
Abstrakt
Bakgrund:  En  engagerad  pappa  är  betydelsefull  för  barnets  hälsa  och  utveckling.  Genom  att  ge  stöd  i 
föräldraskapet  kan  barnavårdscentralen  (BVC)  öka  barnets  möjlighet  till  god  hälsa.  Syfte: Att  belysa  de 
svårigheter och utmaningar pappor till små barn upplever och hur papporna beskriver sitt behov av stöd från BVC. 
Metod: En  kvalitativ  metod  användes.  Tio  pappor  intervjuades  och  materialet  analyserades  med  hjälp  av 
innehållsanalys.  Resultat: Det var en stor händelse och en mycket positiv upplevelse att bli pappa. Det innebar 
svårigheter och utmaningar framförallt att hinna med både arbete och familj och att ta ansvar för en annan individ. 
De flesta hade en positiv bild av BVC. De hade många tankar om verksamheten och hur de skulle vilja att den 
utformades. Papporna upplevde behov av att BVC kontrollerade barnets hälsa, gav rådgivning vid sjukdom och 
förmedlade  kontakter  med andra  föräldrar.  Det  var  viktigt  att  kunna komma i  kontakt  med BVC när  behov 
uppkom liksom att sjuksköterskan kände till barnet.  Slutsats: Pappor upplevde en svårighet att hinna med både 
arbete och familj. De önskade främst stöd från BVC när barnen var sjuka och ville att BVC skapade möjligheter 
för  dem  att  träffa  andra  pappor.  Pappors  engagemang  är  betydelsefullt  för  barnets  hälsa,  utveckling  och 
välbefinnande. Det är därför viktigt för BVC att verka för pappors delaktighet i barnens hälsovård. Ett område för 
framtida forskning är därför att hitta och utvärdera former för föräldrastöd som attraherar pappor. 
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Abstract
Background: Involved fathers are important for childrens´ health and development. By giving parent support the 
child health care can increase childrens´ chance to good health. Aim: To illuminate the difficulties and challenges 
that fathers of small children experience and how they describe their need of support from the child health care. 
Method: A qualitative method was used.  Ten fathers  were interviewed and data was analysed  using content 
analysis. Result:  Becoming a father was a major event in life and a positive experience. It involved difficulties 
and  challenges,  especially  being able  to  handle  both  work  and  family life  and  to  be  responsible  of  another 
individual. The majority had a positive image of the child health care. They had many opinions about it and how 
they would like it to be. The fathers experienced a need that the child health care controlled the child´s health, 
gave advice when the child was ill and mediated contacts with other parents. It was important to be able to reach 
the child health care when they needed as well as the nurse knowing the child. Conclusion: Fathers experienced 
difficulties managing work and family life. The fathers´ needs of support from the child health care was greatest 
when the child was ill and they would like them to provide opportunities to meet other fathers. Committed fathers 
are important for the child´s health, development and well- being. Therefore, it is important for the child health 
care to work for fathers´ participation in the health care of the child. A field for future research is therefore to find 
and evaluate forms of parent support that  attract fathers. 
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Introduktion

Den svenska familjen

Den svenska familjestrukturen har förändrats de senaste årtiondena. Andelen sammanboende 

föräldrar  har  ökat  och  andelen  gifta  har  minskat.  Skilsmässor  har  blivit  mer  frekvent 

förekommande.  Av alla  kvinnor i  åldern 15-64 år är  83 procent yrkesverksamma.  Svenska 

pappor  tar  ut  mest  föräldraledighet  i  världen (White,  Wilson,  Elander  & Persson,  1999).  I 

Sverige har alla föräldrar rätt att vara hemma med sina små barn och få ekonomisk ersättning 

från  försäkringskassan.  Ersättning  betalas  ut  i  totalt  480  dagar.  Av  dessa  är  60  dagar 

reserverade för en förälder och kan inte överlåtas till den andra. I samband med barnets födelse 

kan båda föräldrarna vara hemma tillsammans under tio dagar (Socialdepartementet, 2009b). 

Sedan mitten av 1990- talet har andelen föräldradagar som tas ut av pappor ökat från 10 till 21 

procent.  Då  barnen  är  sjuka  kan  föräldrarna  vara  hemma  med  ersättning  från 

försäkringskassan, fördelningen är då jämnare. Mammorna tar ut 64 procent och papporna 36 

procent (Statistiska centralbyrån, 2007). 

I  april  2009 presenterade  regeringen en nationell  strategi  för ett  utvecklat  föräldrastöd.  De 

senaste två decennierna har den psykiska och fysiska hälsan hos barn och ungdomar i Sverige 

försämrats. Enligt strategidokumentet kan ett förebyggande föräldrastöd vända denna negativa 

trend. Genom att ge föräldrar hjälp och stöd i föräldraskapet kan relationen mellan barn och 

föräldrar förbättras och därmed ökar barnens möjligheter till en god hälsa. Föräldrarna beskrivs 

som  samhällets  viktigaste  resurs  i  arbetet  med  att  främja  barns  hälsa  och  psykosociala 

utveckling. I den nationella strategin definieras föräldrastöd som ”en aktivitet som ger föräldrar 

kunskap  om  barns  hälsa,  emotionella,  kognitiva  samt  sociala  utveckling  och/eller  stärker 

föräldrars sociala nätverk” (Socialdepartementet, 2009a, s. 9). Målet med strategin är att alla 

föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnens uppväxt (0-17 år). Målet ska uppnås genom 

ökad  samverkan  mellan  de  aktörer  som riktar  sig  till  föräldrar,  ökat  antal  hälsofrämjande 

arenor  och  mötesplatser  för  föräldrar  och  att  det  föräldrastöd  som  erbjuds  ska  bygga  på 

vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialdepartementet, 2009a). 

Den svenska barnhälsovården

1901 startade Mjölkdroppen i Katarina församling i Stockholm, en verksamhet som riktade sig 

till fattiga mödrar. De erbjöds steriliserad mjölk att ge till sina barn, rådgivning, vägning och 

undersökning av barnläkare. Under de kommande tio åren spreds verksamheten till 25 orter i 
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landet.  Verksamheten  var  en  föregångare  till  dagens  barnavårdscentral  (BVC) (Bengtsson- 

Levin,  2005).  Idag  erbjuds  alla  barn  i  Sverige  regelbundna  hälsoundersökningar  på  BVC. 

Sjuksköterskan  på  BVC  skall  ha  specialistutbildning  till  distriktssköterska  eller 

specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (Nationella nätverket för 

Vårdutvecklare/Barnhälsovårdssamordnare,  2007).  I  Sverige  och  övriga  Norden  arbetar 

sjuksköterskan på BVC mer  självständigt  än i  övriga Europa och USA. Sjuksköterskan på 

BVC  är  huvudansvarig  för  den  vård  som  ges  på  BVC,  vilket  innefattar  hälsokontroller, 

screeningsundersökningar  och  vaccinationer  (Jansson,  Isacsson  &  Nyberg,  1998). 

Målsättningen för barnhälsovården är att minska sjuklighet, dödlighet och handikapp hos små 

barn och deras mammor, att minska skadliga påfrestningar på barn och föräldrar samt att stödja 

föräldrar i föräldraskapet. På så sätt skapas förutsättningar för en allsidig utveckling för barnen 

(Socialstyrelsen, 1991). Barnhälsovården uppskattas av föräldrar i Sverige och når nära 100 

procent av alla barn. Barnhälsovården har utvecklats från att ha varit en medicinsk instans till 

att ha mer psykosociala ambitioner. Focus har förskjutits från att enbart ha varit på barnet mot 

ett  mer  familjeorienterat  perspektiv  (Petersson,  Petersson  &  Håkansson,  2003). 

Barnhälsovården ska erbjuda föräldrastöd enskilt och i grupp. Föräldrastödet ska ge föräldrarna 

kunskap om barns utveckling och behov, möjliggöra kontakt och gemenskap mellan föräldrar 

och  mellan  personal  och  föräldrar  samt  öka  medvetenheten  om  påverkan  av 

samhällsförhållanden  (Svenska  barnmorskeförbundet,  Svensk  förening  för  obstetrik  och 

gynekologi, Distriktssjuksköterskeföreningen i Sverige, Riksföreningen för barnsjuksköterskor, 

Mödra-  och  barnhälsovårdspsykologernas  yrkesförening  &  Svenska  Barnläkarföreningen, 

2007). Ett problem är dock att enbart hälften av alla föräldrar erbjuds att delta i föräldragrupp. 

Bland dem som erbjuds att delta i föräldragrupp är deltagandet 60 procent. Detta ger att endast 

30  procent  av  föräldrarna  faktiskt  deltar  i  föräldrautbildningen.  Studier  har  visat  att 

föräldrautbildningens  utformning  och  innehåll  gör  att  den  främst  lockar  till  sig  relativt 

välutbildade personer ur medelklass  och deltagandet  är  högre bland mammorna (Petersson, 

Petersson & Håkansson,  2003).  99  procent  av  de  som erbjuder  föräldrautbildning  i  grupp 

erbjuder  en  utbildning  anpassad  för  spädbarnsåret,  10  procent  erbjuder  även  grupper  för 

föräldrar till äldre barn (Landstinget Västernorrland, 2009).

