
Abstrakt  
 
Bakgrund. Småbarnspappor har intervjuats om deras erfarenheter att vara pappa. Olika 
resultat har framkommit, däribland att faderskapet inneburit en omställning i livet. Det har 
varit ansträngande, men även glädjefyllda moment. Av olika stöd som utformats för 
papporna, handlar det t ex om att samhället ger dem bidrag. Med betoning på Sverige och 
även Europa, än övriga länder i världen. Mot bakgrund till svenska folkhälsopolitiska i mål 
som utvecklats, med syftet för bl a familjen, att öka jämlikhet i vård- och omsorgsfrågor 
gällande barnet. Syftet med denna studie var att belysa småbarnspappors känslor i 
föräldraskapet Metod. Sex informanter hade rekryterats för att söka svar, genom att öppna 
frågor ställdes, t ex om småbarnspappalivet. Telefonintervjuer genomfördes. Analys. 
Intervjumaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat. Småbarnspapporna 
hade känt varierande känslor med sitt barn. Bland känslostormarna återfanns känslor som 
sträckte sig från kamp, ansträngande till positiva stunder tillsammans med sitt barn. Papporna 
hade känt det lätt att finna givande stöd, men där fanns även svårigheter att finna stöd. 
Hindren kunde kännas ansträngande. Fäder belyste att inte känt sig bli tagen på allvar. 
Barnhälsovården fick av informanter såväl positiv kritik, men även negativ kritik. 
Implikationer. Barnhälsovårdens organisation visades ha teoretiska möjligheter att hjälpa 
småbarnspappor i känslor av exempelvis trångmål. 
 
Nyckelord: Erfarenhet, innehållsanalys, småbarn, småbarnspappor, stöd.  
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Abstract 
 
Background. Fathers of young children were interviewed about their experiences of 
fatherhood. Various experiences emerged, including that of fatherhood representing a major 
adjustment in life. Fathers experienced difficult, but also joyful, times. Fathers are offered 
various kinds of support. This includes economic contributions from society. This support is 
particularly well developed in Sweden and other western European countries compared to the 
rest of the world. The objectives of Swedish public health policy were developed to help 
families achieve greater equality within the family, concerning the child’s well-being. The 
aim of this study was to illustrate what fathers themselves had to say about equality and the 
experiences of fatherhood. Method. A qualitative method was used. Telephoneinterviews 
were accomplished. Six fathers were interviewed and data was gathered. Analysis. The 
material were analysed using qualitative content analysis. Results. Fathers felt a range of 
feelings about their children. These included role strain and difficulties, but also positive 
moments spent with the child. Fathers found it easy to access support, but also mentioned 
some obstacles, which some fathers felt more stressful. Child health care services received 
both praise and criticism concerning the support provided. Some fathers stated that they did 
not feel they were taken seriously. Implications. As shown by the evidence in the study, the 
child health care services also had the potential to improve the support offered to fathers in 
times of distress. 
 
Keywords: Content analysis, experiences, fathers of young children, infant, support.  
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I rollen som småbarnspappa har det beskrivits komplexitet och individuella 

erfarenheter. Småbarnsföräldrars erfarenheter kan från några platser i världen 

t ex från Sverige, Brasilien och Nya Zeeland ha inneburit alltifrån, omvälvande, omställning, 

såväl förutsägbart, som oförutsägbart föräldraskap, glädje och även känslor av frustration. 

Med andra ord har med det nya lilla barnet och familjemedlemmen som nu befinner i centrum 

mellan paret, medfört en större förändring (Fägerskiöld, 2008; Freitas, Silva, Coelho, Guedes, 

Lucena och Costa, 2009; Gage & Kirk; 2002 och Premberg, Hellström och Berg, 2008). 

Fädernas erfarenheter uttrycks enligt Erlandsson och Lindgren (2009) med ord att de själva 

växt, mognat alltmer sedan barnet kom in i deras liv. Pappor uttrycker att de anser sitt barn 

som skört och att de därför vill vara den som skyddar barnet. Freitas et al (2009) och Nyström 

och Öhrling (2004) visar att fäder ansåg att i papparollen, kunde handla om att vara den som 

försåg familjen med exempelvis en bostad. Och även att en pappas uppgift kunde handla om 

att vara beskyddaren. Pappor hade också uttryckt att kunna förse familjen och barnet med 

saker som barnet behöver för en trygg säker uppväxt. 

 

 Småbarnspappan genomgår i huvudsak fyra överlappande faser gentemot sitt barn. 

Faserna innebär upptäckt av egen förväntan, dels att de nu konfronteras med verkligheten. För 

det tredje att få skapa sin egen roll som involverad pappa. Den fjärde fasen om att skörda 

olika typer av belöningar. Belöningarna innebar att barnet ibland log mot dem. Pappan kunde 

i den fjärde fasen känna ömsesidig interaktion samt helhet och mening. Faserna beskrivs 

under den tidigare delen av barnets liv eller spädbarnsåldern. För pappan innebar det oftare  

t ex underhållning, trubbel, uppvaknanden samt hårt arbete med barnet. Det framkom även 

fäders uttryckta önskemål om att bli en annorlunda pappa. Med annorlunda menades än den 

pappa de själv hade erfarenheter av som barn. Pappor ansåg emellertid det finnas svårigheter 

att få tid till att umgås med sitt barn. Att kunna bli skickligare att sköta om sitt barn, eftersom 

tiden inte upplevdes räcka till då de själv förvärvsarbetade (Goodman, 2005). 

 

Att vara pappa innebär således en roll, där nya anpassningar ständigt råder (Erlandsson och 

Lindgren, 2009).  

En orsak framkommer av Halle, Dowd, Fowler, Rissel, Hennessy, Mac Nevin och Nelson 

(2008) att föräldraskapet var stressigt. Självsäkrare småbarnspappor uttryckte att de föredrog 

ett familjeliv där pappan är den ”starke” och gärna vill beskydda familjen. Föräldraskapet 

hade förändrat relationen mellan de båda föräldrarna.  Halle et al (2008) beskrev utifrån båda 

partnernas synsätt. Här beskrevs även en närhet till hälso- och sjukvårds enheter, dvs. i 
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geografisk och teknisk mening (dvs. med utbud av sociala verksamheter & medier). Och trots 

närheten till hälso- och sjukvård, förklaras av pappors tankar att för dem kunde 

barnhälsovårdens utbud begränsat. Begränsad i och med att den motsvarande barnhälsovården 

inte jämnt kanske hade öppentider, som alltid överensstämde med småbarnspappans 

vardagsbestyr. Bestyr som oftare för pappan kunde innebära förvärvsarbete på de 

öppettiderna. Småbarnspappor uttryckte att partnern inte längre gav dem samma 

uppmärksamhet som de gjort innan barnet kom in i familjebilden. Deras partner svarade 

emellertid att de känt ett stöd av sin partner. Av slutsatser framkom att barnhälsovården kan 

vara mer lyhörd mot småbarnspappan om dennes önskemål (Halle et al , 2008). 

 

Nyström och Öhrling (2004) beskriver föräldraskapet och här beskrivs det om pappors 

rollförväntningar. Förväntningarna handlade därmed om att till fullo bidra med det 

ekonomiska, genom sitt förvärvsarbete och i och med det inta rollen att försörja sin familj. En 

del pappor beskrevs där en del av deras självidentitet förklarades som att pappan var den som 

förvärvsarbetade i familjen. Det framkom även att en pappas uppgift var att lämna plats åt 

barnet. Fäder uttryckte känslor av att vara oförberedd och enligt Hall (1994) även känt 

frustration och rollansträngningar. De uttryckte även ett bristande självförtroende, trötthet och 

att ”kämpa på”. Om trötthet har Fägerskiöld (2008) visat att pappor uttryckt sömnbesvär. 

