsliga förändringen kunde röra sig om konstant huvudvärk, 

illamående och viktuppgång. Många män reagerar också med oro, exempelvis ekonomisk 

oro eller oro kring att bli en bra pappa. Hwang (a.a.) har också genom intervjuer kommit 

fram till att pappor upplever starka positiva känslor när de för första gången efter 

förlossning får se sitt barn. Ett reaktionsmönster går att se hos både mamman och pappan; 

de känner igen sitt barn, vill hålla och smeka barnet, deras barn är det finaste och de 

känner sig glada och upprymda. Här går det tydligt att se att pappan har börjat utveckla 

ett känslomässigt band till sitt barn. Pappan visar på nyfikenhet och engagemang.     

 

Marjorie A. White, Margaret E. Wilson, Gunnel Elander & Berlith Persson (1999) 

utförde en studie i Sverige med syftet att bland annat undersöka relationsdynamiken i 

familjer samt föräldrarnas anknytning till fostret. 91 familjer (91 mammor och 91 pappor) 

från Helsingborg genomförde en familjedynamisk mätning samt ett Moderligt/faderligt 

fosteranknytnings test under den tredje trimestern av graviditeten (de tre sista månaderna) 

samt efter åtta till nio månader efter födseln. Svaren sammanställdes genom att man 

använde sig av t-test. Undersökningens resultat visade bland annat på små dynamiska 
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förändringar i familjen från den tredje trimestern till åtta, nio, månader efter födseln, men 

kanske mest överraskande var resultatet att papporna i studien visade på en större 

fosteranknytning än deras partners. 65 % av papporna kände en större fosteranknytning i 

jämförelse med deras partners. Förövrigt visade resultatet inte någon signifikant skillnad 

gällande familjedynamiken hos de pappor som upplevde en större fosteranknytning än 

hos de pappor som visade på en lägre fosteranknytning. Det överraskande resultatet 

kunde enligt forskarna vara en effekt av den omfattande kampanj som genomförts i 

Sverige för att förändra mäns attityd till sin roll i föräldraskapet.  

 

Pappans roll 

Kathleen Deeney, Maria Lohan, Jackie Parkes & Dale Spence (2009), gav i sin artikel en 

överblick kring forskningslitteraturen i ämnet pappor till förtidigt födda barn. Författarna 

förklarade att denna typ av forskning inkluderade pappan, men huvudfokus var oftast 

mamman. Viss forskning hade dessutom dragit slutsatser kring pappans behov utifrån 

svar från intervjuer med mamman. Lindberg et al (refererad i Deeney, Lohan, Parkes & 

Spence, 2009) menade att pappor rapporterade om stor ångest och ansträngning i att 

omdefiniera och prioritera deras nya multipla roller och ansvar som partner, pappa, 

beskyddare och övervakare. Hugill (refererad i Deeney, Lohan, Parkes & Spence, 2009) 

fann att pappor inte uppfattar sig som den primära vårdgivaren, utan snarare som den 

viktigaste källan till stöd för sin partner. Att inte se sig själv som primär vårdgivare sätter 

männen i underläge när det kommer till bindningen med sitt barn.  

 

Nyare forskning visar att även pappan har en viktig roll, både under graviditeten och 

senare för barnet. Exempelvis finns det ett samband mellan pappans aktiva deltagande i 

förberedelserna under graviditet och förlossning och vilka reaktioner mamman uppvisar 

under förlossningen samt hur lång tid förlossningen tar (Hwang & Nilsson, 2003). Bäck-

Wiklund & Bergsten (1997) beskriver hur samtida studier har visat att män i större 

utsträckning än tidigare har börjat orientera sig mot andra livsområden än arbetslivet. 

Studierna visar bland annat att män inte längre bara vill ha en familj, utan att de också vill 

vara familj. Även Hwang (2000) förklarar att svenska män numera tar ett större ansvar 

för hem och barn, även om ansvaret och tiden totalt sett är mindre jämfört med 

kvinnorna. Dock ska vi vara medvetna om att det finns stora individuella skillnader.    
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Daniel Paquette (2004) har i sin studie ”Theorizing the father-child relationship: 

Mechanisms and developmental outcomes”, undersökt relationen mellan pappa och barn, 

baserat på nuvarande förståelse kring anknytning, interaktion och mänsklig anpassning. 

Paquettes resultat visade att pappor har en särskilt viktig roll i barnets utveckling av en 

öppenhet till världen. Pappor verkar ha en tendens att hetsa upp, överraska och tillfälligt 

destabilisera barnet. Även lära sina barn att stå upp för sig själva, ta risker och vara 

modiga i nya situationer. Dynamiken kan enbart vara effektiv i sammanhanget av ett 

känslomässigt band mellan pappa och barn. Paquette antar också att den lite tuffare leken 

mellan pappa och barn, uppmuntrar till olydnad och utvecklingen av tävlingsförmågan.           

  
Pappaledighet 

I Sverige försöker vi eftersträva en jämnare fördelning av föräldraledigheten, som idag 

till största delen tas ut av mamman. Frågan är ständigt politiskt, men också socialt, 

omdebatterad och 1995 togs beslutet att en månad skulle vara reserverad till varje 

förälder. Den reserverande månaden gjorde att det blev omöjligt för en partner, 

exempelvis mamman, att ta ut hela föräldraledigheten. Sedan beslutet har en ökning skett 

där papporna är hemma en månad med barnet, men oftast inte mer. Beslutet ledde inte till 

att resten av föräldraledigheten fördelades jämnare mellan mamman och pappan, så som 

tanken var. Det är mamman och pappans individuella egenskaper, så som inkomst, 

utbildning och arbetserfarenhet, som avgör hur ledigheten delas upp mellan föräldrarna. 

(Bygren & Duvander, 2005) 

 

Även om tidsskillnaden spenderad i hemmet fortfarande är stor, har skillnaderna krympt 

under de senaste åren och är avsevärt mindre i Sverige jämför med de flesta andra länder. 

Den tid som män lägger på ansvar för hem och barn, är relativt liten i jämförelse med 

kvinnan. Vad detta beror på kan förklaras på tre olika sätt. Den första 

förklaringsmodellen betonar naturen och biologin och att skillnaderna mellan män och 

kvinnor beror på det biologiska arvet. Den andra förklaringsmodellen framhäver 

psykologiska, sociala och ekonomiska förklaringar till varför vi är olika, exempelvis den 

uppfostran som ges som förbereder flickor och pojkar för de traditionella vuxenrollerna. 