I Västernorrland är målsättningen för föräldrastöd i grupp på BVC att  minst  50 procent av 

föräldrarna  ska  ha  deltagit  vid  minst  tre  tillfällen  och  att  minst  70  procent  av 

förstagångsfamiljerna ska ha deltagit vid minst tre tillfällen. Hälften av barnavårdscentralerna i 

Sundsvall  klarade  denna  målsättning  år  2008.  Föräldragrupperna  är  till  största  delen 
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mammagrupper.  Förstagångspappornas  deltagande  är  lågt,  ca  13-20  procent  på  de  BVC  i 

Västernorrland där deltagandet var som högst. Pappornas deltagande i föräldragrupperna har 

minskat de senaste åren. Andelen BVC som erbjuder pappagrupper har också minskat. Mödra- 

och  barnhälsovården  planerar  att  de  närmaste  två  åren  genomföra  en  utbildningssatsning 

gällande  föräldrastöd.  Syftet  är  att  fördjupa  kunskaperna  kring  föräldragruppsverksamhet 

(Landstinget  Västernorrland,  2008).  I  en kartläggning  av  föräldrastödet  på  BVC år  2008 i 

Västernorrland  uppger  50  av  53  sjuksköterskor  på  BVC  att  de  erbjuder  föräldragrupper. 

Majoriteten  av  sjuksköterskorna  uppger  att  de  endast  erbjuder  föräldragrupper  under 

spädbarnsåret. Målet med föräldrautbildningen anser majoriteten av sjuksköterskorna vara att 

främja sociala kontakter genom att ge möjligheter till gemenskap och i andra hand att ge ökad 

kunskap om barns utveckling och behov (Landstinget Västernorrland, 2009).

Papparollen 

Coleman och Garfield (2004) har definierat en pappa som ”den manliga individ som är mest 

involverad  i  barnets  omsorg  och  som är  engagerad  i  barnets  välbefinnande  oberoende  av 

levnadsförhållanden  och  biologisk  relation”.  Rohner  och  Veneziano  (2001)  beskriver  hur 

papparollen utvecklats. Under 1600- och 1700- talet var pappaidealet en sträng patriark. Från 

1830 till 1900 skulle fadern vara den som försörjde sin familj. Fram till 1970 sågs pappan som 

en trevlig lekkamrat och könsrollsförebild. Idag har pappan utvecklats till att vara en partner i 

föräldraskapet och delar omsorgen om barnen med mamman. Kaila- Behm och Vehviläinen- 

Julkunen (2000) har studerat olika sätt att vara pappa. Fyra olika sätt att vara pappa beskrevs; 

åskådare,  mammans  stöd, partner  och  familjeöverhuvud/familjeförsörjare.  Papparollen 

påverkades av kulturen i samhället och av hur papporna såg på sig själva som män. Åskådaren 

tog ingen aktiv del i den praktiska omsorgen om barnet. Ansvar och beslutsfattande lämnades 

över till mamman. Mammans stöd hjälpte mamman med barnet och hushållet men det skedde 

på mammans initiativ. Papporna var intresserade i allt som rörde barnet men beslutsfattandet 

lämnades över till mamman. Partnern var en aktiv pappa. Han tog del i beslutsfattande och han 

satte familjen först. Partnern och barnets mamma delade ansvaret för barnets omvårdnad och 

för  hushållet.  Partnern  utvecklade  en egen relation  till  barnet,  inte  bara en relation  genom 

mamman.  Partnern  tog  en  aktiv  roll  i  mötet  med  barnhälsovårdens  personal. 

Familjeöverhuvudet/familjeförsörjaren tog  ansvar  för  försörjningen  och  var  delaktig  i 

beslutsfattandet  men  var  mindre  aktiv  i  den  praktiska  omsorgen  om  barnet  och  i 

hushållsarbetet. De olika papparollerna avspeglades även i mödravårdens och barnhälsovårdens 

bemötande  av  pappan.  Författarna  menar  att  mamman,  omgivningen  och  ideologin  inom 
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mödravården och barnhälsovården kan uppmuntra eller motverka att pappan antar en specifik 

roll (Kaila- Behm & Vehviläinen- Julkunen, 2000). Många pappor ser rollen som familjens 

försörjare som en del av papparollen (Nyström & Öhrling, 2004; Kaila- Behm & Vehviläinen- 

Julkunen, 2000).

Upplevelsen av att bli pappa

Det är en överväldigande upplevelse att bli pappa (Fägerskiöld, 2008; Premberg, Hellström & 

Berg,  2008).  Föräldraskapet  är  svårt  att  förbereda  sig  inför  och  det  förändrar  männens 

prioriteringar. Det upplevs tillfredställande att kunna hantera den nya situationen och papporna 

upplever  en  ny  helhet  i  livet  (Premberg,  Hellström  &  Berg,  2008).  Pappor  önskar  vara 

delaktiga  i  barnets  omvårdnad och jämför  sig  med  sina  egna  pappor  som sällan  varit  det. 

Många känner  sig  otillräckligt  förberedda  för  den  första  tiden  efter  födelsen  (Fägerskiöld, 

2008).  Förändringarna  i  livet  kan  upplevas  påfrestande  och  svåra  att  hantera,  situationen 

medför krav på förändrat beteende och förändrade attityder. Brist på riktlinjer och förebilder 

kan göra att pappor känner sig förvirrade (Nyström & Öhrling, 2004). 

Män som önskar bli en involverad pappa genomgår en process med fyra övergripande faser. 

Den första fasen kännetecknas av att de går in i faderskapet med förväntningar och intentioner. 

De ser positivt på föräldraskapet och vill älska, skydda och finnas där för sitt barn. De önskar 

en djup kontakt med barnet. I den andra fasen möter de en verklighet som inte stämmer med 

deras orealistiska förväntningar. Det leder till att de upplever frustration, skuld och besvikelse. 

Under den tredje fasen jobbar pappan med att skapa sin roll som en involverad pappa. Hans 

förväntningar och prioriteringar förändras och han utvecklar strategier. Han lär sig att ta hand 

om barnet och interaktionen med barnet ökar. Pappan kämpar för att få erkännande. Den fjärde 

fasen innebär att pappan kan skörda belöningen för sitt arbete. Belöningen består av barnets 

leende, en ömsesidig interaktion, förändrad status, en känsla av odödlighet, helhet och mening 

(Goodman, 2005).

I relationen till barnets mamma beskrivs en ny närhet trots att paret har mindre tid till varandra 

efter  att  barnet fötts  (Premberg,  Hellström & Berg, 2008). Efter  barnets  ankomst  förändras 

parrelationen, trots trötthet och minskad tid för varandra kan relationen stärkas och fördjupas. 

Barnet är ett gemensamt intresse och ansvar (Fägerskiöld, 2008). Pappor kan dock känna att de 

inte blir känslomässigt bekräftade, de kan uppleva att deras partner inte har några känslor över 

för dem då barnet får all hennes kärlek (Nyström & Öhrling, 2004). Pappor tycker att det är 
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viktigt att vara föräldralediga, men mamman har företräde till föräldraledigheten och pappor tar 

den  ledighet  som hon  är  villig  att  lämna  ifrån  sig  (Premberg,  Hellström  & Berg,  2008). 

Amningen kan få pappor att känna sig betydelselösa samtidigt som de vet att det är det bästa 

för barnet. De är i olika grad delaktiga i barnets omvårdnad och ser sig själva i huvudsak som 

ett  viktigt  komplement  till  mamman  eftersom de  arbetar  medan  mamman  sköter  barnet  i 

hemmet  (Fägerskiöld,  2008).  En  del  pappor  uttrycker  att  de  känner  sig  mindre  trygga  i 

föräldrarollen än sin partner. Amningen ger mamman ett försprång till  att utveckla en nära 

kontakt med barnet. Detta kan göra att mannen känner sig mer distanserad från barnet än han 

önskar vara och det upplevs sårande att exkluderas från att ta hand om barnet. Papporna saknar 

riktlinjer och förebilder i papparollen, de saknar stöd från släkt och vänner. Arbetet inkräktar 

på den tid de har för barnet och arbete och sömnbrist  gör dem trötta (Nyström & Öhrling, 

2004). 

Det centrala i upplevelsen att bli pappa är att sätta barnet i centrum utan att göra avkall på sin 

egen  person.  Pappans  liv  och  prioriteringar  påverkas  av  barnets  behov  som styr  den  nya 

familjen  (Premberg,  Hellström  & Berg,  2008).  Barnet  är  en  källa  till  glädje  och  stolthet 

(Fägerskiöld,  2008;  Nyström  &  Öhrling,  2004)  och  pappor  uttrycker  en  känsla  av  djupt 

engagemang och anknytning till  barnet.  De känner stor tillfredställelse  över att  vara pappa 

vilket  ger  en  känsla  av  samhörighet,  närhet  och  känslighet  för  barnets  behov.  Barnets 

hjälplöshet gör att papporna känner ett behov av att beskydda barnet och mamman (Nyström & 

Öhrling, 2004).  

Pappans betydelse för barnet

En  involverad  och  engagerad  pappa  har  visat  sig  ha  positiva  effekter  för  barnets  hälsa. 