Tröttheten kunde bidra med ökad irritation mellan paret. Pappor kunde emellertid säga att de 

kunde prata med sin partner, i samband med en måltid och när de själva fått lugna ner sig lite, 

och då kunde aktuellt problem lösas. Bremberg (2004, s.79) betonar att om föräldrarna mår 

bra ökar det möjligheterna för barnet att må bra. 

Småbarnspappor kan känna sig deprimerade och det framkom en korrelation, mellan 

mammans nedstämdhet depression och pappans depressivitet. Var mamman deprimerad, 

innebar det en större risk för att pappan också var eller var på väg att insjukna i depression. 

Barnhälsovården föreslogs därför att därmed särskilt beakta, om pappan tidigare haft 

depressiva episoder i anamnesen kunde även det innebära en ökad riskfaktor, för ett 

återinsjuknande i depression. Det som kunde vara utlösande handlar om olika stressorer 

(Goodman, 2004). Stress som begrepp kan enligt Lazarus och Folkman (1984, s.19) förklaras 

på följande sätt: En psykologisk stress som innebär ett särskilt samband mellan personen och 

dennes omgivning, som personen värderar krävande eller överstiger personens välbefinnande.  

 

Om den kompetente föräldern visade Lutz, Anderson, Riesch, Pridham och Becker (2009)  att 

med tiden som faktor visades föräldrarna känt ökad kompetens. Föräldrarna hade kunnat 
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känna sig skickligare i vård- och omsorgen av sitt barn. Det antogs ha att göra med olika 

faktorer så att säga ”längs vägen” som möjliggjort en positivare inverkan på denna 

skicklighet. De faktorer som nämndes innebar miljöfaktorer och stöd utformning.  Det 

omnämns även värdefullare insikter om anknytningar, från ett mexikanskt-amerikanskt 

kulturperspektiv. Anknytningsprocessen mellan barnet och familjen från nämnd kultur, 

innebar medverkan där t ex mamma, pappa och mor- och farföräldrarna deltog. Som exempel 

från den kulturen kunde familjen liksom ”lotsa in”, dvs. att underlätta den socialiserings 

process, som sker med barnet och stödja föräldrarna i det kontinuerliga arbetet med att vara 

förälder (Lutz et al, 2009).  

Nyström och Öhrling (2004) omnämner den traditionella familjen med rollförväntningar. I 

den traditionella familjen förväntas det av pappan att ha rollen som den som skyddar familjen, 

från den yttre världen. Mammans roll innebär hela ansvaret för vård- och omsorgen av deras 

barn.  I det mer jämlika förhållandet delar partnerna på de nämnda arbetsåtagandena kring 

familjen. Intressant var sedan det Hallberg, Kristiansson, Beckman, Pettersson, Råstam och 

Håkansson (2007) efterlyste genom att det oftare tenderat att barnets mamma, varit den som 

ger information om barnet rörande barnets hälsa, till exempelvis barnhälsovården. Pappan 

däremot ansågs det bör lyftas fram mer och höra vad han har att uttrycka om hälsan, hos sitt 

barn. Och utifrån ett historiskt perspektiv belyses det om hur småbarnsfädernas roll förändrats 

i vård- och omsorgsaspekter med deras barn. Det framkommer att numera handlar det t ex om 

förväntningar från pappan. Förväntningar dels från dem själva, dels förväntningar från 

samhället om att även pappan tar en alltmer ökad del av t ex barnomsorgen.  

 

Seward, Yeatts och Zottarelli (2002) förklarar syftet med föräldrapenningen. Föräldra- 

penningen är till för att stödja föräldra-barn relationen. O´Brien (2009) visar på skillnader i 

föräldraledighets aspekter och från olika håll, mest omkring i dels Europa och dels andra 

länder i världen. Föräldraledigheten beskrivs mer utvecklad i de industriella länderna och i 

synnerhet Europa med Sverige som en av de länderna i toppen. Fägerskiöld (2008) och SOU 

2008:131 visar från svensk synvinkel att papporna tar ut cirka 20 % av föräldrapenningen. 

Det handlar således om 480 föräldralediga och betalda dagar, som alltså kan/ ska fördelas på 

de båda föräldrarna. Antalet föräldralediga dagar har även ökat sedan 1974, då de var 120 

dagar.	  

Winnicott (1998) och SOU 2008:131 poängterar att barnets hälsa grundläggs i hans/ hennes 

tidiga år. Winnicott (1998) skriver om anknytning och att mamman har en stor betydelse för 

barnet.  Även pappan har som nämnts en stor betydelse för barnet. Barnläkaren, Winnicott 
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beskriver interaktionen mellan spädbarnet och mamman, i sammanhanget amning. Pappan är 

enligt Winnicott (1998) viktig för barnet på många olika sätt. Ett sätt kan vara då mamman 

förmodas och kan tänkas vilja avvänja barnet. Avvänja barnet från amningen. Barnet kan då 

istället börja sin identifiering med pappan, som står för en annan verklighet bortom en möjlig 

tryggare famn med näring nära tillhands hos mamman. Här ser Winnicott (1998, s.179) en 

potential hos föräldrarna att vårda sitt barn. Det kan förstås innebära svårigheter och stöd kan 

komma att behövas, men att det här stödet inte ska vara utformat som ett krav från samhällets 

sida.  Mamman anses nämligen naturligt veta vad hennes barn behöver. Lutz et al (2009) fann 

att ju tidigare fadern ”höll om” sitt barn, inledde vård- och omsorgen med och om sitt barn 

desto tidigare kom hans hängivenhet för barnet och med den minskade ängslan, bekymren för 

barnet. Här beskrevs de studerande föräldrarna få nya värdefulla vård- och omsorgsfyllda 

kunskaper samt erfarenheter. 

Bremberg (2004, ss.41-58 & ss.79-92) nämner att olika stöd finns för föräldrar att 

utnyttja i sin föräldraroll. Frågan då kan t ex handla om vilken typ av stöd som efterfrågas. 

Det kan handla om tre olika sorters stöd. Här nämns dels om det sociala stödet, dels det 

känslomässiga stödet samt ska nämnas ett praktiskt stöd. Föräldrar kan enligt en av 

folkhälsoinstitutets undersökningar känna olika behov av att söka information från olika 

källor och exempel på stöd nämns med medial information, dvs. internet och television. Stöd 

kan även komma från barnhälsovårdens strukturerade möten, föräldragrupper eller 

ostrukturerade möten.  

 

I SOU 2008:131 framkommer i intervjustudier att pappor i större utsträckning 

uppskattar möten med andra pappor, i föräldragrupper, dock utan med obligatoriska inslag. 

Av en del utfrågade deltagare hade uttryckts, att det kan vara svårt att hinna med både arbete 

och familjeliv. Pappor hade i fokusgrupper ogärna talat i termer av behov av stöd. Angående 

rätt stödutformning till rätt förälder vid rätt tillfälle talas om i huvudsak tre prioriterade 

insatser, för det förebyggande hälsoarbetet. De är begrepp som universell, selektiv och 

indikerade preventiva insatser. Universell handlar således om insatser för generella, bredare 

grupper av behövande. De selektiva insatserna vänder sig mot målgrupper med karaktäristiska 

som ålder, ekonomisk situation och etnisk tillhörighet. En redan nämnd målgrupp kan vara de 

deprimerade föräldrarna. Den indikerade preventionen kräver möjligen mer av hälsoarbetaren. 