Den tredje och sista förklaringsmodellen betonar betydelsen av ekonomin och inriktar sig 

på yrkesroller, arbetslivets krav samt ekonomiska förhållanden. (Hwang, 2000)    
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Pappan och signaler  

Hwang (2000) beskrev att pappor uppför sig mot barnet på ungefär samma sätt som 

mammor gör. Pappor till nyfödda barn visar en tydlig nyfikenhet och ett engagemang. De 

känner igen sitt barn och tycker om att hålla och smeka barnet. Pappan vill lära känna sitt 

barn och börjar utveckla ett känslomässigt band. Dock krävs det att han visar barnet att 

han förstår signalerna, för att barnet i sin tur ska kunna lita på honom. Detta visar han 

genom att hans beteende överensstämmer med vad barnet gör. Att en nybliven pappa är 

aktiv med sitt barn innebär alltså inte att han automatiskt är känslig och lyhörd i 

samspelet med barnet. Pappan behöver förmedla till barnet att han förstår dess känslor. 

Han måste avläsa barnets känslotillstånd för att sedan svara mot barnets yttre beteende. 

Barnet i sin tur måste läsa av denna föräldrarespons och koppla samman med den 

ursprungliga känsloupplevelsen. Pappor kan, på samma sätt som mammor, också 

särskilja olika sätt som barnet gråter. Gråt kan ses som ett samlingsbegrepp för barnets 

olika signaler och som är orsaken bakom hunger, ilska eller smärta. Både mammor och 

pappor kan redan några veckor efter förlossningen känna sig relativ säkra på varför deras 

barn gråter samt hur de ska gå tillväga för att trösta.   

 

Omgivningens bemötande 

Pernilla Hjort, författare på internetsidan vårdguiden (www.vardguiden.se, uppdaterad 

10-04-19), försökte beskriva tiden efter en förlossning samt ge rådgivning till nyblivna 

föräldrar. Hjort skrev ett särskilt avsnitt till nyblivna pappor dit de kunde vända sig då de 

som nya i rollen behöver information, råd och stöd. Tre av fyra informationspunkter 

berör hur pappan ska finnas till för och förstå mamman efter hennes, oftast ansträngda, 

förlossning. Som pappa ska han avlasta och assistera kvinnan, finnas till hands och 

erbjuda kvinnan närhet och kramar samt planera tiden så att det blir möjligt att vara 

hemma mycket under den första tiden. Ytterligare en punkt berör att mannen ofta kan 

känna sig utanför när kvinnan ammar, men ett bra sätt att få delta, är att sitta bredvid 

under amning. Råd till olika sätt för pappan att umgås med det nyfödda barnet var att 

exempelvis byta blöjor, trösta, jollra samt hålla barnet.  

 

Ellberg, Högberg & Lindh (2008) genomförde en studie med syftet att beskriva hur 

nyblivna föräldrar upplever mödravården, då denna vård är en enhet som har genomgått 

stora förändringar genom att öka föräldrarnas ansvar samt förkorta sjukhusvistelsen. 1474 

föräldrar deltog i studien genom att sex månader efter barnets födsel besvara ett 
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frågeformulär kring deras upplevelser av mödravården. Studiens data analyserades 

genom deskriptiv statistik samt innehållsanalys. Resultatet visade att många föräldrar 

kände sig missnöjda med informationen som de hade fått angående föräldraskap, 

förmågan att påverka vården samt förmågan att aktivt delta i beslutsfattandet. Papporna 

visade sig vara mer missnöjda än kvinnorna i fem av studiens sju teman, främst rörande 

förmågan att påverka vården och aktivt delta i beslutsfattandet. Resultatet visade också 

att respondenterna inte ansåg att personalen värderade det starka bandet mellan kvinnan 

och mannen som föräldrar. Papporna blev inte respekterade, utan sågs mer som en 

besökare, vilket upprörde både mamman och pappan som blev förolämpade när pappan 

förbisågs. Respondenterna i studien betonar betydelsen av att de är en enhet, som 

tillsammans får barn, vilket är viktigt för personalen att se till. Trots att det är kvinnan 

som föder barn, ska mannen tillåtas att vara lika involverad. En man i studien hade 

beskrivit mödravården som en ”kvinnovärld” där han lämnades utanför, och det verkade 

som om personalen ville ha det på det sättet.      

 
 
 

Problemformulering 

Problematiken ligger i att vi inte lyfter fram mannens föräldraroll och betydelsen av den. 

Mycket lite forskning idag ser till pappans upplevelser av att bli och att vara förälder, 

vilket också kan ge sken av att denna roll inte är lika viktig. Det krävs mer forskning 

kring papparollen för att lyfta fram ett nytt tankesätt kring föräldrarollerna.  Syftet med 

studien var att lyfta fram mannens roll samt hans upplevelser kring anknytningen till det 

nyfödda barnet.      

 

Studien utgick från följande frågeställning: 

• Hur upplever mannen sin anknytning till det nyfödda barnet? 

• Upplever han några skillnader med hans anknytningsrelation i jämförelse med 

mammans relation till barnet? 

• Hur upplever mannen att samhället ser på hans roll som småbarnspappa? 

 
 
 

Metod 

Syftet med studien var att lyfta fram mannens roll i förhållandet till det nyfödda barnet 

samt hans upplevelser kring anknytningen. För att kunna belysa detta ämne ur ett 
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fadersperspektiv genomfördes intervjuer med nyblivna pappor där deras upplevelser och 

tankar bearbetades och analyserades. Då syftet var att försöka förstå världen ur 

deltagarnas synvinkel, frilägga deras livsvärld samt utveckla innehåll och mening av 

deras erfarenheter, var den kvalitativa forskningsintervjun högts lämplig (Kvale, 1997).  

 

I en kvalitativ studie menar Backman (2008) att verkligheten ses som subjektiv och är en 

individuell, social och kulturell konstruktion. Intresset ligger i att studera hur individen 

uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Individen, oftast i interaktion med 

andra, blir alltså det betydelsefulla instrumentet. Den kvalitativa studien är övervägande 

induktiv, det vill säga att forskaren börjar med empirin, att samla in data, för att utifrån 

denna formulera nya begrepp eller teorier.  

 

Deltagare 

I studien deltog sex pappor i åldrarna 27-30 år, alla från samma län. Deltagarna var 

förstagångspappor och deras barn var mellan 6-12 månader. Samtliga deltagare levde i ett 

förhållande tillsammans med barnets mamma. Ett bekvämlighetsurval gjordes då 

respondenterna kontaktades via email med förfrågan om medverkan. Förfrågan skickades 

till en på förhand känd mansdominerad arbetsplats där jag som forskare hade kännedom 

om att passande respondenter fanns. En respondent kontaktades om medverkan efter 

rekommendationer om att han var en lämplig deltagare för studien. Samtliga deltagare 

fullföljde studien, inget bortfall blev aktuellt.      

 
Instrument 

För att belysa studiens ämne genomfördes intervjuer enligt en i förväg skapad 

intervjuguide (se bilaga 1). En intervjuguide fungerar enligt Berg (2009) som en slags 

minneslista med frågor som möjliggör att få fram respondenternas upplevelser. Språket 

under intervjuns gång avgörs av respondenternas ålder, utbildning, etnisk tillhörighet med 

mera och ska betraktas av forskaren. Berg föreslog också att inleda intervjun med att 

ställa frågor som är relativt enkla för respondenten att besvara, exempelvis ålder och 

yrke, för att sedan ställa frågor av mer betydelse för studien.   