Effekterna  är  såväl  psykologiska,  sociala  och  kognitiva  som  beteendemässiga  (Sarkadi, 

Kristiansson,  Oberklaid  &  Bremberg,  2008).   Rohner  och  Veneziano  (2001)  har  studerat 

betydelsen av faderskärlek och hur forskningen på området utvecklats mellan 1933 och 2001. 

Under 1960- talet växte medvetenheten om betydelsen av faderskärlek för barns psykiska och 

beteendemässiga  utveckling.  Intresset  för  forskningen  på  området  har  påverkats  av 

ekonomiska,  sociala,  kulturella  och politiska  faktorer.  En viktig  faktor  är  att  kvinnor  i  allt 

större utsträckning arbetar utanför hemmet. De nya möjligheter till datastöd som kom under 

nittiotalet gav forskare nya möjligheter att i sina studier kontrollera för olika faktorer, som till 

exempel  mammans  påverkan,  vilket  tydliggjorde  att  faderskärlek  har  en  stor  inverkan  på 

barnet.  Barn med mer involverade pappor är mer  kognitivt  och socialt  kompetenta,  mindre 
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benägna att anamma stereotypa könsroller, mer empatiska och psykologiskt bättre anpassade, 

jämfört med de vars pappor är mindre involverade.  Faderskärlek har stor inverkan både på 

barnets och den vuxnes välbefinnande och hälsa samt på barnets psykiska och beteendemässiga 

utveckling.  Faderskärlek  har  lika  stor  betydelse  för  barnets  psykologiska  utveckling som 

moderskärlek, ibland till  och med större, men forskarna kan idag inte säga varför det är så 

(Rohner & Veneziano, 2001).

Pappor och BVC

Garfield och Isacco (2006) beskriver fyra huvudorsaker till att papporna besöker hälsovården 

med sitt barn; de vill ha information om barnet, vill stötta barnet, utnyttjar tillfället att ställa 

frågor och uttrycka oro och de vill få förstahandserfarenhet av doktorn och besöket. För att 

papporna ska känna sig nöjda med besöken krävs att de känner sig delaktiga i interaktionen 

med personalen, att de upplever att de får bra vård och att de får bra förklaringar. Faktorer som 

kan  hindra  papporna  från  att  vara  delaktiga  i  barnets  hälsovård  är  pappans  arbete, 

relationsrelaterade hinder och personliga hinder. Hinder i systemet som till exempel öppettider 

är andra orsaker (Garfield & Isacco, 2006). En förutsättning för att pappan skulle uppleva stöd 

från  sjuksköterskan  på  BVC  är  en  förtroendefull  relation.  Vissa  pappor  tycker  att 

sjuksköterskan borde involvera dem mer i det som rör barnet men andra ser det som naturligt 

med en närmare relation mellan mamman och sjuksköterskan. Pappornas delaktighet i BVC- 

vården  varierar.  Sjuksköterskan  på  BVC vänder  sig  oftare  till  mammorna  med  frågor  om 

barnet vilket kan göra att en del pappor känner sig åsidosatta medan andra pappor tycker att det 

är acceptabelt. Det är viktigt för pappan att sjuksköterskan uppfattas som kompetent. Oavsett 

om  papporna  är  engagerade  i  BVC-  besöket  eller  inte  är  det  viktigt  för  dem  att  känna 

förtroende för sjuksköterskan. Papporna upplever att båda föräldrarna har likartade behov av 

information,  rådgivning  och  stöd i  den  praktiska  omvårdnaden.  Stödet  som efterfrågas  rör 

vanligen inte pappornas behov utan barnets. Många pappor önskar att fler pappor skulle delta i 

föräldrautbildningen eftersom de önskar utbyta  erfarenheter  och lära känna andra föräldrar. 

Pappor som haft möjlighet att delta i pappagrupper är mycket nöjda med att få diskutera den 

nya papparollen med andra män. Även pappor som inte uttrycker något behov av stöd från 

BVC ser ett värde i att träffa andra pappor. Många pappor upplever att de blir sedda på MVC 

före förlossningen men saknar stöd från samhället efter födseln. Papporna upplever också att 

de får mycket liten uppmärksamhet från sjuksköterskan på BVC. De vill få möjlighet att prata 

om  det  som  oroar  dem  vilket  även  inkluderar  parrelationen.  Det  är  viktigt  för  dem  att 

sjuksköterskan på BVC har föräldraparet i åtanke även om barnet är i fokus på BVC.  Somliga 
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pappor tar ledigt för att kunna vara med på besöken och andra överlåter kontakten med BVC 

till mamman. Detta kan bero på att papporna anser att besöken mest rör mamman och att hon 

kan  sköta  dem eftersom barnet  ses  som besökets  huvudperson.  Papporna tycker  att  det  är 

viktigt  att  sjuksköterskan klargör att  båda föräldrarna är lika betydelsefulla  för barnet  men 

samtidigt kan papporna se mamman som huvudförälder (Fägerskiöld, 2006).

Problemområde 

Det är en stor omställning i livet att bli pappa och liksom för mammorna kan det finnas ett 

behov av stöd i denna process. Verksamheten på BVC vänder sig dock mer till mammor och 

nyttjas i större utsträckning av mammor. En närvarande och engagerad pappa har en positiv 

inverkan  på  barnets  hälsa  och  utveckling.  Genom  att  ge  stöd  i  föräldraskapet  kan 

sjuksköterskan på BVC öka barnets möjligheter till en god hälsa. Det är därför av intresse att 

veta  vad  pappor  har  för  behov  av  stöd  för  att  kunna  erbjuda  ett  föräldrastöd  som passar 

pappornas unika behov. 

Syfte

Att  belysa  de  svårigheter  och  utmaningar  pappor  till  små  barn  upplever  och  hur  pappor 

beskriver sitt behov av stöd från BVC.

Metod

Design

För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ ansats. Genom interaktion med individen får 

forskaren värdefull information direkt från individen och på så vis kan individens upplevelse 

belysas. Den kvalitativa metodens styrka är den helhetssyn som gör det möjligt för forskaren 

att få en djupare förståelse för individens upplevelse. I interaktionen med individen kan data 

komma fram som forskaren inte hade förutsett (Carr, 1994; Polit & Beck, 2008). 

Urval och undersökningsgrupp 

Deltagarna till studien rekryterades bland pappor i en pågående studie vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. I studien ”Att föda barn i Västernorrland” ingår enkäter som föräldrarna fyller i då 

barnet är ett år. Bland de pappor som i enkäten svarat på frågor rörande BVC valdes tjugo 

pappor ut eftersom de förväntades ha erfarenheter av värde för studien. Det är viktigt att de 

som  intervjuas  har  erfarenheter  och  åsikter  som  är  relevanta  för  studiens  frågeställning 
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(Repstad, 2007). Inklusionskriterier som användes var att de skulle vara boende inom rimligt 

avstånd  och  ha  lämnat  medgivande  till  att  kontaktas  för  uppföljningsintervju.  Fyra  av 

deltagarna valdes bort eftersom de på något sätt var kända av författarna. Av de kvarvarande 

sexton  papporna  valde  författarna  att  i  första  hand kontakta  dem som bodde närmast.  Tio 

presumtiva  informanter  kontaktades  via  brev  (bilaga  1).  Veckan  efter  kontaktades  de 

presumtiva deltagarna via telefon för att höra om de önskade delta i studien. Tre avböjde att 

delta  och  två  kunde  inte  kontakt  etableras  med.  Ytterligare  brev  skickades  ut  tills  tio 

informanter rekryterats. 

Papporna i studien hade mellan ett och fyra barn och barnens åldrar varierade mellan ett och 

tjugo  år.  Alla  pappor  hade  dock  för  närvarande  barn  som var  mellan  ett  och  två  år.  De 

deltagande papporna var mellan 30 och 45 år. Fyra av papporna hade utbildning motsvarande 

gymnasienivå och resterande sex pappor hade utbildning motsvarande högskolenivå. Samtliga 

pappor var sammanboende med barnets/barnens mamma. Alla pappor hade varit med sitt barn 

till  BVC.  Samtliga  pappor  hade  tagit  ut  mer  föräldraledighet  än  de  tio  första  dagarna  vid 

barnets födelse.

Datainsamlingsmetod

Intervjuerna  genomfördes  under  april  och  maj  2009.  Sju  av  intervjuerna  genomfördes  i 

deltagarnas  hem  och  tre  på  deltagarnas  arbetsplatser.  Intervjuerna  tog  20-40  minuter  och 

spelades in på band. Båda författarna deltog vid intervjuerna. Intervjuerna utfördes med hjälp 

av en intervjuguide med semistrukturerade frågor. Genom att använda sig av en intervjuguide 

får  intervjuaren  ett  stöd  för  minnet  så  att  alla  ämnesområden  täcks  (Polit  & Beck,  2008; 

Repstad, 2007).  Papporna tillfrågades om hur de upplevt kontakten med BVC, hur de skulle 

vilja att BVC hjälpte dem i deras roll som pappa, hur de upplevt föräldrautbildningen, hur de 

skulle vilja att föräldrautbildningen var utformad, vad de upplever att de behöver kunna för att 

vara en bra pappa och vad som försvårar för dem att vara en bra pappa. Intervjuguiden innehöll 

även förslag på uppföljningsfrågor som till exempel om de saknat något i det stöd de fått från 

BVC, vart  de vänder sig med frågor och om de kunde berätta  om någon situation som de 

önskat vara mer förberedd inför. Vid behov ställdes frågor som ’hur menar du då’ och ’kan du 

berätta mer’ för att få mer information.  Enligt Polit och Beck (2008) ger semistrukturerade 

intervjuer den som intervjuas möjlighet att svara med egna ord och ge så mycket information 

som de själva önskar.  Genom att  använda uppföljningsfrågor  kan mer  utförlig  information 
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erhållas.  Målet  är  att  ställa  frågor  som  ger  den  intervjuade  möjlighet  att  ge  omfattande 

information om det fenomen som studeras (Polit & Beck, 2008).