Mer krävande eftersom individuella insatser därmed kan aktualiseras för att hjälpa den 

drabbade föräldern, genom uppsökande av behövande.  
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De tre begreppen kan förklaras som att möjligöra för preventivt hälsoarbete, dock inte enbart 

inom barnhälsovård, utan även för socialtjänst m fl. 

Hos människor finns risk- och skyddsfaktorer som ökar sannolikheten för ohälsoutveckling 

respektive skydd för hälsoutveckling. Skydd kan handla om omständigheter kring personen 

som minskar risken för problemutveckling och kan motverka riskfaktorerna. Motverkande 

genom att i tid med preventiva insatser kunna definiera problemets egenart, för att sedan 

sträva efter att erbjuda den utsatte föräldern skydd (SOU 2008:131). 

 

Bremberg (2004, ss. 79-92) förklarar att föräldrar är olika och olika föräldrar ser för- och 

nackdelar med informationskällor om föräldraskap.  Det kan finnas grupper av föräldrar som 

möjligen kan känna mer bekymmer. Här nämns föräldrar som är lågutbildade, ensamstående 

och föräldrar som upplever föräldrastress (riskfaktorer). Ytterligare om givande stöd förklarar 

Goodman (2005) att de mammor som i sin strävan framhävde och ville att pappan skulle 

involveras, (skyddsfaktor) i t ex barnomsorgsaspekter. I de fallen hade mödrarna 

kommunicerat mer med sin partner om känsloupplevelser, kring barnets skötsel. Tanken med 

det avsågs samt visade, att även det stärkte pappa-barn anknytningen. O´Brien (2009) och 

SOU 2008:131 visar även att det senare ökar barnets möjligheter till god hälsoutveckling och 

till gynnsammare kognitiv utveckling. 

Det finns samhällen som uppmärksammar förälderns potential och dennes olika 

önskemål. Därför har ramar utvecklats, för t ex professionella hälsoarbetare att förhålla sig 

till. I Sverige finns 11 folkhälsopolitiska målområden. 

1. Delaktighet och inflytande i samhället. 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar. 3. Barns 

och ungas uppväxtvillkor. 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. De fyra nämnda 

målområden innebär i korthet, att sträva efter en god hälso- och sjukvård samt att arbeta mer 

mot jämlikhet, för barnens bästa (Folkhälsoinstitutet, i.d.). 

 

Lutz et al (2009) presenterar evidens för barnhälsovården att beakta med stödutformning till 

föräldrar. Det finns behov för olika stöd. Idag vet vi att föräldrar kan uppleva det extra 

arbetsamt i föräldraskapet med exempelvis trångmål, bristande stöd eller isolering. Med detta 

menas att det finns evidens, som visar på det positiva att kunna förse föräldrarna med skriftlig 

information. En skriftlig information som kan innehålla vart föräldrarna kan vända sig, dvs. 

vilken vårdgivare som kan kontaktas om hälsoaspekter (Lutz et al. ,2009). 
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Problembeskrivning 

Det finns ett intresse att uppmärksamma småbarnspappan. Utifrån några av nämnda 

folkhälsopolitiska områden, talas det bland annat om att det är eftersträvansvärt med 

delaktighet, men även ökad jämlikhet i vård- och omsorgsfrågor av barnet.  Vad sa papporna 

själva om deras erfarenheter gällande t ex omsorgen och vården av barnet. Efterfrågas det om 

olika stöd. Vad sade papporna om exempelvis anknytnings relaterade frågor. Författaren 

söker mot den bakgrunden empiriska svar. Svar ska framkomma genom att intervjua 

småbarnspappor. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att belysa känslan av att vara småbarnspappa. 

 

Metod och Design 
För att uppnå studiens syfte valdes en kvalitativ metod. För att kunna få veta så mycket som 

möjligt om ett specifikt fenomen krävs det av intervjuaren, att samla in ett kvalitativt 

intervjumaterial. Med en induktiv ansats kunde författaren förutsättningslöst inhämta 

varierande tankar från studiens informanter. Kvalitativt intervjumaterial innebär oftare att det 

kan röra sig om ett större, svårare hanterbart kvalitativt underlag som måste analyseras.  I 

kvalitativ metod ger öppnare frågor en fylligare, mer djuplodande information direkt från den 

intervjuade människan och på så vis kan människans känslor eller berättelse belysas. En av 

styrkorna i kvalitativ metod är den helhetssyn som gjort det möjligt för författaren att få en 

djupare förståelse för människans känslor (Polit och Beck, 2008).  

 

Urval  
Deltagarna till författarens studie rekryterades inom ett pågående projekt, ”Föda barn i 

Västernorrland”, inom institutionen för hälsovetenskap, Mittuniversitetet Sundsvall. Projektet 

berör bland annat småbarnspappor. Deltagare i det här projektet har redan samtyckt till 

uppföljande intervju, från Mittuniversitetet.  

Dataprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) användes för urval av 12 

småbarnspappor, i ett stratifierat urval. Totalt valdes 8 deltagare initialt ut för denna studie, 

eftersom de förväntades ha erfarenheter av värde för studiens syfte. Inbjudandebrev (bilaga 1) 

skickades sedan ut. Författaren kände inte till någon av studiens deltagare. Deltagarna kom 

från olika städer, såväl från små som något större städer i Västernorrland. En till två veckor 
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efter brevutskicken, kontaktades de tilltänkta deltagarna via telefon och samtidigt gavs här 

tillfälle för dem att själva bestämma tid och datum för en telefonintervju. Två avböjde 

emellertid att delta i studien. Inga ytterligare brev skickades ut, utan totalt 6 av 8 informanter 

rekryterades således, till studien. Alla pappor i författarens studie hade mellan ett och tre barn 

mellan 1 månad och 12 års ålder. Och fokus för författarens studie att var att belysa 

småbarnspappans känslor, vilket visades genom att alla deltagare hade barn mellan ett och tre 

års ålder. Informanterna var med ålders range mellan 30 och 36 år. Samtliga pappor var 

sammanboende med barnets/barnens mamma samt uppgav informanterna att de normalt sett 

förvärvsarbetade på heltid. 