 

Det var en riktad öppen intervjuform där respondenten fick fördjupa sig i det som var av 

intresse för mig som forskare (Lantz, 2007). Alltså följdes frågorna i intervjuguiden upp 

av icke tidigare bestämda frågor som blev av intresse under intervjuns gång. 

Avslutningsvis sammanfattades intervjun på plats för att kunna försäkra att respondenten 
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blivit korrekt uppfattad samt för att ge denne en chans att förklara eller tillägga något 

(Lantz, 2007).   

 

Frågor formulerades efter studiens syfte och frågeställning, även tidigare presenterad 

teoribakgrund. Intervjuguiden delades upp i tre teman; mannens relation till det nyfödda 

barnet, upplevda skillnader mellan mammans och pappans relation till barnet samt 

upplevelsen av omgivningens attityder och betydelse. Frågorna som berörde det första 

temat baserades på Hwangs (2000) teorier presenterade ovan om att även pappan kan 

utgöra en trygg bas för barnet. Det andra temats frågor baserades på teorier presenterade 

av både Mahler (1984) samt Bowlby (2010) om att mamman ses som den främsta 

vårdgivaren och den som står barnet närmast. Men också Hwangs (2000) teorier om 

pappans förmåga att tolka barnets signaler, vilket är av betydelse för barnets trygghet och 

anknytning. Det tredje och sista temat utgick från Bäck-Wiklund & Bergstens (1997) 

teorier om pappans roll i familjen/samhället, Bygren & Duvanders (2005) artikeln om 

föräldraledighet i Sverige samt Ellberg, Högberg & Lindhs (2008) artikel kring 

upplevelsen av kontakten med barnmorskan under graviditet/förlossning.  

 

 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes med två bekanta, passande respondenter. Pilotstudien resulterade i 

att någon fråga omformulerades för att göras mer lättbegriplig, samt att två nya frågor 

lades till. Detta på grund av att det under båda intervjuförsöken kom på tal och ansågs 

lämpligt att föra fram med tanke på studiens syfte. En pilotstudie var också lämplig för att 

stärka förtroendet till att genomföra intervjuer.   

 

Procedur 

Intervjuerna skedde i respondenternas hemmamiljö eller på en avskild plats på deras 

arbete och utfördes med hjälp av intervjuguiden (se bilaga 1). Varje intervju inleddes med 

att förklara syftet med studien samt respondenternas anonymitet och frivillighet. 

Deltagarna hade på förhand sett intervjufrågorna i guiden då dessa skickades ut vid 

förfrågan om medverkan. På så sätt kunde respondenterna få en bättre förståelse för 

undersökningen innan de valde att medverka samt få tid till att fundera på svaren till 

frågorna. Intervjutiden var mellan 60-90 minuter vilket totalt genererade åtta 

intervjutimmar. Samtliga intervjuer spelades in på diktafon, vilket alla deltagare blev 

informerade om samt godkände. Enligt Berg (2009) kan en intervju definieras som ett 
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samtal med ett syfte, där syftet är att samla in information. Att spela in intervjuerna 

möjliggör att samtala fritt med respondenten utan att behöva anteckna.  

 

Efter intervjuerna transkriberades samtalen ordagrant för den fortsatta bearbetningen. 

Några deltagare kontaktades ytterligare en gång, antingen via telefon eller mail, för att 

något svar krävde en kompletteringsuppföljning som inte hade uppmärksammats under 

intervjuns gång. Att deltagarna blev kontaktade ytterligare en gång hade tidigare 

godkänts.    

 

En tematisk analys gjordes sedan på materialet utifrån Hayes metod (refererad i 

Langemar 2008). Det transkriberade materialet lästes i sin helhet tills en bra överblick 

hade utvunnits. Allt material lästes på en gång för att alla teman skulle få en bra passform 

till data. Text som var relevant för frågeställningen markerades och dessa citat sorterades 

utifrån olika preliminära teman. Det var alltså respondenternas svar som tematiserades, 

inte utifrån frågorna i intervjuguiden. Därefter utvecklades ett tema i taget genom att gå 

igenom hela texten och ta ut allt som hörde till just det temat. De preliminära temana 

modifierades en aning tills en slutgiltig benämning på varje tema var klar. Materialet 

under varje tema sammanfattades med egna ord och belystes genom att placera in citat.  

 

Etik 

Både i förfrågan om medverkan samt under intervjutillfället meddelades att 

respondenterna är anonyma, deras medverkan var helt frivillig och att det var just deras 

upplevelse som efterfrågades i studien. Syftet med studien presenterades för samtliga 

respondenter, både i förfrågan och vid intervjutillfället. Vid intervjutillfället uppgavs det 

att respondenterna kunde ta kontakt för vidare frågor samt att de kunde avbryta sin 

medverkan trots att intervjun gjorts, vilket ingen gjorde. Deras anonymitet skyddades då 

inga personliga uppgifter uppgavs i studien, vilket eventuellt skulle möjliggöra att 

respondenterna spårades. Transkriberingen och de inspelade intervjuerna förstördes då 

studien var färdigställd och på detta sätt säkrades anonymiteten ytterligare. Det insamlade 

materialet har inte heller använts till något annat ändamål än det som uppgetts.   
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Resultat 
 
Syftet med studien var att lyfta fram mannens roll i förhållandet till det nyfödde barnet 

samt hans upplevelser kring anknytningen till detta.   

 

Att lära känna sitt barn 

Utifrån deltagarnas beskrivning har det både under graviditeten samt barnets första tid 

funnits funderingar kring vem deras nya familjemedlem är. Vid analys av intervjuerna har 

följande kategorier kunnat identifieras.  

 

Känna närhet till barnet i magen 

Resultatet visade att samtliga deltagare tyckte att det var spännande, men också nervöst, 

när barnet växte i magen. Alla försökte på ett eller annat sätt komma nära magen och 

bebisen.    

 

Det var svårt att förstå och jag var så nervös. Det blev riktigt när vi fick se bilder 

  

Jag kände på magen när bebisen var aktiv och sparkade. Jag lyssnade också på magen 

och trodde att jag hörde ljud som var bebisen.  

 

Respondenterna tyckte att det var svårt att få något grepp kring vad det var för en liten 

person; pojke, flicka, fotbollsspelare eller simmare, men alla försökte ”kontakta magen” 

så gott det gick.  

 

… det är svårt att säga om jag kunde lära känna bebisen. Det kom en liten flicka när 

jag trodde att det var en pojke. 

 

Viss kontakt menade respondenterna att de fick genom att barnet sparkade när de pratade 

och kände på magen. Dock var det den verkliga kontakten som kom först när barnet var 

fött.  