Forskningsetiskt övervägande

För  studien  ”Att  föda  barn  i  Västernorrland”  finns  godkännande  av  den  regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå (reg. no. 04-134 M). De pappor som tillfrågades om deltagande 

i denna studie hade gett sitt godkännande till att kontaktas för att delta i uppföljningsintervju. 

Deltagarna informerades via brev om studiens syfte och om att deltagandet var frivilligt och 

när  som  helst  kunde  avbrytas.  Vid  intervjutillfället  gavs  möjlighet  att  på  nytt  läsa 

informationsbrevet  och  informationen  gavs  även  muntligt.  Därigenom gavs  respondenterna 

möjlighet till att ge informerat samtycke. Intervjumaterialet har behandlats konfidentiellt och 

redovisas så att ingen individ kan identifieras (jfr Polit & Beck, 2008). Materialet kommer att 

arkiveras i 20 år.

Analys 

För  att  tolka  innehållet  i  intervjuerna  användes  kvalitativ  innehållsanalys.  Syftet  med 

innehållsanalys är att ge kunskap om och förståelse för det fenomen som studeras (Downe- 

Wamboldt, 1992). Fördelen med den valda metoden är att direkt information från deltagarna 

kan erhållas utan inverkan från förutbestämda kategorier (Hsieh, 2005). Innehållsanalysen kan 

användas för att tolka en latent innebörd i ett material (Graneheim & Lundman, 2004). Inför 

analysen skrevs intervjuerna ut ordagrant. Därefter läste författarna igenom dem för att få en 

känsla  för  helheten.  Texten  delades  sedan  in  i  meningsenheter  och  kondenserades.  De 

kondenserade  meningsenheterna  kodades  och  därefter  delades  de  in  i  subkategorier  som 

sorterades  till  olika  kategorier.  De  preliminära  kategorierna  diskuterades  kontinuerligt  av 

författarna och omarbetades (jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Analysen resulterade slutligen 

i 21 subkategorier som kunde delas in i 4 kategorier. Exempel från analysprocessen presenteras 

i tabell 1.
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Tabell1. Exempel från analysprocessen.
Meningsbärande 
Enhet

Kondenserad 
meningsenhet

Kod Subkategori Kategori 

man vill ju inte tynga sina egna 
föräldrar med allting heller 
alltså man vill ju klara sig själv 
o de det är ju det man vill ju inte 
hela tiden måsta ringa

Man vill inte tynga 
sina föräldrar med 
allt, man vill klara sig 
själv.

Önskar klara sig 
själv.

Klara sig själv. Pappaidealet

du hamna ju på utanför just när 
det är amningen o det hära alltså 
som pappa du är ju utanför en 
lång stund där det man gör mera 
är ju o passa o byter blöjan sen 
så barnet tyr sig ju inte speciellt 
mycke till pappan

Som pappa är man 
utanför en lång stund 
när allting styrs av 
amningen. Barnet tyr 
sig inte så mycket till 
pappan.

Känner sig 
utanför pga 
amningen

Utanförskap Svårigheter i 
vardagen

man jämför med andra föräldrar 
och andra barn hur går 
utvecklingen och hur vad gör ni 
när det är denhär situationen t 
ex hur brukar ni hantera det då 
får man ofta stöd o hjälp från 
kompisar runt omkring /…/ man 
behöver ju ha dem som är i 
ungefär samma ålder för att man 
ska uppleva ungefär samma 
utmaningar o samma problem 

Jämför med andra 
föräldrar hur de 
hanterar olika 
situationer och hur 
barnen utvecklas. 
Med barn i samma 
ålder upplever man 
samma utmaningar.

Värdefullt med 
socialt nätverk 
för att utbyta 
erfarenheter

Stöd från 
vänner och 
familj

Hantera 
svårigheter i 
vardagen

man har inte medicinska 
kunskaper så att det är 
tillräckligt för allt men det är ju 
därför vi har bvc också tycker 
jag i första hand

Har inte tillräckliga 
medicinska 
kunskaper, därför har 
vi BVC i första hand

Behov av BVC 
för medicinsk 
rådgivning

Stöd vid 
sjukdom och 
specifika 
situationer

Stöd från 
BVC
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Resultat
Resultatet nedan presenteras under rubriker som motsvarar de olika kategorierna. Under varje 

kategori beskrivs de olika subkategorierna. Kategorier och subkategorier presenteras i tabell 2.

Tabell 2. Översikt över kategorier och subkategorier.

Kategori Subkategori 

Pappaidealet • Ha tålamod
• Vara flexibel och lyhörd
• Vara kärleksfull men bestämd
• Klara sig själv

Svårigheter i vardagen • Arbetet tar mycket tid och energi
• Oro över barnet
• Behov av vuxenkontakt 
• Utanförskap
• Ta ansvar för en annan individ
• Utveckling och omställning

Hantera svårigheter i 
vardagen

• Balansera mellan arbete och familj
• Stöd från partner
• Kvalitetstid med barnet
• Söka  kunskap om barn och föräldraskap
• Stöd från vänner och familj
• Erfarenhet ger trygghet

Stöd från BVC • Föräldrautbildning
• Stöd vid sjukdom och specifika situationer
• Tillgänglighet och kontinuitet 
• BVC som förmedlare av kunskap
• BVC kontrollerar att barnet har det bra

Pappaidealet 

Papporna tillfrågades om vad de upplevt att de behöver kunna för att vara en bra pappa. Det 

som  framkom  då  var  främst  egenskaper  som  papporna  tyckte  sig  behöva.  I  kategorin 

pappaidealet ingår subkategorierna   ha tålamod, vara flexibel och lyhörd, vara kärleksfull  

men bestämd och klara sig själv
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Subkategorin ha tålamod handlar om att den egenskap som alla papporna i studien ansåg vara 

viktigast för en pappa var tålamod. Det sågs som viktigt att försöka vara lugn och sansad och 

att ta sig tid för barnen. 

Subkategorin vara flexibel och lyhörd handlar om att papporna ansåg det vara viktigt att lyssna 

på barnen och anpassa sig efter deras behov och önskemål. En pappa beskrev att det var viktigt 

att ha en flexibilitet i sina rutiner för att familjelivet skulle fungera. En annan pappa beskrev att 

det var viktigt att vara lyhörd för vad barnen tyckte var roligt och inte tvinga dem att göra det 

han förväntade sig att de skulle vilja göra. De såg en fara i att man känner sig som en bättre 

förälder om man är aktiv och gör saker. En pappa uttryckte det som att man inte bara skulle 

vara en ”lekfarbror”.

Subkategorin vara kärleksfull men bestämd handlar om att flera pappor beskrev en balansgång 

mellan allvar och lek, mellan att vara bestämd och att vara tillåtande och visa kärlek. Det sågs 

som viktigt att när det behövdes kunna säga ifrån till barnet på ett bra sätt, det var lätt att vara 

för tillåtande och att ge barnen det de bad om. 

”För att uppfostra barn tror jag att man måste vara både tolerant och ja men  
liten fast hand sådär.. men man måste ju också kunna visa liksom kärlek å det är 
ju liksom nån blandning av allt det där.”

Subkategorin klara sig själv handlar om att flera pappor beskrev att de önskade klara sig själva 

i  sin roll  som pappa.  Det  gav sig uttryck  i  att  de drog sig för att  fråga om råd och hjälp 

angående barnet. En pappa sade att han trodde att det inte ”ligger för” män att fråga på samma 

sätt som för kvinnor.

Svårigheter i vardagen 

Papporna tillfrågades om vad som försvårar för dem att vara den pappa de skulle vilja vara och 

de beskrev då vilka svårigheter de möter i vardagen. Kategorin svårigheter i vardagen består 

av subkategorierna; arbetet tar mycket tid och energi, oro över barnet, behov av vuxenkontakt,  

utanförskap, ta ansvar för en annan individ och utveckling och omställning. 

Subkategorin  arbetet tar mycket tid och energi handlar om att de allra flesta papporna i vår 

studie beskrev att de upplevde att deras arbete påverkade familjelivet negativt. De beskrev att 

arbetet tog mycket tid och energi vilket påverkade relationen till barnen. Papporna upplevde att 

de hade svårt att räcka till. De slets mellan familj och arbete och en önskan att hinna med att ha 
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kvar sina fritidsintressen. Arbetet kunde orsaka en stress som ibland gick ut över barnen. De 

upplevde det svårt att  koppla från arbetet  när de kom hem. Pappor som drev egna företag 

upplevde det svårt att kunna vara föräldralediga. 