 

Datainsamling 
Telefonintervjuer genomfördes. Intervjuerna genomfördes under september och 

oktobermånad, 2010. Alla intervjuer genomfördes av författaren. Informanterna fick först 

bestämma tidpunkt och plats för intervjun. Telefonintervjuerna tog 17-39 minuter och 

spelades in på ljudband. Intervjuerna utfördes med hjälp av öppna frågor och en 

intervjuguide, (bilaga 2) med uppföljningsfrågor. Enligt Polit och Beck (2008) ger öppna 

frågor i en intervju, till den som intervjuas möjlighet att svara med egna ord och ge så mycket 

information som de själva önskar. Intervjuguiden innehöll även förslag på uppföljningsfrågor 

som till exempel om hur de upplevt en minnesvärd tid som småbarnspappa. Genom att 

använda uppföljningsfrågor kunde utförligare information erhållas. Vid behov ställdes 

exempelvis frågor, ’vad menar du då?’ och ’kan du beskriva det lite mer?’ för att få mer 

information.  Genom att använda sig av en intervjuguide får enligt Polit & Beck (2008) 

intervjuaren ett stöd för minnet, för det relevanta ämnesområdet under intervjun. Papporna 

tillfrågades efter intervjun, om de skulle vilja att fler frågor ställdes och om de önskade en 

uppföljning av författaren. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Informanterna gav muntligt informerat samtycke eller sitt medgivande att de medverkade i 

författarens studie. I den skriftliga informationen nämndes att deltagandet var frivilligt samt 

att uppgifter som inhämtas om personerna behandlas konfidentiellt (bilaga 1). Före varje 

intervju gavs återigen tillfället för deltagaren att ge sitt medgivande, till att bli intervjuad. Om 

någon ville avböja att delta kunde de göra det utan att behöva förklara om anledningen.  
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Om det etiska tillståndet att bedriva studien ”Föda barn i Västernorrland”, har 

Mittuniversitetet tillstånd, från den regionala etiska nämnden på Umeå universitet, med reg. 

no. 04-134 M. 

 

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys genomfördes med det insamlade intervjumaterialet. Graneheim 

och Lundman (2004) förklarar att med innehållsanalys går arbetet ut på att säkerställa 

trovärdigheten på det intervjumaterial som forskaren samlat in. Krippendorf (1980, s.21) 

beskriver vad innehållsanalys innebär. Innehållsanalys är en forskningsteknik, utvecklad för 

att göra replikerbara och giltiga antydningar från data till dess kontext. Inför analysen skrevs 

intervjuerna ut ordagrant. Författaren har noggrant läst igenom texterna, flera gånger för att få 

en känsla för helheten. Och för att förstå helheten kom arbetsprocessen att omfatta en 

förståelse för delarna och när delarna integrerades kunde helhetsbilden av texten framträda, 

den så kallade hermeneutiska cirkeln. Förståelsen för texten ökas genom att kontinuerligt i 

tanken pendla fram och tillbaka i textmaterialet. Texterna delades sedan enligt Graneheim och 

Lundman (2004) in i meningsenheter och kondenserades. De kondenserade meningsenheterna 

kodades och därefter delades de in i subkategorier som sorterades till olika kategorier.  

Analysen resulterade i 16 subkategorier som kunde delas in i 5 kategorier.  

 
Tabell 1. Med exempel på en analysprocess. Fler exempel på analysprocessen i tabell 3 & 4 i bilaga 3. 
Meningsbärande Enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 
 

Kod 
 

Subkategori 
 

Kategori 
 

 
/Ja men det är ju en kamp 
också, samtidigt det där med 
barnuppfostran är ju inte 
alltid enkelt/,…/när är man 
för hård,../,../på något sätt 
måste jag ju agera i 
uppfostringssyfte 

 
 
Att som pappa vara den 
som bestämda 
uppfostraren, innebär 
en kamp, som kan 
kännas tufft 

 
 
 
Tufft & kampfyllt att 
uppfostra 

 
 
 
Svårigheter i 
vardagen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Småbarnspappans känslor 

/Jag blir väl, är, men jag 
tycker väl, försöker väl vara 
lite pedagogisk & förklara, 
att man inte får göra det, 
men första intrycket är ju att 
bli arg, är det ju, så att säga/ 

 
Att bli arg på 
 barnen när de uppfört 
sig dåligt & få försöka 
förklara att detta 
beteende hos barnet är 
felaktigt 

 
 
 
Uppfostran & känslor 
av ilska 

 
 
 
Påfrestningar med 
sitt barn 

av ansträngning och 
trötthetskänslor 
 

Ja & sen får man ju barn, så 
lär man ju känna ganska 
mycket barnfamiljer också, 
eftersom man gick genom 
dagis, föräldragrupper & 
sånt där 

Ett uttryck för det 
positiva med att ha fått 
barn, där pappan kände 
att annan 
umgängeskrets börjat 
dyka upp & ge olika 
former av stöd 

 
En stödutformning som 
utökas genom att 
pappan träffar 
andra i offentligheten 

 
Stunder av givande 
stöd 

 
 
Känslan av  
givande stöd i papparollen 
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Resultat 

Kategorierna har framkommit genom analysprocessen. De används som rubriker i resultatet. 

Subkategorierna har integrerats under respektive kategori, när ämnet presenteras. 

 
Tabell 2. Av det som framkommit efter analysprocessen, i kategorier och subkategorier. 
Subkategorier Kategori 

• Påfrestningar med sitt barn 
• Svårigheter i vardagen 
• Uppfostran är som en kamp 
• Viljan och samtidigt svårigheter att avsätta vuxentid  

Småbarnspappans känslor 
av ansträngning och 
trötthetskänslor 
 

• Trötthet efter en lång dag 
• Tröttheten kan vara påtaglig vid sjukdom 

 

• Stunder av givande stöd  Känslor av givande stöd i papparollen 
• Svårigheter att utforma det givande stödet 
• En besvikelse över att inget pappastöd utformats 
• Tålamodsprövande att vara pappa 
• Att upptäcka och se sitt barn utvecklas i sin egen takt 

Känslan	  av	  tålamodsprövande svårigheter	  	  	  

• Om att anpassa sitt eget liv efter sin familj 
• Om att fokus flyttas från en själv 

Omställning & insikter i livet som småbarnspappa,  
 

  
• Roligt och fantastiskt att vara pappa 
• Glädje genom att känna närvaro med sitt barn 
• Glädje med viss ambivalens 

Känslor av glädje 
 

 

 
Småbarnspappans känslor 
av ansträngning och trötthetskänslor 
Det har framkommit att det kan vara ansträngande som småbarnspappa. Samtliga informanter 

belyste med ord att faderskapet var tufft, kämpigt och att vara småbarnsfar har känts kunna 

vara ansträngande. Kampen kunde ha uttryckts och innebar en fin avvägning mellan att vara 

en rättvis, men bestämd uppfostrare. I kampen belystes det med exempel som att tvingas säga 

till sitt barn att ett icke önskvärt beteende hos barnet inte tolereras. En förälder uttryckte 

uppfostran som en kamp och att i en situation vara kort i orden eller att vara lite mer 

auktoritär. Ansträngningen som förälder belystes även som att hantera det omöjliga dygnet. 

Det dygnet innebar olika krav som ”hänger över ens axlar”. Det belystes stressigt att hinna 

lämna och hämta sina barn på dagis respektive förskola, i kombination med sitt eget 

förvärvsarbete. En beskrev det ansträngande, när ens barn envisas med att utföra destruktiva 

handlingar på t ex möbler. 

/men visst det kan väl vara påfrestande ibland också, det kan det vara, till exempel att 
dom kladda på Tv:n, sådana gånger är dom ju ganska billiga, då dom dragit repor & ja/. 

  

Detta kunde i sin tur utlösa aggression inom sig själv som förälder.  

Även irritationsstunder framkom. Irritationen på sig själv som förälder kunde vara att inse att 

barnen inte kan hänga med i samma takt, som den vuxnes takt. Som orsak kunde vara stress 

och krav utifrån en specifik situation vid den kortare, stressigare morgonstunden. 
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Ansträngningen kunde av andra exempelvis förklaras när ens barn haft magproblem en längre 

tid och att som pappa tvingas se barnet lida, i en process över tid.  Det uttrycktes att det 

ansågs viktigt, men ansträngande att planera, att avsätta tid för vuxenaktiviteter. Som att t ex 

promenera en stund, gå ut och äta och umgås och enbart vara vuxna då.  