 

Jag kände på magen hela tiden. Det var kul när XXX sparkade för då fick jag 

respons… jag hade ingen känsla så för honom, jag visste inte vem det var. Det gick 

inte att känna någon kontakt så. 

 

 



 
 

14 
 

Den första tiden 

Den första tiden för papporna med barnet beskrivs i skilda meningar. Vissa av 

respondenterna uppfattade en kontakt och närhet med sitt barn så fort hon/han fötts, 

medans andra upplevde den första tiden som väldigt skrämmande samt med en känsla av 

maktlöshet och förvirring.  

 

Hon tittade på mig direkt och var väldigt klar i ögonen. Hon var väldigt aktiv. Vi fick 

kontakt direkt. 

 

Frågor som vad hade vi gjort och hur gör man nu då poppade upp i skallen. Jag kände 

inte heller den där kärleken till denna söta bebis som alla har pratat om… tankarna 

snurrade i huvudet.   

 

Dock har respondenterna som upplevde den första tiden som skrämmande nu kommit sitt 

barn närmre och känner sig tryggare i sin roll som pappa. Den skrämmande känslan har 

därmed också övergått till kärlek och förståelse.  

 

Allteftersom tiden har gått har kärleken till mitt barn vuxit till en nästan obeskrivlig 

nivå. Hon är mitt allt och inget har någonsin känts så rätt som med henne. 

 

Signaler 

Resultatet visade att respondenterna ansåg sig kunna tyda barnets signaler, men samtliga 

var överrens om att denna förståelse var något som vuxit fram. När barnen var nyfödda, 

menade papporna att deras signaler var svårare att tolka.  

 

Jag har lärt mig. Det var värre när XXX var liten och skrek och jag undrade varför. Nu 

märker jag om XXX skriker för att hon är ledsen, hungrig eller bara envis.  

 

Exempel som visar på förståelse menade respondenterna var att de alla kunde höra 

skillnad på barnets skrik, vad barnen ville förmedla. De förklarade också olika ljud och 

rörelser som deras barn gjorde för att kommunicera med dem.  

 

Hon gör till exempel ett speciellt ljud när hon vill ha hennes snuttedjur … hon gnäller 

lite och sträcker upp armarna när hon vill upp i famnen, hon klappar händerna när hon 

gjort någonting bra. Man vet vad hon vill säga. 
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Att de som föräldrar visste att barnen förstod vad de försökte förmedla, menade papporna 

med lite äldre barn bevisades då barnen känner till ”hemmets regler”. Barnen vet vad det 

får och inte får göra.  

 

Hon vet vad hon får och inte får göra och hon lär sig nya saker i princip varje dag. 

 

Respondenterna menade också att allteftersom deras barn växte och utvecklades, desto 

bättre lärde de känna sina barn och fick lättare för att utbyta information.  

 

… ju mer hon utvecklades desto mer utbyte fick vi av varandra och det blev roligare 

och roligare att leka med henne.   
 

Tids- och rollaspekten 

En av frågeställningarna i studien var att undersöka hur mycket tid papporna spenderade 

med sitt barn, för att kunna se om detta hade någon påverkan på relationen.  

 

Pappaledighet  

Resultatet visade att respondenterna hade en delad syn på pappaledigheten där det för 

någon var en självklarhet, någon funderade på att ta ut ledighet, medan någon annan 

fortsatte att arbeta som vanligt. De pappor som tog ut ledighet motiverade detta med att 

papparollen är viktig.  

 

Mammans roll är självklart viktig, men inte viktigare än min. 

 

Det är så naturligt nu att vara pappaledig.   

 

De respondenter som valde att inte ta ut någon ledighet eller funderade på att ta ut, 

menade att beslutet var ekonomiskt baserat samt att mamman trivdes bra med att vara 

hemma. Dock menade respondenterna att de trots arbete spenderade mycket med barnet.  

 

Jag är inte pappaledig men känner att jag är hemma mycket ändå. Men jag kommer kanske 

ta ut ledighet. 

 

Det är helt ekonomiskt. Det är praktiskt att XXX får vara hemma med honom.   
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Pappans ensamma tid  

De respondenter som valde att ta ut pappaledighet menade att de nu var mycket närmre 

barnet och att deras relation och förståelse hade utvecklats. De hade lärt sig barnets 

rutiner och förstod hur mycket arbete, tid och engagemang som låg bakom 

barnuppfostran. De förstod också barnets signaler bättre.  

 

Ju längre tiden gick blev hon van med att bara pappa var hemma och då blev ju jag 

favorit… Man har konstant kökstjänst, man måste sanera till höger och vänster 

och man har rutiner på det ena och det andra. 

 

De respondenter som inte varit pappalediga menade att det var lite svårt att komma in i 

rutinerna och verkligen förstå vad som krävs rörande barnets omhändertagande när de väl 

var ensamma med barnet. De menade också att det ibland kunde vara lite svårare att tolka 

barnets signaler.   

 

Jag kan rutinerna sådär. Jag vet inte allt, så som min sambo gör. Jag försöker. Jag 

kanske inte fattar signalerna helt… Han ler åt mig när jag kommer hem.   

 

Samtliga respondenter ansåg att det var svårt att ta hand om barnet och vara nära när det 

var nyfött, då det var mamman som ammade och därmed också var av större betydelse.   

 

Jag kunde inte göra så mycket mer än att byta blöjor och stötta.  

 

Pappans syn på mamma 

Resultatet visade att samtliga respondenter var fulla av beundran till sin fru/sambo, över 

vilka fantastiska mammor de var. Dock skilde sig resultatet åt då vissa deltagare menade 

att deras barn inte såg någon hierarkisk skillnad på mamman eller pappan, medans andra 

menade att mamman var barnets nummer ett.   

 

Om hon är ledsen kan både jag och min sambo trösta henne, det spelar ingen roll vem 

det är av oss. Det går jättebra när jag tar hand om henne.  

 

Jag kommer som tvåa, mamma är bäst.  
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De respondenter som ansåg att mamman var barnets nummer ett, förklarade det genom 

relationen som skapades mellan dem under amningen. Denna starka relation höll i sig och 

mamman ansågs därför vara barnets största trygghet. Kring denna starka relation fanns 

ingen avundsjuka från pappornas sida, enbart glädje över att deras barn hade en sådan fin 

relation till sin mamma.  

 

Det är roligt att de har den fina relationen. Hon känner XXX bättre och kan komma med 

goda råd.  

 

I familjerna där pappan såg sig själv som tvåa i barnets hierarki, kände de ändå att 

situationen blev bättre och bättre med tiden. De kunde alla som pappor känna att de kom 

barnet närmre för varje dag som gick.    

 

När XXX nattar henne somnar hon direkt. När jag ska natta henne tar det lite längre tid, 

men förr tog det hur lång tid som helst. Hon bara skrek.  