”Få ihop tiden då med familjen med två barn och två heltidsarbeten det är ju den  
stora utmaningen det då ... det är det man brottas mest med … om det är nån  
gång man känner att man inte riktigt  räcker till  så är det ju ofta tid som det  
handlar om då.” 

Subkategorin oro över barnet handlar främst om att papporna känner sig oroliga och hjälplösa 

när  barnen  är  sjuka.  Papporna  oroade  sig  över  barnens  hälsa  och  de  kunde  uppleva  det 

förvirrande med alla nya rön angående barns hälsa som de upplevde att de måste ta ställning 

till. Några pappor talade även om hur kunskap om sjukdomar kunde leda till ökad oro över 

barnet. 

”Det är ju sjukdom som är det besvärligaste om om dom är sjuk för dom är ju 
man känner sig så hjälplös då om man inte när man inte kan fråga dom vart dom 
har ont.”

Subkategorin behov av vuxenkontakt handlar om att pappor upplevde att den sociala biten blev 

lidande av att de var föräldralediga och flera pappor upplevde svårigheter att komma i kontakt 

med andra föräldralediga pappor.  En pappa trodde att  de flesta pappor upplevde att  de var 

ensamma om att vara föräldralediga.

Subkategorin utanförskap handlar om att flera pappor beskrev att de kunde känna sig utanför i 

början. Flera pappor berättade att de under den första tiden då barnet ammades upplevde ett 

sorts utanförskap eftersom de inte själva kunde tillgodose barnets behov. De upplevde att deras 

roll mest var att serva mamman. Flera talade även om hur de upplevde att de gick miste om 

mycket under den första tiden då mamman var hemma och de själva jobbade.

Subkategorin ta ansvar för en annan individ handlar om att papporna upplevde det som en stor 

omställning  att  ta  ansvar  för  en  annan individ,  att  veta  och  tänka  åt  en  annan.  En pappa 

uttryckte att en del pappor kunde vara rädda för att vara ensam hemma med barnet, att de inte 

kände sig trygga i den situationen. Det beskrevs även att om mamman är för kontrollberoende 

kan pappan komma att ”stiga åt sidan” om han känner sig osäker.

”Det som har känts som som mest tungt egentligen det är ju domhära alltså  
beslutena när du måste ju att du gör beslutet åt en annan han kan inte göra det  
själv framförallt när han är sjuk… ’ska jag ta kontakt med vården nu eller ska är  
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det bara nånting vanligt - ska jag låta det vara’? Eh alltså ta rationella beslut på  
nåt sätt åt en annan person eh det har ju man liksom aldrig gjort tidigare.” 

Subkategorin  utveckling och omställning handlar om att papporna upplevde det som en stor 

omställning att  få barn. Även om de var inställda på att  det  skulle bli  en stor omställning 

beskrev flera av papporna att det var svårt att föreställa sig innan vilken stor omställning det 

faktiskt blev. En pappa som var förberedd på att det skulle bli en stor omställning upplevde 

dock omställningen som mindre än han förväntat  sig och han trodde att  hur man upplever 

omställningen påverkas av i vilken fas man är i livet. Det tog tid för papporna att känna sig 

bekväma och trygga i papparollen. De som hade flera barn talade om att de trots att de hade 

erfarenhet från det första barnet var tvungna att lära om eftersom det andra barnet hade en 

annan personlighet. Det som fungerat bra med första barnet kanske inte alls fungerade nu.

Hantera svårigheter i vardagen 

Alla pappor har beskrivit hur de på olika sätt hanterar de svårigheter som de möter i sin vardag 

som småbarnspappa.  Kategorin  hantera svårigheter i vardagen består av subkategorierna; 

balansera mellan arbete och familj, stöd från partner, kvalitetstid med barnet, söka kunskap 

om barn och föräldraskap, stöd från vänner och familj och erfarenhet ger trygghet. 

Subkategorin balansera mellan arbete och familj handlar om hur papporna hanterar konflikten 

mellan arbetet  och familjen.  En del pappor hade förändrat sin arbetssituation för att  kunna 

tillbringa mer tid med barnen. En pappa hade valt att byta till ett arbete som innebar färre resor, 

någon hade valt att arbeta deltid. En pappa beskrev det som viktigt att vara överens om hur 

man ska sköta arbete och familj och att man ser att barnen mår bra. Flera pappor talade om att 

de önskade arbeta mindre för att få mer tid för barnen.

Subkategorin  kvalitetstid  med  barnet handlar  om att  papporna  värdesätter  den  tid  de  kan 

tillbringa med sina barn. De beskriver hur viktigt det är att ha egen tid med barnen, skapa en 

egen  relation  till  dem  och  hitta  sin  egen  stil  som  pappa  tillsammans  med  barnet. 

Föräldraledigheten  gav  papporna  mer  tid  med  barnet  och  de  upplevde  att  den  påverkade 

relationen till barnet positivt. Föräldraledigheten gav en möjlighet att vara med och se barnets 

utveckling, att vara med och se hur barnet lär sig nya saker varje dag. Papporna tyckte att det 

var viktigt att ta vara på tiden när barnen är små. Flera av papporna beskrev hur de försökte 

koppla ifrån arbetet och vara mentalt närvarande när de var med barnen. En pappa beskrev att 
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det sliter att barnet har så långa dagar på dagis och hur han därför försökte tillbringa mycket tid 

med barnet på kvällar och helger. 

”det är ju liksom ett önsketänkande att man verkligen är så att när man är med  
barna – när man tar dendär tiden tills att de lagt sig – att men liksom kopplar  
från det mesta andra va’ alltså det som människa det är ju väldigt svårt för att ja  
det nöter ju på hela tiden allting man varit med om under dan, veckan eller vad  
man ska va med om framåt men ändå att det är väl nånting man skulle vilja  
kunna stänga av mer.”

Subkategorin  stöd från partner handlar  om hur föräldrarna tillsammans löser problem. Vid 

funderingar och frågor vänder sig papporna framför allt till sin partner. Papporna beskriver att 

föräldrarna stöttar varandra när det gäller att fatta beslut åt barnet. En pappa beskrev sin fru 

som en väldigt påläst mamma. Han upplevde det positivt att få information av henne om vad 

som händer med barnen i olika åldrar, hur de utvecklas och om olika barnsjukdomar. 

Subkategorin söka kunskap om barn och föräldraskap handlar om vart papporna vänder sig då 

de funderar över någonting. Många använde Internet för att söka kunskap och få praktiska råd 

både gällande barnets utveckling och vid sjukdomar. Informationen värderades olika utifrån 

varifrån den kom, Growing people och sjukvårdsrådgivningen nämndes av flera som bra och 

tillförlitliga sidor. Internet beskrevs även som ett sätt att få kontakt med andra föräldrar och ta 

del av andras erfarenheter. Flera pappor berättade att de vände sig till vänner som också hade 

barn för att diskutera problem och få tips och råd. Flera pappor vände sig också gärna till sina 

egna föräldrar. De flesta papporna kände att de kunde vända sig till BVC men det var inte det 

första de gjorde, alla beskrev att de först själva försökte lösa de problem som dök upp. En 

pappa sa att man under resans gång upptäcker vad man behöver hjälp och stöd med och att man 

då har ansvar att skaffa sig den kunskap man behöver. 

Subkategorin  stöd från vänner och familj handlar om att papporna upplevde det som mycket 

viktigt att ha ett bra socialt nätverk. Flera talade om att de uppskattade att träffa andra pappor, 

speciellt under föräldraledigheten. Det var viktigt att träffas för att umgås men även för att få 

råd och stöd i olika situationer. Papporna tyckte att det var särskilt viktigt att träffa föräldrar 

med barn i samma ålder eftersom de möter samma utmaningar. En pappa talade om hur man 

genom att se hur andra föräldrar gjorde kunde lära sig hur man inte skulle göra. Genom att de 

kunde vända sig till sina vänner menade papporna att behovet av stöd från BVC minskade.
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Subkategorin erfarenhet ger trygghet handlar om att pappor som fått sitt andra barn känner sig 

tryggare.  De beskrev  att  de  upptäckt  hur  mycket  de  lärt  sig  och  att  de  med  andra  barnet 

upplevde mindre behov av att ha exakt kontroll på barnets utveckling, de kände sig nöjda med 

att kunna se på barnet att det mådde 

bra. 

Stöd från BVC 

Pappor tillfrågades om hur de upplevt kontakten med BVC och om vilken hjälp de önskat från 

BVC. Alla pappor tillfrågades även om hur de upplevt föräldrautbildningen och hur de skulle 

vilja  att  den  utformades.  Kategorin  Stöd  från  BVC består  av  subkategorierna; 

föräldrautbildning, stöd vid sjukdom och specifika situationer, tillgänglighet och kontinuitet,  

BVC som förmedlare av kunskap och BVC kontrollerar att barnet har det bra.