Hos några småbarnspappor belystes trötthetskänslor genom att de uppmärksammat att barnen 

blivit extra trötta vid tillfällen då de har varit längre tid på dagis och även ömsesidig trötthet 

kunde bli ett faktum vid en längre inplanerad och utförd arbetsdag. Tröttheten kunde även 

uttryckts bli besvärlig för pappor, när t ex barnet insjuknat i någon sjukdom.  

 

Känslan av tålamodsprövande svårigheter   
Brister sades av några informanter av att inte känt sig bli tagen på allvar. Det belystes genom 

att barnavårdscentralen borde varit mer lyhörda och kontrollerat eller ansträngt sig mer, för att 

höra mer om barnets tillstånd. Småbarnspappor ger även sina exempel på bristande socialt 

givande stöd. Det beskrevs bland annat av ett par fäder, när det större geografiska avståndet 

satte hinder för just det sistnämnda och inom det egna släktledet. Bristen på kontakt med 

andra pappor i liknande situation med barn, var också ett fynd. Fler fynd var om att mer 

information om att vara pappa, funnits önskemål om att få. T ex med förslaget om en mer 

organiserad pappautbildning efterfrågats. Svårigheterna uppvägdes emellertid när det belystes 

om att det upplevdes bra när mor- och farföräldrar, äntligen kom förbi informantens familj. 

Det framkom även känslor av svårigheter och det ansträngande i att utforma givande stöd, i 

planering eller utformande av givande stöd som barnvakt åt sina barn. Röster hördes om 

besvikelse över att inget pappaprogram blev av med föreslagen utbildning av att vara förälder 

hade erbjudits och nyfikenheten att delta i detta fanns där. En informant belyste att det kan 

vara bra att prata ut och skönt att få lätta på sina tankar genom att få prata med andra. En 

informant uttryckte emellertid om upplevda brister i föräldragruppträffar.  

/Dom hade ju en mammagrupp, men den var ju inte jag med på då, men var ju bara en 
gång, sen blev den nedlagd,…/,/men det finns inget samma för pappa, det tycker jag 
faktiskt är riktigt dåligt/,../pappor som mår psykiskt dåligt efter de fått barn, fast dom 
inte visar/,./fast de inte mår dåligt kan det vara ganska så skönt & prata med någon 
sådär/. 

 

Informanter belyste kategorin tålamod. Här illustreras det med två meningsbärande enheter. 

Det ena av två, återger vad en småbarnspappa uttryckte om en situation eller tillfället 

tillsammans med sitt barn: 
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/Än om jag vissa dagar inte vill se dom, just för stunden då mer, som min äldsta dotter, 
har ju redan börjat veta hur man ska reta eller reta pappa, hur hon nu gör. Hon vet redan 
hur hon kommer åt mina punkter, trigga mig, får igång mig/. 

 
Den andra meningsbärande enheten återger subkategorin, att se sitt barn utvecklas i sin egen 

takt. Informanten uttryckte detta på följande sätt: 

/Att man följer ju med & man försökt ju inte att underblåsa, ligga på dom på något sätt 
& få försöka få dem att utvecklas så fantastiskt, så att man inte vägleder dom för 
mycket. Det är ju kanske en sak som man kanske gör/. 
 

Ett par Fäder kände det extra tålamodspåfrestande när det uttryckts att deras barn haft 

magbesvär under en längre tid. Och att det känts att de inte fått tillräckligt lyhörd respons från 

hälsovården om detta.  

 

Känslor av givande stöd i papparollen 

Småbarnspappors känslor beskrevs även utifrån ett annat perspektiv, ett familjärt perspektiv. 

Det belystes nämligen att dels vara nära sitt barn, dels att känna sig tvungen att se sitt barn 

stundtals plågas av magbesvär, bara för att med vetskapen efteråt upptäcka att barnet sedan 

blir som en helt ny individ. I det här exemplet hade partnern utgjort det givande stödet, genom 

växelvård vid besvärligare stunder. Föräldrar berättade om att de erhållit vissa instruktioner 

(vid besvär med magen) av barnhälsovården om t ex behandlingsstrategier till sitt barn. Det 

belystes av andra småbarnspappor att det varit lätt att hitta vänner att prata med om 

barnuppfostran. Partnern uttrycktes ge det givande stödet, gällande som vid ett praktiskt 

förfarande vid t ex barnets förkylningsinsjuknande. Andra informanter belyste deras barns 

mer svårhanterliga beteende. Ett par informanter i sistnämnda exemplet kunde därmed även 

känt ett handgripligt givande stöd från maka/sambo. Partnern utgjorde där alltså ett givande 

stöd, med hur småbarnspappan skulle bete sig med sitt barn.   

/hon har ju lärt mig hur man ska bete sig, om man säger vid situationer, när man har 
med barnen att göra,…/,../eh,..det de gör är ju egentligen att pocka på den där lilla extra 
uppmärksamheten,…exemplet när man lämnar barnet på förskolan att man ställer oftast 
till mer besvär, i fall man skulle försöka åma sig & säga adjö 15 gånger om,…då är det 
bättre att gå därifrån & låta personalen, som är på förskolan ta problemet/. 

 
Andra givande samtalsstöd uppgavs oftare komma från partnern än andra vänner. Men även 

de egna föräldrarna fyllde hos några informanter samma funktion. En majoritet av 

informanterna belyste givande stöd i form av att deltagandet i föräldragrupper samt i en 

naturligare form genom att hämta och lämna på dagis, att därmed träffa på andra föräldrar.  

Det framkom från andra informanter att barnavårdcentralen ändå hade gjort vad de kunnat, 
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med tanke på aspekter som framkommit om resursbrist och personalbrist etc. Det senare 

handlade istället då om ett individuellt givande stöd. Andra givande stunder kunde handla om 

när mor- och farföräldrar väl kom på besök, trots exempel med längre geografiskt avstånd 

mellan dem. Även motsatsen framkom som en bra lösning i och med att barnets mor- och 

farföräldrar geografiskt sett bott nära barnet. Ett par informanter belyste betydelsen av att 

skapa näring. Informanter uttryckte viljor att avsätta tid för att bejaka vuxenrelationen. Det 

framkom gällande näringen kunde komma ifrån barnet själv också. Som att se barnet leka. 

Andra fynd var att näringen kunde skapas genom att göra saker tillsammans som vuxna, utan 

sitt barn. Det framkom även från några pappor om en positiv betydelse, innebar ”vädra” sina 

tankar om sin roll som småbarnspappa med manliga vänner. En pappa sade som exempel, för 

att få ökad förståelse om ett önskemål, föreslogs att medmänniskan skulle prata med män på 

mäns sätt. Detta sätt innebar enligt informanten att vara mer rak, tydlig i sin framtoning av 

vad som gäller i en situation.  

 

Omställning & insikter i livet som småbarnspappa 
Av olika intressen som funnits i informanters liv, före familjen och barnet så innebar det nu 

en omställning och att det primära intresset istället blev aktiviteter med barnet. Med 

subkategorin att fokus flyttas från en själv, belyser några informanter att det bland annat känts 

utvecklande. Livet med sin egen familj har blivit mindre egoistiskt och samtidigt att finna att 

barnet, men även familjen i stort ger så mycket tillbaka. Här beskrivs insikter om barnets 

ålder och hur några röster relaterade till barnets ålder, i exempelvis barnets kognitiva 

utvecklingsavseende. Där den egna önskan om en uppfostringsstrategi ibland fick stå tillbaka. 