 

I familjerna där respondenterna inte ansåg att det fanns någon hierarkisk ordning, 

uppfattade dem att det var situationen som avgjorde vem barnet tydde sig till. Barnet 

var ibland ”pappig” och ibland ”mammig”.  

 

Ibland vill hon leka med bollar med mig och läsa med mamma och ibland vice versa. 

Men hon kontaktar mig definitivt. 

 

Det fanns också en uppfattning om att det var den förälder som varit hemma med barnet 

under dagen som blev den barnet tydde sig mest till. En situation som jämnade ut sig igen 

när båda föräldrarna var hemma.  

 

Har jag varit borta en hel dag blir hon jätteglad av att se mig och likaså med mamma... 

XXX tyr sig mest till den som har varit hemma med henne under dagen, men det jämnar 

alltid ut sig på kvällen.  

 

Resultatet visade också att samtliga respondenter i studien poängterade att både mamman 

och pappan behövs tillsammans som ett team när de uppfostrar sitt barn.  

 



 
 

18 
 

… man behöver vara två så att man kan avlasta varandra så att inte barnet blir lidande 

för att man inte till exempel orkar läsa en bok, gunga en gång till eller blir sur för att 

diskmaskinen inte fungerar. Jag lider med och samtidigt beundrar ensamstående 

föräldrar.  

 

Pappans egenskaper 

Under studiens gång framkom det egenskaper som papporna betonade som extra viktiga i 

rollen. Vissa av egenskaperna besatt de själva, medan andra beundrade dem sin partner 

för. Resultatet visade att de respondenter som ansåg sig stå sitt barn lika nära som 

mamman, hade egenskaper så som självsäker, mogen, trygghet i rollen som pappa samt 

ha vilja och intresse av att vara nära barnet.  

 

Vi har som sagt båda viktiga roller. Hon har en lika bra relation till sin mamma som till 

mig… Hon är mitt allt och jag har precis varit pappaledig i tre månader… jag känner 

mig trygg.  

 

Hos de respondenter som ansåg att mamman var barnets nummer ett, ansåg de att 

mamman besatt vissa egenskaper som de själva saknade. Dessa egenskaper rörde sig om 

tålamod, viljan och intresset att vara nära barnet, engagemang, att sätta sina egna behov 

så som sömn åt sidan samt större förståelse för barnet.   

 

XXX har ett stort tålamod. Hon är hemma och hon är med hela tiden. Hon underhåller 

och hon sitter och trugar med maten. Jag hade inte klarat det! Jag har inte det tålamodet 

och jag behöver sömn.  

 

Jag är nog för lat.  

 

Bemötande från omgivningen 

Under studiens gång framkom det tydliga åsikter från respondenterna kring 

omgivningens betydelse och attityder, vilka har tematiserats nedan.   

 

Familj, vänner och arbete 

Resultatet visade att respondenterna uppfattade en stor uppmuntran och förståelse från så 

väl familj, som arbetskollegor och chefer inför deras roll som pappor. De uppfattade 

också att samtliga av dessa enheter gav dem stöd och trygghet i föräldrarollen.  



 
 

19 
 

 

Jag upplever stort stöd från alla håll i min krets, även på jobbet… de flesta verkar som 

sagt införstådda i att man har ett annat ansvar nu och familjen går i första hand.  

 

Papporna i studien menade att de uppfattar att fler och fler pappor spenderar mer tid med 

sina barn, vilket de alla uppfattar som något positivt.  

 

… upplever jag att fler pappor är ute med sina barn nu än vad jag gjorde förut. Det är 

nästan inne att vara pappaledig.   

   

Hos barnmorskan  

Resultatet visade att under graviditeten, hos barnmorskan, är det mamma/barn som står i 

fokus. Pappan och hans roll förbises.  

 

Jag var med på alla träffar men det var ingen som frågade mig något. Det är 

dubbelmoral. De vill att vi ska vara med men sen är vi ändå vid sidan av. De borde visa 

uppskattning.  

 

Papporna i studien uppfattade att barnmorskan tittade och talade till mamman, inte till 

dem. Som pappa har de suttit bredvid och tittat på. Några speciella råd om hur han som 

pappa skulle vara med det nyfödda barnet delades inte ut.   

 

Jag fick inte några råd från någon… Man har ju hört att det är så överlag.  

 

Däremot uppfattade respondenterna att det fanns en annan attityd på barnavårdcentralen 

när barnet väl är fött. Här uppfattade papporna att de blev väl omhändertagna och sedda. 

Hans roll var viktig och de bemöttes som en familj.  

 

De pratar minst lika mycket till mig som till min sambo. Diskuterar och analyserar 

funderingar och problem. Jag tror inte att de skulle tycka att det var konstigt om bara jag dök 

upp där med XXX utan min sambo.   

 

Uppfattningen hos respondenterna var också att de anställda på barnavårdcentralen 

uppskattade när papporna följde med på kontrollerna.  

 

De ser alltid till att vi får en tid som passar mitt jobbschema.   
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Sammanfattning  

Resultatet visade att barnets trygghet och anknytning inte var genusrelaterad, utan istället 

var beroende av vissa egenskaper som föräldrarna besatt samt hur mycket tid som 

spenderades med barnet. Respondenterna upplevde graviditeten på ungefär samma sätt. 

Det var svårt som pappa att lära känna barnet i magen, även om de kunde känna sparkar. 

Den riktiga kontakten kom efter födseln. Uppfattningen om den första tiden som pappa 

gick isär då en del respondenter ansåg att det var en skrämmande tid medan andra 

menade att de direkt fick kontakt med barnet och kände att situationen var hanterbar. 

Samtliga respondenter ansåg att det var svårt att förstå barnets signaler under den första 

tiden, men att förståelsen växte fram. De pappor som valde att ta ut föräldraledighet 

menade att det var lättare att tyda barnets signaler. Några av papporna upplevde att det 

fanns en hierarkisk ordning mellan föräldrarna där mamman var högst upp. 

Uppfattningen var att detta berodde på att hon som mamma besatt vissa egenskaper som 

han saknade samt att hon spenderade mest tid hemma. Tidsaspekten betonades och 

resultatet visade att barnet oftast tydde sig till den som är hemma under dagen, men att 

detta jämnade ut sig när båda föräldrarna var tillsammans eller om det blev ombytta roller 

i föräldraledigheten. För de pappor som var hemma mycket blev rutinerna också enklare. 

Upplevelsen var att barnet kunde ty sig till båda när de rätta egenskaperna som mötte 

barnets behov fanns. Resultatet visade också att amningen gjorde att den första tiden mest 

handlade om mamman och barnet och att detta var en situation som stärkte deras relation. 