Subkategorin föräldrautbildning handlar om hur papporna upplevt den föräldrautbildning deras 

BVC anordnat, vad de önskar få ut av en föräldrautbildning och vad utbildningen betytt för 

dem. Papporna gjorde ingen skillnad på den föräldrautbildning som anordnats av MVC före 

barnets födelse och den som anordnats av BVC efter. En av papporna hade inte haft möjlighet 

att  gå  någon  föräldrautbildning  eftersom BVC på  hans  ort  inte  anordnat  någon,  men  han 

upplevde inte heller att han haft behov av föräldrautbildning. Endast några få pappor upplevde 

att  de haft  möjlighet  att  delta  i  hela  föräldrautbildningen efter  barnets  födelse.  Att  de inte 

deltagit hade flera orsaker. Ett par pappor hade uppfattat att utbildningen bara var riktad till 

mammor. Flera uppgav att de inte kunde delta eftersom de arbetade och utbildningen var på 

dagtid. En pappa valde att inte prioritera in utbildningen eftersom hans fru inte upplevde den 

som  givande.  En  annan  pappa  tyckte  att  det  var  bra  att  det  var  frun  som  gick  på 

föräldrautbildningen eftersom det var hon som var hemma med barnet och därför hade störst 

behov av den. Hon återgav sedan det viktigaste till honom. Samtliga pappor hade dock deltagit 

i  utbildning  i  första  hjälpen  vilket  alla  uppskattade.  Flera  pappor  hade  synpunkter  och 

önskemål om innehållet i föräldrautbildningen även om de trodde att det var svårt att skapa en 

heltäckande utbildning. De menade att innehållet måste anpassas efter deltagarnas behov och 

erfarenheter. Flera talade om att de ville veta vad man normalt kan förvänta sig med små barn, 

vanliga problem och hur de utvecklas. Att få information och kunskap skapade trygghet och 

engagemang. Några ville ha en mer praktisk utbildning och ville veta konkret hur man tar hand 

om barnet, till exempel hur man byter blöjor och vilka salvor man ska använda. Det framkom 

även önskemål om praktisk information om hur man tar ut föräldraledighet. Någon saknade 
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information om kost och hade önskat informationsmaterial om vad barn kan äta. Några pappor 

hade vid något tillfälle haft en manlig föräldrautbildare vilket de flesta uppskattade. En pappa 

trodde att  det  berodde på att  det  är  lättare  för en man att  berätta  så att  män tycker  det är 

intressant.  En  pappa  trodde  att  det  automatiskt  skulle  bli  ett  annat  innehåll  i 

föräldrautbildningen om fler pappor deltog. Flera hade önskemål om en grupp bara för pappor. 

De trodde att det skulle underlätta för en del pappor att våga ställa frågor och att det skulle vara 

givande att få möjlighet att tala med andra pappor om sådant som pappor funderar på. Flera 

pappor önskade att BVC anordnade en utbildning för dem då barnet blev lite äldre eftersom de 

flesta pappor tar ut sin föräldraledighet då barnet är äldre. En pappa trodde att  en träff för 

pappor  innan  föräldraledigheten  skulle  kunna  få  dem  att  känna  sig  tryggare.  Syftet  med 

utbildningen skulle vara dels att utbyta erfarenheter men också att knyta kontakter och träffa 

andra pappor. En pappa ansåg att BVC borde uppmuntra och involvera papporna mer. Han 

upplevde att BVC ”var klart” då han skulle vara föräldraledig. Så gott som alla pappor ansåg 

att föräldrautbildningens främsta syfte var att få träffa andra föräldrar och knyta nya kontakter. 

De såg ett stort värde i att få utbyta erfarenheter med varandra och kunna få tips och råd av 

andra i samma situation. Flera av föräldrarna hade fortsatt kontakt med de familjer de träffat 

under  föräldrautbildningen  och  det  var  mycket  värdefullt  för  dem.  Behovet  av 

föräldrautbildning upplevdes som störst med första barnet.

”det är ju trygghet i föräldrautbildning att man får får känna att ’jamen det är så  
här det ska vara ungefär’ och det är ju betydligt lättare att kunna ta att det är lite  
man är ju vaken på nätterna och det skriks och så vidare då man känner ’jamen  
det är som det ska vara’”

Subkategorin  stöd vid sjukdom och specifika  situationer handlar  om att  papporna upplever 

behovet av BVC som störst när barnet är sjukt samt vid problem gällande till exempel trots, 

sömn och magproblem. Behovet var störst under det första året. De flesta papporna upplevde 

främst behov av BVC för rådgivning vid sjukdom eftersom de upplevde att de själva saknade 

tillräckliga  medicinska  kunskaper.  Papporna  önskade  personlig  rådgivning  från  någon som 

kände till  barnet  och  familjen.  Det  upplevdes  som mycket  positivt  när  BVC gav råd  som 

hjälpte vid till exempel magproblem, problem med sömn, om barnet var trotsigt eller när barnet 

hade ont. En pappa uttryckte att han själv gjorde en bedömning huruvida BVC skulle kunna 

hjälpa eller om han skulle söka specialistvård direkt. En av papporna uttryckte att han hellre 

kontaktade  BVC en gång för mycket  på grund av långt  avstånd till  sjukhuset.  Behovet  av 

rådgivning var störst med första barnet. Att bli tagen på allvar upplevdes som mycket viktigt.
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”Allt var som normalt och det liksom det ger sig med tiden vilket [du] kanske inte  
vill höra utan du kanske vill höra att ’det är normalt men du kan göra på det här  
eller det här sättet’ kanske att det liksom blir en annan betydelse.”

Subkategorin tillgänglighet och kontinuitet handlar om hur viktigt det är för papporna att kunna 

komma i kontakt med BVC när behovet av hjälp uppkommer och att det är viktigt att få en 

personlig  kontakt  med BVC-sköterskan.  Tillgängligheten  hade stor betydelse  för hur nöjda 

papporna var med BVC. Papporna kände sig trygga om de visste att de enkelt kunde komma i 

kontakt med BVC när de behövde. En pappa uttryckte att den största bristen med BVC var att 

han inte fick kontakt när han behövde. Vid de tillfällen papporna inte fick kontakt vände de sig 

istället till sjukvårdsrådgivningen. Papporna ville ha en personlig kontakt med en sjuksköterska 

som kände till barnet, det upplevdes tryggt att veta vem som svarade när de ringde. BVC:s 

telefontider och öppettider gjorde att den som var föräldraledig fick sköta kontakten med BVC. 

”Kan inte säga att jag saknat nåt sånt (stöd), just eftersom det har vare så enkelt  
att ringa till dom och få hjälp direkt.”

Subkategorin  BVC som förmedlare av kunskap handlar om att  papporna ser det som en av 

BVC:s uppgifter  att  kunna ge professionella  råd och förmedla  den kunskap som papporna 

behöver  för att  själv  kunna ta  beslut  gällande  barnet.  De flesta  papporna talade  om att  de 

deltagit i utbildning i första hjälpen vilket de uppskattade. BVC-personalen uppfattades som 

kunniga. Rutinbesöken var ett tillfälle att ställa frågor gällande problem som inte var akuta. 

Subkategorin BVC kontrollerar att barnet har det bra handlade om att papporna såg det som 

BVC:s uppgift att ha kontroll på barnets hälsa och välbefinnande. En pappa såg det som ett 

godkännande av honom som pappa att BVC tyckte att allt var okej vid hembesöket. Även om 

papporna såg det som BVC:s uppgift att ha kontroll på barnets hälsa och utveckling såg de det 

också  som viktigt  att  BVC  även  såg  föräldrarnas  behov.  Rutinbesöken  med  vägning  och 

mätning uppskattades. 

”BVC:s roll det är ju egentligen som jag ser det det är ju att de kollar upp så att  
man sköter sig och barnet mår bra och att dom ser då faktorer då som om man 
som förälder är kanske olämplig eller man ser att man man ser föräldern att man 
behöver stöd”
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Diskussion

Metoddiskussion

För insamlandet av data valdes intervjuer som metod eftersom det är en lämplig metod för att 

belysa  människors  upplevelser  och  erfarenheter.  En  intervjuguide  med  semi-strukturerade 

frågor användes för att täcka alla ämnesområden samt ge möjlighet för respondenterna att fritt 

berätta om sina egna upplevelser (Repstad, 2007). Den metod som använts för att analysera 

intervjumaterialet är kvalitativ innehållsanalys med stöd av Graneheim och Lundman (2004). 

En  svårighet  inom  innehållsanalys  är  att  låta  materialet  tala  utan  att  forskarens  egna 

erfarenheter och förförståelse påverkar tolkningen (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att 

vara  medveten  om detta  och  hela  tiden  fråga  sig  vad  texten  egentligen  säger  har  detta  i 

möjligaste mån undvikits. För att underlätta för läsaren att bedöma resultatets överförbarhet har 

urvalsprocessen, datainsamlingen och deltagarna beskrivits noggrant (Graneheim & Lundman 

2004). Om resultatet i denna studie kan överföras till andra sammanhang är dock upp till varje 

läsare  att  bedöma.  Ett  vanligt  förekommande  problem då  det  gäller  pappors  deltagande  i 

forskning  rörande  familjen  kallas  self-selective  bias.  Pappor  som väljer  att  delta  i  studier 

tenderar  att  vara  äldre,  mer  välutbildade,  leva  i  stadigare  äktenskap  och  ha  barn  med 

lättsammare  temperament.  Etniska  minoriteter  och  låginkomsttagare  är  underrepresenterade 

(Costigan & Cox, 2001). Detta fenomen kan förklara studiedeltagarnas homogenitet i studien; 

alla pappor var över 30 år, de bodde tillsammans med barnets mamma, ingen saknade arbete 

och alla hade minst gymnasial utbildning, flera hade även eftergymnasial utbildning. Det skulle 

kunna vara så att pappor som valt att delta i denna studie är mer engagerade och aktiva än 

genomsnittet. Det kan tyda på ett stort engagemang i föräldraskapet att de valt att delta i en 

studie och även tackat ja till att delta i en uppföljande studie. Genom att intervjua pappor med 

andra förutsättningar skulle resultatet kunnat bli annorlunda. En annan form av bias är social 

desirability bias vilket innebär att människor tenderar att säga det de tror att andra vill höra 

(Garfield & Isacco, 2006). För att minska risken för detta har intervjuerna genomförts utan att 

mammorna varit i samma rum. Papporna har informerats om att deras utsagor inte kommer att 

kunna identifieras vilket borde öka chansen att det papporna berättade var deras egna åsikter. 