I det sistnämnda när barnet inte verkat vilja lyssna på sina föräldrar. Barnet trotsar. Det 

framkom att det kunde vara lättare med uppfostran med det andra barnet, således genom 

erfarenheter gjorda efter det första barnet. Det sistnämnda kändes av en informant, som en 

trygghet i sig. Det som även framkommit från några småbarnspappor var att de hade belyst 

betydelsen av att ha ett nätverk, med personer kring sin familj.  

 

Känslor av glädje 

Till sist pratade samtliga informanter om hur roligt, positivt, fantastiskt eller glädjefullt det är 

att vara småbarnspappa. Exempel på situationer var att känna närvaro med sitt barn och att när 

pappan upptäckt att barnet blivit glad av någon lek, kunde glädjen kännas tudelad. Ytterligare 

exempel kunde framkomma genom mer kognitiva framsteg hos barnet, som då skänkte 
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känslor av glädje. Bland andra glädjeämnen där pappor konstaterat att barnet utvecklats i sin 

fysik, växte helt normalt eller successivt ökade sin förståndsmässiga utveckling. En pappa 

berörde vinsten med pappaledigheten som ett glädjeämne i livet. Visst kunde denna ledighet 

innebära ett ekonomiskt avbräck, men det uppvägdes av närvaro med barnet. Apropå närvaro 

med barnet framkom det från flera småbarnspappor att bara se barnet eller barnen och deras 

syskon leka tillsammans, att det är en bra känsla att ha sin egen familj, innebar glädje. Och 

samtliga informanter vittnade om ambivalens i känslouttrycken, det vill säga dikotomiska 

uttryck. Känslan att vara pappa ansågs nämligen både glädjefylld och tuff. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Telefonintervjuer valdes som datainsamlingsmetod. Författaren avsåg med intervjuer att de 

skulle möjliggöra för informanterna att belysa mer varierande känslor. Författaren förhöll sig 

flexibel med tanke på tidpunkter på dygnet för själva datainsamlingen. Intervjuer som 

datainsamlingsmetod kan enligt Polit och Beck (2008) innebära att en rik, mer fyllig och 

varierande text framkommer, som sedan kan analyseras. Analysen har gjorts med reflektion 

och med inspiration, men även varit komplicerat. Komplexiteten handlade dels om att 

författaren genomförde telefonintervjuer, dels att författaren även varit ensam att analysera de 

intervjuer som spelades in på ljudband och att författarens förförståelse legat till grund för 

tolkningen. Författaren höll sig textnära vid analysprocessen. För att kunna visa på 

trovärdigheten i det analyserade textmaterial finns det enligt Graneheim och Lundman (2004) 

olika aspekter att tänka på. Författaren har efter intervjuerna och analysen regelbundet kunnat 

återvända till gruppsammankomster, där personer befunnits och som känner till 

hälsovårdande frågor etc. Under dessa möten har mera nyanserade ord kunnat formuleras 

samt att under de mötena, har tillfällen kommit för att uppnå konsensus. Graneheim och 

Lundman (2004) förklarar att det är betydelsefullt att det som avsetts studeras, noggrant 

redogörs för. Tanken med det sistnämnda är att det resultat som framkommer, bör visa med 

sin tydlighet mot läsaren eller där alla steg på ett logiskt sett kan följas. Enligt Polit och Beck 

(2008, s.324) kan exemplet med telefonintervju innebära att mycket omkring intresseområdet, 

kan gå förlorat. Det kan exempelvis vara som att forskaren själv får därmed inte möjlighet att 

skapa tid för en mera personlig kontakt.  Resultatet kunde ha sett annorlunda ut om författaren 

istället varit fysiskt närvarande vid datainsamlingen.  
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Tiden var en annan faktor som gjorde att antalet informanter blev relativt begränsat. Med mer 

tid kunde säkert studiens syfte belysts och stärkts ytterligare. Enligt Polit och Beck (2008) bör 

forskaren beakta mycket. En sak är urvalsgruppen. Den kan vara så att urvalsgruppen i 

studien innebar så kallade bias. I studiens urvalsgrupp med det beskrivna stratifierade urvalet 

därmed vänt sig till informanter som Hallberg et al (2007) även fann, dvs. bestått av de mest 

engagerade och intresserade informanterna. Enligt Polit och Beck (2008) kan 

datainsamlingsmetoden med telefonintervjuer, även gjort att informanternas svar kan ha 

förvrängts eller att informanter mer svarat utifrån vad som de tror att det förväntats av dem.  

Sedan kan studiens val av de öppna frågorna diskuteras. Författaren menar att utifrån t ex 

utformningen av frågorna, frågades efter olika upplevelser. Ibland under intervjutillfället 

kunde det hända att informanten svarade mera lakoniskt. Uppkommen situation löste sig 

oftare emellertid när författaren istället ställde följdfrågor eller förtydligade frågan. Med 

strävan och tanken att få mer information från informanten. 

Det kan med andra ord vara svårt att generalisera resultatet som presenterats utifrån 

urvalsgruppen. Författaren frågade (bilaga 2) samtliga informanter om de önskade någon 

uppföljning av författaren. Polit och Beck (2008) nämner i det avseendet att det kan vara 

värdefullt för studien att erbjuda informanten en uppföljning. Informanten kan i efterhand 

komma på något som denne vill tillägga. Slutligen kan studien enligt Graneheim och 

Lundman (2004)  sägas vila på författarens egen förförståelse. Med andra ord och enligt 

Krippendorf (1980, ss.131 ff.) förklaras i sin korthet om en studies styrka som grundar sig på 

den relativa stabiliteten. 

 

Resultatdiskussion 
Att vara småbarnspappa kan skilja sig åt med tanke på vilket land, vilken kultur och vilka 

olika rollförväntningar som uttrycks i respektive kontext. Utifrån ett globalt perspektiv och 

gällande rollförväntningar som småbarnspappan kan känna med exempelvis olika kulturella 

inslag som råder, kan göra detta angelägnare ämne svårare och kontroversiellt. I författarens 

studie belyser informanter erfarenheter och känslor vid ett tillfälle. Deras berättelser belyser 

emellertid intressanta saker om vad det kan innebära att vara småbarnspappa, i nämnd region i 

Sverige. 

Fägerskiöld (2008); Nyström & Öhrling (2004) och Goodman (2005) förklarar att 

småbarnspappor har erfarenheter av föräldraskapet, som t ex svårigheter av olika slag. Svårt 

med att i vardagens innehåll förvärvsarbeta och sedan i hemmet, vara pappa med sina barn. 

Författaren fann att ansträngningar belysts. Ansträngningar mellan viljan att vara nära sitt 
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barn, men även ansträngningar med vardagens innehåll av förvärvsarbete och sedan i hemmet. 

Det hade förklarats av några med att kunna känna trötthet. Och vid uppfostringstillfällen 

belystes ansträngningar, med att inte vara för hård och att försöka hitta en balans. Fägerskiöld 

(2008) beskrev om krav, mellan jobb och att vara i hemmet. Goodman (2005)  nämner även 

dem om att hinna med dels jobb och svårt att få tid att lära känna sitt barn.  