Samtliga respondenter i studien upplevde att de blev dåligt bemötta hos barnmorskan 

samt att de inte fick några råd inför sin papparoll. Dock blev alla väl bemötta och 

uppmuntrade av vänner, kollegor och chefer.  
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion  

Resultatet visade att avgörande faktorer för barnets trygghet och förmåga till anknytning 

inte berodde på kön, mamma eller pappa, utan på tiden som spenderades i hemmet samt 

vissa egenskaper. Tiden som tillbringades i hemmet varierade då vissa respondenter 

menade att deras tid med barnet var minst lika viktigt som mammans, medan andra 

menade att ekonomin avgjorde. När ekonomin fick styra ledde det till att det var 

mamman som tog ut föräldraledigheten. De pappor som inte var hemma med barnet, 

menade att de ändå spenderade tid med familjen. Överlag fanns det en positiv attityd till 

pappaledighet samt att vara en närvarande pappa. Ett resultat som stöds av Bäck-Wiklund 

(1997) som menade att män idag har i större utsträckning börjat orientera sig mot andra 

livsområden, så som att vara familj. Även Hwang (2000) menade att svenska män tar ett 

större ansvar för hem och barn. Dock blev resultatet ändå överraskande då 

förväntningarna låg i att samtliga män skulle ha vilja att vara hemma, trots ekonomin. Att 

samtliga skulle betona vikten av att de som pappor också var hemma och spenderade tid 

med barnet. Samtidigt visade resultatet att respondenterna poängterade att både mamman 

och pappan behövs tillsammans som ett team när de uppfostrar sitt barn, vilket blir 

missvisande när fördelningen av föräldraledigheten visar på annat. Hwang (2000) 

förklarade att skillnaden mellan den tid män och kvinnor spenderar i hemmet har krympt 

under de senaste åren, men att den tid som män använder till ansvar för hem och barn, är 

relativt liten i jämförelse med kvinnan. En tanke var att denna ändå relativt lilla 

förändring har stor betydelse för män, då det vanligen har varit mannen som försörjer och 

kvinnan som tagit hand om hemmet. En förändring kräver tid och dessa skiftande roller 

bör kanske få ta just det. Bygren & Duvander (2005) samt Hwang (2000) stödjer 

resonemanget att det är inkomst, utbildning och arbetserfarenhet som avgör hur 

ledigheten delas upp. Men detta stämmer endast delvis då resultatet visade att vissa 

respondenter inte la någon vikt på exempelvis inkomst, utan såg först och främst till 

relationen med barnet. Närheten till barnet blev då av störst betydelse. Det verkar som om 

det var individens attityd som då avgjorde, ett resonemang som förtydligas av Hwangs 

(2000) psykologiska, sociala och ekonomiska förklaringsmodell som menar att det är den 

uppfostran som ges som förbereder flickor och pojkar för de traditionella vuxenrollerna.  

 

Resultatet som visade att respondenterna betonade vissa egenskaper som var av 

avgörande i förhållandet till barnet var relativt oväntat. De egenskaper som 
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respondenterna lade fram och som de själva ansåg sig ha i sitt nära förhållande till barnet 

var självsäkerhet, mognad, trygghet i rollen som pappa samt viljan och intresset att vara 

nära barnet. Egenskaperna som betonades hos respondenterna som inte stod sitt barn lika 

nära som mamman var lathet, brist på tålamod samt prioritering av exempelvis den egna 

sömnen. I dessa förhållanden, där mamman ansågs vara barnets största trygghet, 

beundrades hon för egenskaper så som tålamod, viljan och intresset att vara nära barnet, 

engagemang, sätta sina egna behov så som sömn åt sidan samt större förståelse för barnet. 

Att en individ besitter olika egenskaper är för mig inte speciellt genusrelaterat, vilket 

resultatet också visade då vissa män ansåg sig ha egenskaper som andra män lyfte fram 

hos sin fru/sambo. Däremot anser jag att viljan och intresset att vara nära barnet, samt ett 

engagemang, inte kan klassas som egenskaper i detta fall, utan snarare som en attityd 

individen själv kan påverka. Om inte viljan och engagemanget finns, speglar det enligt 

min mening självfallet hela förhållandet till barnet. Hwang (2000) beskrev att 

förhållandet mellan mamma-barn och pappa-barn fortfarande förklarades med hjälp av 

uråldriga resonemang, så som att det är mer naturligt för kvinnan att ta hand om barn, att 

det sitter i hennes gener eller att kvinnor har en medfödd modersinstinkt. När männen i 

studien var medvetna om att exempelvis engagemanget brister, anser jag att detta kan 

grunda sig på dessa uråldriga resonemang som Hwang presenterat. Djupt in sitter dessa 

könsroller rotade och mannen ägnar istället sin tid åt bland annat karriären. Dessa 

könsroller skapar säkerligen också en trygghet för pappan, att barnet blir omhändertaget 

trots att han inte är fullt så närvarande.  

 

Hierarkin som enligt Mahler (1984) samt Bowlby (2010) skulle existera hos barnfamiljer 

med mamman som den viktigaste tryggheten, avfärdades av vissa respondenter som 

menade att de i sin papparoll var minst lika viktiga som mamman. De stod sitt barn lika 

nära, de förstod barnets signaler och uppfattade att barnet tydde sig även till dem. De 

respondenter som uppfattade att mamman faktiskt var högst upp i hierarkin, gjorde detta 

bland annat på grund av den bindning som skapades under amningen, en relation som 

fortsatte att växa starkare med tiden. Upplevelserna överrensstämde med Mahlers (1984) 

teori om det symbiotiska tillståndet där mamman och barnet lever som ett. I en normal 

utveckling krävs det att en stark bindning sker mellan mamma och barn. Barnet och 

mamman lever som en enhet där hon finns nära, ammar och vårdar. Samtliga 

respondenter tyckte att det var svårt att vara nära barnet när det var nyfött just på grund 

av att mamman ammade och blev då också av störst betydelse. Uppfattningen stöds även 
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av Bowlbys (2010) teori som menade att barnets band till modern oftast är starkast. 

Mamman är vår primära vårdgivare, som ammar och ger näring, och då också den som 

föredras då människans behov av relationer är överlevnadsdrivna. Att mamman skulle 

kunna tänkas få ett försprång gällande bindningen till barnet då det är hon som bär på det 

under graviditet går också att diskutera. Resultatet visade att papporna tyckte att det var 

svårt att få något grepp kring vad det var för en liten person som växte i magen. Men 

samtliga försökte på ett sätt eller annat komma nära magen och bebisen och viss kontakt 

menade respondenterna att de fick genom att barnet sparkade när de pratade och kände på 

magen. Min personliga tanke är att det även för mamman är svårt att få något grepp om 

vad det är för en person som växer inne i magen. Hon kan troligtvis känna bebisen på ett 

annat sätt än vad pappan kan och kan också uppleva sparkar eller rörelser på ett annat 

sätt. Men dessa sparkar visade studiens resultat att även papporna fick ta del av och 

genom dessa känna viss kontakt. Att även männen genomgår en mental samt kroppslig 

omställning under graviditeten visade Hwang (2000) i sina forskningsresultat. Just 

betydelsen av pappans deltagande under graviditeten är intressant att se närmre på. 