Rimligtvis borde det också vara en fördel att intervjuerna utfördes av personer som inte är 

knutna till BVC. Några av de intervjuade papporna uttryckte att kommunikationen i en grupp 

med bara män blir annorlunda. Det kan därför tänkas att resultatet blivit något annorlunda om 

intervjuerna genomförts av en manlig intervjuare.
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Inom  kvalitativ  forskning  kan  resultatens  trovärdighet  beskrivas  med  begreppen  giltighet, 

överförbarhet  och  tillförlitlighet.  Giltighet  beskriver  hur  sanna  resultaten  är.  En  studies 

överförbarhet  handlar  om huruvida  resultatet  kan  appliceras  på  andra  sammanhang  än  det 

studerade. Tillförlitligheten ökas genom att olika tolkningsmöjligheter i analysarbetet beaktas 

(Lundman  &  Hällgren  Graneheim,  2008).  Studiens  giltighet  ökar  genom  att  det  i 

undersökningsgruppen finns deltagare med olika erfarenheter. Med studiedeltagare från olika 

bakgrunder belyses forskningsfrågan ur olika aspekter/synsätt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Genom att  noga  beskriva  urvalet,  deltagare,  kontext,  datainsamling  och  analys  underlättar 

författaren för läsaren att bedöma resultatets överförbarhet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008).  Genom att  båda  författarna  tillsammans  lyssnat  igenom intervjuerna  och  skrivit  ut 

materialet  ordagrant  ökar  studiens  tillförlitlighet.  Författarna  har  tillsammans  läst  samtliga 

intervjuer  och  analyserat  materialet  vilket  ökar  tillförlitligheten  i  resultatet.  Under  hela 

processen  har  olika  tolkningsmöjligheter  diskuterats  tills  konsensus  nåtts.  Vid  osäkerhet  i 

tolkningsprocessen har författarna åter lyssnat på inspelningarna från intervjuerna för att öka 

tillförlitligheten i tolkningen.

Resultatdiskussion 

Alla pappor beskrev upplevelsen att  bli pappa som en stor händelse i livet  som förändrade 

vardagen. Att bli pappa var i grunden en mycket positiv upplevelse. Men det innebar också en 

del svårigheter och utmaningar  framförallt  att  hinna med både arbete  och familj  och att  ta 

ansvar för en annan individs hälsa och välbefinnande. De flesta av de pappor som intervjuades 

hade en positiv bild av BVC. De hade många tankar om BVC och dess verksamhet och hur de 

skulle vilja att den såg ut. Papporna upplevde behov av att BVC kontrollerade barnets hälsa, 

gav rådgivning vid sjukdom och förmedlade sociala kontakter med andra föräldrar.  Att BVC 

var lättillgängligt och att BVC- sköterskan kände till familjen var viktigt för papporna.

Papporna beskrev tålamod som den viktigaste egenskapen man behöver som pappa. Även i en 

studie  av Premberg,  Hellström och Berg (2008)  beskrivs  hur  nyblivna  pappor  upplever  att 

tålamod är en nödvändig egenskap och att de utvecklat ett lugn och tålamod sedan de blev 

pappor. Papporna i vår studie upplevde också det som viktigt att vara lyhörd för barnet och att 

ha  egen  tid  med  barnet  för  att  kunna  utveckla  en  personlig  relation.   Flera  av  papporna 

uttryckte en önskan att klara sig själv i sin roll som pappa och det ledde till att de drog sig för 

att fråga om råd. Samtidigt beskrev de att det var viktigt att kunna vända sig till BVC när de 

hade frågor och funderingar men att de i första hand försökte lösa de problem som uppstod på 
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egen hand innan de kontaktade BVC. Det som papporna oroade sig mest över var när barnen 

var sjuka och det var också då som behovet av BVC var som störst. Det var mycket viktigt att 

kunna ringa BVC för att få råd även om de ofta först sökte svar på sina frågor på egen hand, 

via Internet eller genom att rådfråga vänner. Flera pappor påpekade att de inte vände sig till 

BVC ”i onödan”. Det var dock viktigt att snabbt kunna få kontakt med BVC och att bli tagen 

på allvar. Många var mycket nöjda med den hjälp de fått från BVC och att få kontakt när man 

så önskade var det viktigaste. Papporna i studien beskrev att även banala sjukdomar hos det 

lilla  barnet förorsakade stor oro. Även Fägerskiöld (2006) fann att  pappor förväntar sig att 

sjuksköterskan på BVC ska ha kunskap om och kunna ge råd vid sjukdomssymtom som hicka, 

kolik och vanlig förkylning. Om barnet hade speciella behov som inte BVC- sköterskan kunde 

tillgodose förväntade sig pappan att BVC- sköterskan remitterade barnet till en specialist. Det 

kan vara viktigt att komma ihåg för sjuksköterskan som arbetar inom barnhälsovården att det är 

när barnen är sjuka som papporna upplever behovet av stöd som störst. Eftersom papporna vill 

klara saker på egen hand ringer de ofta först när de inte lyckas lösa problemen själva.

Fägerskiöld och Ek (2003) har studerat mammors förväntningar på BVC- sköterskan. Liksom 

papporna i denna studie förväntade sig mammorna att BVC- sköterskan genom att observera 

barnet kunde bedöma att det var friskt och hade det bra. Detta gav en trygghet. Mammorna i 

studien  hade  en  önskan  att  träffa  andra  mammor  genom föräldrautbildningen  eftersom de 

ibland kände sig isolerade och önskade utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Mammorna 

önskade  emotionellt  stöd  för  egen  del  från  BVC-  sköterskan,  vilket  är  en  skillnad  från 

papporna i denna studie som uttryckte att deras behov av stöd främst gällde barnet. 

 

Det beskrevs som en stor svårighet att hinna med både arbete och familj. Det upplevdes som 

frustrerande att arbetet  tog så mycket  tid från barnet och det gav dåligt samvete.  Några av 

papporna hade medvetet valt att förändra sin arbetssituation för att få mer tid med barnen. I 

Premberg,  Hellström  och  Berg  (2008)  framkommer  att  pappor  upplever  svårigheter  att 

kombinera familjeförsörjning med att vara en engagerad pappa. De skulle gärna arbeta kortare 

dagar för att kunna vara med barnet. Även Nyström och Öhrling (2004) beskriver att pappor 

upplever en konflikt  mellan flera värdefulla  delar i  livet  såsom arbete,  hobbys,  vänner och 

familj. En av de pappor som intervjuats i denna studie upplevde att han satt sig i en situation 

där han arbetade för mycket och hade andra viktiga projekt på gång vilket gjorde att han inte 

riktigt orkade med barnen och därmed alltid hade dåligt samvete. Han uttryckte att han önskat 

att  ”någon”  berättat  för  honom  innan  hur  mycket  tid  det  tar  att  vara  förälder. 
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Föräldrautbildningen  skulle  kunna vara  ett  forum där  papporna  kan  diskutera  med  andra  i 

samma situation och hitta vägar för att få ihop livspusslet. 

I  takt  med  att  vårt  samhälle  förändrats  har  även  mans-  och  papparollen  förändrats. 

Förväntningarna på mannen som pappa är annorlunda idag än de var för bara några årtionden 

sedan. Tidigare var mannens ansvar att försörja familjen och det var kvinnans ansvar att ta 

hand om hemmet och barnen. Idag då även mammorna förvärvsarbetar ställs andra krav på 

männen. Eftersom denna utveckling gått fort saknar män idag ofta egna förebilder till hur de 

skall vara som pappor vilket har belysts i flera studier (Barclay & Lupton, 1999; Fägerskiöld, 

2008; Goodman, 2005; Nyström & Öhrling, 2004; Premberg, Hellström & Berg, 2008). De 

pappor som intervjuats i denna studie upplevde en stress i att klara av att både arbeta och vara 

den engagerade pappa de ville vara. Det kan vara så att de fortfarande upplever att det är deras 

uppgift att försörja familjen, de har inte ”lämnat” den gamla rollen som ”familjeförsörjare” 

utan försöker att kombinera den med rollen som ”partner” och ta lika stort ansvar för barnet 

som mamman gör. Ett av barnhälsovårdens mål är att minska skadliga påfrestningar på barnets 

föräldrar  för  att  därigenom  skapa  bra  förutsättningar  för  barnet.  I  dagsläget  når  BVC:  s 

föräldrastöd  främst  mammor  och  därmed  missas  de  viktiga  pappornas  behov.  Genom  att 

erbjuda  pappor  en  möjlighet  att  träffa  varandra  och  samtala  om  sina  erfarenheter  och 

upplevelser ges de en möjlighet att utveckla en papparoll som fungerar i dagens samhälle. 