Andra fynd som författaren presenterat var om irritation och att bli arg vid situationer kring 

barnet. Informanter belyste lösningar av de känslorna, genom att prata med sin partner. 

Fägerskiöld (2008) nämner att fädernas irritation minskades efterhand och de hade lugnat ner 

sig, t ex efter en måltid. Då de fått prata med sin partner om trötthet, som känts vara den 

utlösande faktorn. Tröttheten belystes således om ett par situationer. För det första belystes 

bristen på sömn som ett besvär vid sjukdomsperioder hos barnet. För det andra att därmed 

kunde sömnen bli negativt påverkad för alla i familjen. För det tredje kunde en längre tids 

arbetsdag samt i sin strävan att hantera det innehållsrikare dygnet, innebära mer trötthet. 

Fägerskiöld (2008) beskriver att tröttheten var mest påtaglig hos föräldern under barnets 

första levnadsår. Trots beskrivna besvär med exempelvis sömnen fanns det stolthet och glädje 

med sitt barn. Informanter belyste tröttheten som mera påtaglig under barnets första år, 

relaterat till barnens magbesvär. Det belystes ta lång tid innan informanter fick svar (diagnos) 

på vilket magbesvär det handlade om och att inte upplevts bli tagen på allvar. Att inte bli 

tagen på allvar låter allvarligt bara det.  Informanter belyste känslor av svårigheter i 

papparollen. Det Hallberg et al (2007) påpekade var att det i första hand kan vara mamman 

som ger information rörande hälsoaspekter om barnet. En informant hade mer frustrerande 

uttryckt om inte adekvata hälsoråd från barnhälsovården.  

Informanter förklarade även om svårigheter att finna rätt utformat givande stöd i form av 

barnvakt. Fägerskiöld (2008) nämner att det var sällan barnvakt aktualiserades under det 

första året, men att mor- och farföräldrar samt speciella vänner kunde utgöra några undantag.  

En saknad av pappaprogram hade nämnts av ett par informanter. Halle et al (2008) beskriver 

betydelsen av att bemöta pappan mera varsamt, så att underlag för mer anpassade 

föräldraprogram möjligen kan utformas. Andra intressanta fynd av författaren där önskemål 

belystes om tillvägagångssätt att prata med män på mäns vis, mer rakt och tydligt. Kanske 

detta sistnämnda sedan möjliggör att få höra från en pappas perspektiv och som för 

hälsoarbetarens strävan, där barnets hälsa sätts i fokus. 

Av givande stöd hade samtliga småbarnpappor nämnt givande stöd från sin sambo/ fru 

(jfr. Winnicott, 1998 och Goodman, 2005). Känslan av givande stöd hade barnhälsovården 

erbjudit, genom att kontrollera barnets fysiska tillväxt och även individuella råd av 
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barnhälsovården. Mor- och Farföräldrar och vänner belystes vara givande stöd att t ex få prata 

med om barnet. Och även att Mor- och Farföräldrar nämndes av geografiska skäl kunde sätta 

hinder för givande stöd. Nyström och Öhrling (2004) nämner om den traditionella familjen, 

men även den mer jämlika familjen. Den jämlika familjen skiljer sig från den förra genom att 

dela på vård- och omsorgsfrågor kring barnet. I författarens studie belyste småbarnspappor 

om betydelsen av jämlikhet kring familjen, med exempel som växelvårda och utnyttja delar 

av föräldraledigheten. Sverige ligger enligt O´Brien (2009) i framkant i frågor rörande 

jämlikhet. Föräldrarna ges då av samhället lika möjligheter att sköta omsorgen av barnet. Det 

kan sedan som även O´Brien (2009) fann diskuteras i hur långt respektive land kommit i 

exempelvis föräldraledighets frågor (inte minst den betalda föräldraledigheten). Halle et al 

(2008) beskrev om studiedeltagare från Australien. Ett land med mindre delad 

föräldraledighet mellan föräldrarna. Läsaren bör kanske ha detta sistnämnda i åtanke om och 

när jämlikhetsfrågediskussioner kommer på tal.  

I ett globalt perspektiv gällande förväntningar av småbarnspappan med t ex olika kulturella 

inslag som råder, gör detta till ett svårare och kontroversiellt ämne (jfr. Nyström och Öhrling, 

2004).  

Möjligen och intressant kan det i och för sig vara mot bakgrund och om Sveriges befolkning i 

ett mångkulturellt perspektiv. Alltså vad har respektive familj själva för strävan samt ges 

möjligheter till jämlikhet kring barnets skötsel. 

 

Lutz et al (2009) beskriver om evidens för föräldrar, med exempelvis olika besvär kring 

sina/sitt barn. Barnhälsovården kan därmed med fördel förse föräldrar med skriftligt 

information, t ex vid hälsorelaterade besvär. Hinder ska dock nämnas och svårigheter med 

detta. Alla föräldrar kanske inte vill dela med sig om hälsoaspekter. Hindren beskrevs även 

från andra perspektiv, nämligen om tiden fanns prioriterad att utforma dessa skriftliga 

dokument av den professionelle.  Författarens informanter belyste om besvär, dels magbesvär, 

dels beteendefrågor kring barnet. Nu har endast ett intervjutillfälle per telefon inte kunnat 

avgöra vad egentligen problemet bestod i. Det intressanta var att informanter belyste denna 

sakfråga relativt detaljerat. Av den senare anledningen kan diskuteras om barnhälsovården 

verkligen hade tiden, hade möjligheten eller var tillräckligt lyhörd mot pappan. En lyhördhet 

som Halle et al (2008) kom fram till att beakta i mötet med småbarnspappan, för att sedan 

kunna utforma lämpligt anpassat givande stöd.  

Författaren fann att majoriteten av informanterna belyst om universella preventiva 

insatser som välfärdssamhället byggt upp, för barn. Det förklaras genom att dagis, öppna 



	   21	  

förskolan utgjort en samlingspunkt och t ex på ett informellare sätt, möjliggjort att få träffa på 

andra föräldrar. De utvalda insatserna av barnhälsovården belystes med exempel där det 

förklarats genom att barnhälsovården ändå gett råd gällande barnens magbesvär (jfr. SOU 

2008:131).  

Det innebar även en omställning genom att nu var det barnet som var i centrum. Informanter 

uttryckte även att föräldraskapet var personligt utvecklande. Ett annat fynd belystes med 

insikter om ett bredare nätverk kring sin familj med barn. Fägerskiöld (2008) nämner att 

ungkarlsklivet nu var förbi och att känslan av ansvar för sitt barn istället ökade. Lutz et al 

(2009) beskrev när pappan upplevde sig kunde så att säga bli ett med sitt barn eller anknyta 

till sitt barn. Informanter från studien hade belyst liknande sak och att även kunna rådgöra 

med sin partner, t ex hur man beter sig med sitt barn. Nyström och Öhrling (2004) beskrev att 

pappor gör plats åt sitt barn, men även om att inse verkligheten.  

Samtliga informanter belyste att det var fantastiskt och positivt att vara småbarnspappa. 

Det trots som en informant i alla fall belyste, att det innebar ett ekonomiskt avbräck under 

föräldraledigheten. Premberg et al (2008) och Goodman (2005) presenterade glädjen över att 

vara pappa. Glädjekänslor som innebar att se sitt nöjdare barn, t ex vid tidpunkter med barnet 

under föräldraledigheten. 