Samtliga deltagare i denna studie visade på nyfikenhet och engagemang, vilket ses som 

viktigt då forskning visade att även pappan har en betydelsefull roll under just 

graviditeten. Exempelvis finns det ett samband mellan pappans aktiva deltagande i 

förberedelserna under graviditet och förlossning och vilka reaktioner mamman uppvisar 

under förlossningen samt hur lång tid förlossningen tar (Hwang & Nilsson, 2003). Denna 

typ av forskning ger ett nytt perspektiv på pappans roll som visas vara av stor betydelse 

redan från första början.  

 

Samtliga respondenter ansåg sig förstå barnet signaler, dock vissa bättre än andra. 

Respondenterna var alla överrens om att det var svårare att förstå signalerna när barnet 

var nyfött, upplevelser som även de överrensstämmer med Mahlers (1984) teorier. Under 

den symbiotiska fasen där mamma och barn lever som en enhet kan det tänkas vara svårt 

för pappan att träda in, vårda och där med också kunna tolka signaler. De pappor som tog 

ut pappaledighet, samt visade på egenskaper så som självsäkra, mogna och trygga, visade 

sig ha lättare att förstå barnets signaler. Att kunna tolka signaler är avgörande då 

anknytningsrelationer skapas när barnet känner sig trygg i och kan lita på att pappan kan 

besvara dess signaler (Hwang, 2000).  Barnets anknytningsbeteende, menade Bowlby 

(2010), är beteende som leder till att barnet når eller bibehåller närheten till en annan 

individ som anses klara världen bättre. Hwang (2000) förtydligar att 
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anknytningsbeteenden exempelvis är när barnet gråter och söker tröst hos någon de är 

trygga hos. Påståenden som gick att applicera på respondenterna. De pappor som var 

hemma med barnet, samt hade de nämnda egenskaperna ovan, klarade också av att tolka 

barnets signaler bättre. En tolkning som i sin tur skapade en trygghet hos barnet och 

möjliggjorde en anknytning. Anknytningen blev alltså inte könsbaserad, utan hade 

snarare att göra med anknytningspersonens sätt att svara på barnets behov. Ett problem i 

resonemanget uppstod då Hwang (2000) beskrev hur barnet i vissa situationer då det får 

välja fritt vem det vill gå till, samtidigt som något stressande sker, föredrar mamman. Ett 

påstående som Hwang kan tänkas förklara genom den traditionella rollfördelningen som 

påverkar attityden gentemot barnet. Oftast är det just mamman som är ansvarig för 

omvårdnaden av barnet och det blir då naturligt att vända sig till henne. I denna studie har 

respondenterna visat att det i vissa fall inte är mamman som är ensam ansvarig, utan delar 

detta ansvar tillsammans med pappan. I dessa situationer anser jag att det då skulle kunna 

vara fullt möjligt att barnet även föredrar pappan i stressade situationer. Detta på grund 

av att pappan delar på ansvaret och den omvårdnad som ligger till grund för Hwangs 

ursprungliga påstående.  

 

Respondenternas upplevelser av att bli förbisedda och inte hörda hos barnmorskan 

överrensstämde hos samtliga. Denna upplevelse stöds av forskning gjord av Ellberg, 

Högberg & Lindh (2008) och visade bland annat att många föräldrar känner sig 

missnöjda med förmågan att påverka vården samt förmågan att aktivt delta i 

beslutsfattandet. Papporna visade sig vara mer missnöjda än kvinnorna. Personalen 

respekterade inte det starka bandet mellan kvinnan och mannen som föräldrar och 

papporna sågs mer som en besökare. Ellberg, högberg & Lindhs studie talade om en 

”kvinnovärld” där mannen inte passar in. Resultatet i denna studie talar i samma riktning. 

Varför personalen enbart inriktar sig på kvinnan kan enkelt förklaras genom att det är hon 

som bär på fostret, det är hennes kropp som ger liv åt barnet. Däremot beskriver Hwang 

(2000) att pappor förbereder sig psykologiskt på liknande sätt som mammorna inför 

födseln. De genomgår en mental omställning och reagerar starkt på både förlossningen 

och kontakten med barnet. White, Wilson, Elander & Persson (1999) visade i sin studie 

”The Swedish family: Transition to parenthood” att hela 65 % av papporna kände en 

större fosteranknytning i jämförelse med deras partners. Enligt min mening är detta bra 

bevis på att även männen behöver bli uppmärksammade och informerade hos 

barnmorskan, precis på samma sätt som man ser till mamman. Om så var fallet, hade 
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eventuellt de respondenter som ansåg sig stå lägre ner i hierarkin i jämförelse med 

kvinnan, kunnat vara på samma nivå. Med rätt kunskap skulle det kunna bli enklare att 

påskynda jämställdhetsförändringen och skillnaderna på föräldraledigheten som troligtvis 

baseras på att mamman behöver ta hand om barnet. Hwang (2000) beskrev hur det tydligt 

går att se hur pappan efter förlossning börjar utveckla ett känslomässigt band till sitt barn. 

En relation som enligt min mening kan bli svårare att fortsätta utveckla om inte denna ges 

kunskap och stöd. På vardguiden.se (uppdaterad 10-04-19) gick det tydligt att se hur 

papparollen ytterligare förbisågs då föräldraråden riktade till honom enbart berörde hur 

han ska finnas till som stöd för kvinnan. Jag anser att genom att enbart ge denna typ av 

råd, som visserligen också är av betydelse, försämras arbetet mot ett jämnare 

förhållningssätt gentemot barnet. Råden borde även rikta sig mot pappans förhållande till 

barnet. Exempelvis att barnet utvecklar känslomässiga band till båda föräldrarna nästan 

samtidigt, vid sju månaders ålder (Hwang, 2000). För att kunna knyta dessa 

känslomässiga band, förklarade Hwang (2000) hur det krävs att barnet känner sig trygg 

med att pappan förstår dess behov. När papparollen förbises i forskning, hos barnmorska 

med flera, anser jag att detta bidrar till pappans, i vissa fall, frånvaro. Hugill (refererad i 

Deeney, Lohan, Parkes & Spence, 2009) fann att pappor inte uppfattade sig som den 

primära vårdgivaren, utan snarare som den viktigaste källan till stöd för partnern. När det 

kommer till bindningen med det egna barnet, sätter detta dem i underläge. Enligt min 

mening går det med tydligare information redan i ett tidigt skede att skapa förståelse för 

att både pappan och mamman kan vara primära vårdgivare.  

 

 

Metoddiskussion  

Vid genomförandet av en intervju är det möjligt för forskaren att förstå världen ur 

deltagarens synvinkel samt utveckla innehåll och mening av dess erfarenheter (Kvale, 

1997). Där av var också den kvalitativa forskningsintervjun bäst lämpad för studien som 

försökte få fram mannens upplevelser kring det nyfödda barnet samt anknytningen till 

detta. Intresset låg i att studera hur respondenterna uppfattade och tolkade omgivningen. 