Många pappor uttryckte  ett  behov av att få kontakt med andra pappor för att kunna utbyta 

erfarenheter vilket stämmer väl överens med en svensk studie av Fägerskiöld (2006). Även 

papporna i den studien uttryckte ett behov av att träffa andra pappor och de som haft möjlighet 

att delta i pappagrupper var mycket nöjda med det. Ett fåtal av de pappor vi intervjuade hade 

deltagit i någon pappagrupp men de som gjort det var nöjda. Det var dock flera av papporna 

som  önskade  en  möjlighet  att  träffa  andra  pappor  via  BVC  för  att  umgås  och  utbyta 

erfarenheter. Det ansågs vara svårt att komma i kontakt med andra pappor via BVC eftersom 

papporna ofta tar ut sin föräldraledighet då barnet är äldre och kontakten med BVC inte är lika 

frekvent.  Pappornas låga deltagande i  föräldrautbildningen efter  barnets  födelse förklarades 

med att den vände sig till mammor, att den var på dagtid eller att mamman hade störst behov 

av den. Fägerskiöld (2006) fann att pappornas låga deltagande berodde på att papporna inte 

kände till  utbildningen eller  att  de uppfattat  att utbildningen vände sig till  mammor.  Enligt 

Premberg och Lundgren (2006) är det av värde för pappor att få träffas i grupp och utbyta 

erfarenheter  utan mammornas  närvaro.  Enligt  Fägerskiöld  (2006)  upplever  pappor  som har 
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möjlighet att tala med andra män om frågor gällande barnet även ett mindre behov av stöd från 

sjuksköterskan på BVC. Detta visar på hur viktigt det sociala nätverket är för pappor. Här har 

BVC en unik möjlighet  att  skapa förutsättningar  för sociala  kontakter  som ger män stöd i 

papparollen. Flera pappor beskrev hur viktigt det sociala nätverket var för att ventilera frågor 

som  rörde  barnet  och  papparollen  och  att  de  därmed  upplevde  att  deras  behov  av  BVC 

minskade. I tider då resurserna är knappa kan en satsning på pappors sociala nätverk vara en 

vinst inte bara för pappor och barn utan även för verksamheten. Det papporna efterfrågar är 

inte avancerad undervisning utan att  träffa andra pappor i samma situation.  Papporna i vår 

studie hade deltagit i föräldrautbildningen på mödrahälsovården före förlossningen trots att den 

var under arbetstid, varför det kan tänkas att de, om de kände att det förväntades av dem, skulle 

delta  även  i  föräldrautbildningen  på  BVC.  Enligt  Fägerskiöld  (2006)  anser  pappor  att 

tidpunkten på dagen är mindre viktig. Föräldrautbildningen på BVC skulle kunna anpassas till 

pappornas behov genom att förläggas till eftermiddagen. BVC- sköterskan skulle även kunna 

visa  att  de förväntar  sig att  pappan deltar.  I  Västernorrland deltar,  på de vårdcentraler  där 

deltagandet  var  som  högst,  endast  13-20  procent  av  papporna  i  föräldrautbildningen 

(Landstinget  Västernorrland,  2008).  Enligt  en  kartläggning  av  föräldrastödet  på  BVC  i 

Västernorrland säger endast 19 av 52 sjuksköterskor på BVC att de gjort något för att  öka 

pappors deltagande. Exempel på åtgärder som sjuksköterskorna gjort är att förlägga träffar på 

kvällstid, inbjuda till föräldrautbildningen vid hembesöket när papporna är med och engagera 

manliga  gruppledare  (Landstinget  Västernorrland,  2009).  Flera  av papporna  i  denna  studie 

önskade träffa andra pappor inför och under sin föräldraledighet.  Det verkar därmed finnas 

intresse  för  en  föräldrautbildning  för  pappor  då  barnet  närmar  sig  ett  års  ålder.  Enligt 

regeringens  nationella  strategi  för  ett  utvecklat  föräldrastöd  är  ett  av  delmålen  att  skapa 

mötesplatser för föräldrar (Socialdepartementet, 2009a). Genom

att erbjuda en föräldrautbildning som vänder sig till pappor och som är anpassad efter deras 

önskemål och behov får BVC en möjlighet att möta pappor och därmed erbjuda ett föräldrastöd 

som inte bara vänder sig till mammor.

Ofta  var  det  endast  den  förälder  som var  föräldraledig  som kom med  barnet  till  BVC på 

hälsokontrollerna. Det gjorde att pappan sällan besökte BVC eftersom besöken är färre under 

den period då de flesta pappor är föräldralediga. BVC- sköterskan kan försöka förmedla att 

besöken är av stort värde både för barnet och för föräldrarna. Att inte hela familjen kommer till 

BVC kan ses som en brist. Enligt Garfield och Isacco (2006) är de så kallade rutinbesöken 

viktiga eftersom de är ett  tillfälle  för ömsesidig kommunikation mellan sjuksköterskan och 
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familjen.  Hälsokontrollerna är också ett  tillfälle  för föräldrarna att  lära  sig mer  om barnets 

hälsa och utveckling. En närvarande och engagerad pappa som kommer till BVC tillsammans 

med mamman ger BVC- sköterskan möjlighet att observera interaktionen i familjen vilket är 

grundläggande inom barnhälsovård. Det ideala för barnets välbefinnande och hälsa är att båda 

föräldrarna är engagerade. 

Dagens pappor kämpar med att hinna med både jobb och familj, de vill vara involverade och 

engagerade pappor. Då barnen är sjuka är det viktigt för dem att lätt komma i kontakt med 

BVC, de  vill  tala  med  en  professionell  sjuksköterska  som känner  till  barnet  och familjen. 

Pappors deltagande i föräldrautbildningen är mycket lågt och orsaken till  detta kan vara att 

föräldrautbildningen är anpassad för mammors behov och förutsättningar. Pappor har ett stort 

behov av att träffa andra föräldrar, framförallt andra pappor men BVC har ännu inte lyckats 

skapa mötesplatser som tillgodoser pappornas behov. Vi vet att pappors engagemang är mycket 

betydelsefullt för barnets hälsa, utveckling och välbefinnande vilket gör att det är viktigt för 

BVC att verka för att pappan ska vara delaktig i barnets hälsovård, det bästa för barnet är att 

båda föräldrarna är engagerade i det som rör barnets hälsa och välbefinnande. Det är BVC:s 

uppgift att ge föräldrastöd men som BVC är utformat idag nås bara halva familjen. Ett område 

för  framtida  forskning  är  därför  att  hitta  former  för  föräldrastöd  som  attraherar  båda 

föräldrarna. 

”Föräldrar är de viktigaste folkhälsoarbetarna.”
Äldre- och folkhälsominister, Maria Larsson (Tal vid konferensen ”Föräldrastöd –  vinst för alla”, 31 mars 2009)
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Bilaga 1.

 

Förfrågan om deltagande i studie.

Studier ha visat att pappan är mycket viktig för det lilla barnets psykiska och 
sociala utveckling. Att bli förälder förändrar livet och föräldrar kan känna behov 
av stöd i den processen. En viktig uppgift för BVC är att erbjuda det stödet. 
Studier har dock visat att BVC´s utformning ofta är mer anpassat för mammans 
behov. 

Denna studies syfte är att undersöka vilka behov och önskemål om stöd från 
BVC som pappor har genom att intervjua 10 pappor i Västernorrland om deras 
erfarenheter och tankar om BVC. Intervjuerna kommer att ta 30- 60 minuter och 
spelas in på band för att underlätta analysen. Intervjun kan genomföras i 
deltagarens hem eller på en annan plats efter överenskommelse med deltagaren. 
Intervjun kommer att ske under slutet av april eller i början av maj.
 
Som en av deltagarna i studien ”Att föda barn i Västernorrland” har du 
slumpmässigt valts ut för deltagande i denna intervjustudie. Som deltagare kan du 
när som helst, utan motivering, avbryta ditt deltagande då studien är helt frivillig. 
Allt material kommer att avidentifieras. Endast undertecknade och handledare 
kommer att ha tillgång till intervjumaterialet i sin helhet. 

Studien genomförs som en del i distriktssköterskeutbildningen och kommer att 
sammanställas i en vetenskaplig uppsats.

Eftersom du tidigare har tackat ja till att kontaktas för deltagande i 
uppföljningsintervju kommer vi att kontakta dig via telefon under kommande 
vecka för att fråga om du vill och kan delta. 

Har du några frågor om studien, eller intervjun, är du välkommen att kontakta 
någon av oss via nedanstående telefonnummer eller via e- post.

Ann Bergström
Leg. sjuksköterska
Distriktssköterskestud.
XXX- XXXXXXX

Sara Arctaedius Jonsson 
Leg. sjuksköterska
Distriktssköterskestud.
XXX- XXXXXXXX

Lars Lilja
Universitetslektor
XXX-XXXXXXXXX
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