Genom att ständigt återkoppla till studiens syfte skapades en hög validitet. Det som var 

avsett att undersökas, har undersökts.   

 

Intervjuerna skedde i respondenternas hemmamiljö eller på en avskild del av deras 

arbetsplats. Platserna uppfattades enligt mig som trygga för respondenterna, vilka då 
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också skapade en mer avslappnad stämning under intervjun. Att inleda intervjun med 

enklare frågor som Berg (2009) påtalat, ansåg jag vara ytterligare ett sätt att lugna 

respondenterna. Samtliga respondenter tyckte att studiens syfte var intressant, vilket 

också gjorde att de berättade mer ingående om sina upplevelser. Intervjuerna spelades in 

och kunde på så sätt avlyssnas flera gånger efteråt för att säkerställa att svaren uppfattats 

korrekt. Reliabiliteten, som berör studiens tillförlitlighet, höjdes på detta sätt. Däremot 

fanns det en medvetenhet om att en diktafon också kunde hämma respondenterna. Men 

jag uppfattade att respondenterna glömde bort diktafonens närvaro en kort bit in i 

intervjuerna.    

 

Att intervjufrågorna skickades ut tillsammans med förfrågan om medverkan går att 

diskutera. Anledningen var att detta skulle skapa en trygghet då respondenterna på 

förhand skulle veta vilka frågor som skulle tas upp under intervjun. Tanken var också att 

respondenterna under några dagar kunde fundera på svaren, som kanske inte var helt 

självklara. Risken med att skicka ut frågorna i förväg var att respondenterna skulle ha 

möjligheten att diskutera frågorna, exempelvis med sin partner, och på så sätt bli färgade 

av andras uppfattningar och tankar. Om så var fallet, sänks reliabiliteten.   

 

Betydelsen av att forskaren är tränad till att utföra intervjuer har funnits i åtanke. Enligt 

Berg (2009) krävs det att forskaren är van vid att genomföra intervjuer, för att också 

stärka det positiva intrycket som visas för respondenterna under intervjuns gång. Att 

känna sig trygg i rollen som intervjuare, stärker genomförandet. Där av utfördes också en 

pilotstudie på två lämpliga individer. Pilotstudien gjorde det också möjligt att förbättra 

intervjuguiden. Dock kan bristen på erfarenhet av att genomföra intervjuer ha påverkat 

resultatet. På samma sätt kan också bristen på erfarenhet av att tolka intervjumaterial 

påverka resultatet negativt. Även personliga värderingar anser jag riskerar att färga 

materialet om inte dessa helt kan förbises, vilket eventuellt kan vara svårt om forskaren 

saknar erfarenhet. Däremot stärker den öppna riktade intervjuformen studien. Metoden 

gör det möjligt att ställa följdfrågor under intervjuns gång och på så få ett djupare samtal. 

Att vissa respondenter även kontaktades på nytt efter intervjun bidrog på samma sätt till 

att få en djupare förståelse för deras tankar och upplevelser.    
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Fortsatta studier 

För vidare forskning i ämnet hade det varit av intresse att följa upp intervjuerna med 

observationer, för att på så sätt se med egna ögon om det respondenterna beskriver 

stämmer. Observationerna skulle beröra mannens interaktion med barnet och på så sätt få 

fram om han som pappa förstår barnets signaler, om barnet tyr sig till honom, finns det 

trygghet och så vidare. Även observation av samspelet mellan mamma, pappa och barn 

skulle vara av intresse, för att se om barnet föredrar någon av föräldrarna, så som Hwang 

(2000) beskriver. Existerar hierarkin?  

 

Vidare hade det varit intressant samt utvecklande att forska vidare kring upplevelsen av 

mödravården, som både enligt denna studies resultat och Ellberg, Högberg & Lindh 

(2008) studie upplevdes som kvinnoinriktad och delvis kränkande. Mannen förbisågs 

trots att han skulle bli pappa. I en sådan studie skulle det vara av betydelse att studera 

barnmorskornas attityd till föräldrarollerna, genom intervjuer. Ett förslag är att använda 

sig av en enkät, då forskaren genom dessa kan nå ut till fler barnmorskor på kortare tid, 

framför att personligen genomföra intervjuer. Enkätfrågorna skulle beröra både 

barnmorskornas attityd till föräldrarollerna samt ”kontrollfrågor” för att se om kunskapen 

kring pappans roll finns där. På så sätt går det troligtvis att få klarhet i var bristerna finns. 

Om resultatet visar sig som förväntat, kan studien följas upp genom att informera om 

modern forskning kring pappans viktiga roll, även för barnet och dess utveckling 

(Hwang, 2000).    
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Bilaga 1 – Förfrågan till medverkan 
 
Hej, 

Camilla Johnsson heter jag. Jag är en psykologistuderande elev vid Linnéuniversitetet 

som i min C-uppsats kommer att studera mannens roll och anknytning till det nyfödda 

barnet. Studien kommer att vara baserad på material från intervjuer och därför undrar jag 

om du, som småbarnsförälder, skulle vilja medverka? Intervjutiden kommer att vara på 

cirka 1-1,5 timme och frågorna som kommer att ställas kan du se nedan redan nu. 

Undersökningen är självklart helt frivillig och du kommer att vara helt anonym. Studien 

kommer endast att användas i utbildningssyfte till mig och mina klasskamrater. Om det är 

något du undrar över är du välkommen att kontakta mig via mail eller telefon. Om du vill 

medverka i studien behöver jag ditt svar innan den xxx.  

 

Tack på förhand! 

Camilla  

xxx@student.lnu.se 

Telefon: xxx 

 
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Introduktion. 

Presentation av mig själv, studien och dess syfte, anonymitet, godkännande för inspelning 

av intervju samt kontaktuppgifter.  

Deltagarens ålder? Barnets ålder?  

Tema 1. 

Hur reagerade du på graviditeten? 

Hur kände du när barnet växte i magen?  

Beskriv din första stund med den nyfödde.  

Beskriv din tid med barnet nu, är du till exempel pappaledig? 

Känner du att du förstår barnet och hans/hennes signaler? 

Tema 2 

Hur ser du på mammans roll i föräldraskapet? 

Hur upplever du barnets relation till sin mamma? 

Kan du känna avund på mammans relation till barnet? 
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Upplever du att ditt barn tyr sig till dig, eller hellre till sin mamma (om hon/han 

exempelvis skulle gråta, söker hon/han upp dig eller mamman då)? 

Tema 3 

Hur upplever du att samhället ser på din roll som småbarnspappa? 

Hur blev du bemött under graviditeten, exempelvis hos barnmorskan? 

Upplever du att det finns ett stöd från partner, kollegor eller chefer kring att du spenderar 

tid med barnet? 

 