För framtiden. De studierna kan sedan beskriva det O´Brien (2009) och Hallberg et al (2007) 

efterlyste, om vad småbarnspappan gör när han är med sitt barn. Intervjuerna bör sedan helst 

ske med fysisk närvaro, av forskaren/ forskarna. 

 

Implikationer  

För barnhälsovårdens olika aktörer 
Studien belyser informanters uttryck och strävan att se till det bästa för sitt/sina barn, trots 

uttrycken att det varit ansträngande och för några belysts som en omställning i livet. 

Småbarnspappornas känslor kan belysas med ord som innebär deras strävan efter att de både 

lär och lärt sig hantera och begripigt känslor med att vara pappa. Studien fann även att 

familjen behöver bredare och mer givande nätverk, för att fungera på ett optimalt sett. Genom 

att lyssna mer lyhört på småbarnspappan, kan ökad förståelse för personens önskemål 

erhållas. Studien avslutas med ett tänkvärdare citat. Enligt författaren belyser citatet 

småbarnspappans strävan med många händelser rörande pappalivet. Citatet berör även annan 

hälso- och sjukvårds personal samt fler personer, nära barnet. 

Den gyllene regeln 2.0. ”du skall sträva efter att bemöta andra så som dom vill bli 
bemötta” (Einhorn, i.d.). 
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Bilaga 1. 

    September, 2010 

Bäste förälder!     

 

Hej! 

 

Anledningen att jag nu kontaktat Er är en förfrågan till dig som pappa, om du skulle vara 

intresserad av att låta mig genomföra en telefonintervju under maximalt en timme, om hur du 

upplever ditt föräldraskap. Intervjun kommer alltså att handla om, hur du som förälder 

upplever tiden som pappa, med ditt barn och att vara förälder.  

Intervjun är viktig för fortsatt forskning, att höra just om dina tankar och det här är ett 

angeläget ämnesområde. Tidigare forskning har visat på att pappor uttryckt olika upplevelser. 

Studier har även visat att föräldraskap präglas av komplexitet, men även att vara pappa, har 

inneburit olika individuella erfarenheter. Det många studier visar på i det senare 

sammanhanget, är att fortfarande idag, som vi vet för lite om hur pappan har det eller hur 

papporna bland annat upplever sin föräldraroll. 

I och med att du låter dig intervjuas av mig, kan barnhälsovården få ett ökat underlag om 

detta. Det innebär för barnhälsovården ett underlag som behövs för att kunna planera för en 

bra barnhälsovård, för framtiden. Min tänkta studie kommer även att kunna ge ett ökat 

perspektiv, från pappans synvinkel.  

Detta projekt ingår som en del i min specialistutbildning till distriktssköterska. Att jag 

kontaktar dig beror på ditt tidigare deltagande i projektet som går under namnet ”Föda barn i 

Västernorrland”. I det här projektet har du som föräldrar, fyllt i en rad frågeformulär och givit 

Ert samtycke, för uppföljning, med exempelvis intervju. 

 

Jag hoppas förstås att du finner det här, att låta intressant? I sådana fall skulle jag vilja att 

intervjun hålls per telefon. Intervjun kommer att spelas in på ljudband.  Intervjun sker sedan 

efter att du själv fått bestämma plats, tidpunkt och datum för intervjun. 

Ert deltagande sker förstås helt frivilligt och anonymt. De uppgifter som inhämtats inför 

denna förfrågan, behandlas konfidentiellt. Ni kommer sedan med Er medverkan säkerligen att 

bidra med mycket bra kunskap. En kunskap som t ex sedan också även andra föräldrar 

kommer att ha stor nytta av.  
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Avslutningsvis vill jag tillägga att om Ni har några frågor eller funderingar om ovanstående, 

tveka då inte att ta kontakt med mig. Jag vill tillägga att om du som förälder själv har frågor 

eller synpunkter på eller inför intervjun, så finns även möjligheten, för Er att kontakta Lars 

Lilja eller Pär Säfsten vid Mittuniversitetet. Tack för din uppmärksamhet och jag ser 

framemot kommande samarbete. 

 

Med vänlig hälsing 

Pär Säfsten 

 

----------------------------------------------- 

Svar	  på	  förfrågan	  om	  samtycke,	  till	  att	  bli	  intervjuad.	  

	  

Jag har informerats om studien och tagit del av medföljande skriftlig information. Jag ger mitt 

samtycke till att ni får intervjua mig enligt ovanstående information. 

 

(   ) Jag, fadern ger mitt samtycke och att Pär Säfsten ringer upp mig några dagar efter att jag 

erhållit detta brev och att vi där kommer överens om tidpunkt för en intervju. 

 

……………………………….. 

Namnunderskrift  

(  ) Jag vill bli uppringd för att få mera upplysningar 

Namnförtydligande:___________________________________________ 

Telefonnummer:______________________________________________ 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Pär Säfsten    Lars Lilja  
Studerande Specialistsjuksköterska.  Lektor i omvårdnad  
Distriktssköterskeutbildningen.  IHV, Institutionen för Hälsovetenskap 
Adressvägen X   Mittuniversitetet 
100 00  Orten   851 70 Sundsvall 
Tel. xx –xxxx xxxx   Tel. (Vxl.) 060 – 14 86 00 
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Bilaga 2 

    2010-09-30 

 

Intervjuguide: 

Vad författaren idag redan vet om urvalsgruppen är att de är småbarnspappor och att 

åtminstone ett barn, kan vara 2,5 år, alltså såtillvida inget har hänt, i deras familjesituation. 

 

1. Vad kan du säga om din familjesituation idag? Är du sammanboende? Hur många barn har 

Ni ? Hur gamla är de? Hur gammal är du själv? Arbetar du idag? 

 

2. Hur upplever du det att vara pappa? 

-om du kan minnas tillbaka och beskriva om någon eller några upplevda ögonblick med ditt 

barn och med din familj? Kom ihåg att eventuellt fråga. Vill du repetera det sista du sa? 

-kan du berätta mer om hur de upplevde en sårskild händelse (beakta sedan informantens svar 

och spontanitet) som småbarnspappa med ditt barn? 

-vad kan du berätta om hur du upplevt stöd i din omgivning eller (kanske bristande stöd) i den 

beskrivna händelsen (beakta informantens svar och spontanitet) som småbarnspappa med ditt 

barn? 

-hur skulle du vilja att detta stöd utformades? (beakta informantens svar och spontanitet) som 

småbarnspappa med ditt barn? 

 

Obs! - att vara lite mer vaken/ nyfiken och följa upp med följdfrågor. 

 

3. Vad kan du mer berätta om att vara pappa?   

-Flera följdfrågor?! 

-Berätta gärna mer om det! 

Till sist avsåg författaren att höra efter med informanten, varför följande frågor ställdes: 

4. Finns det någon eller några frågor som du tycker jag har glömt att ställa till dig? 

5. Vill du att författaren hör av mig till dig mera och vid ett senare tillfälle? 

6. Tack så mycket för att fick intervjua dig. 
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Bilaga 3 
 
Tabell 3. Med fler exempel efter analysprocessen. 
Meningsbärande Enhet 
 

Kondenserad 
meningsenhet 
 

Kod 
 

Subkategori 
 

Kategori 
 

/Ja men det är ju en 
kamp också, samtidigt 
det där med 
barnuppfostran är ju inte 
alltid enkelt/,…/när är 
man för hård,../,../på 
något sätt måste jag ju 
agera i uppfostringssyfte 

Att som pappa vara den 
som bestämda 
uppfostraren, innebär en 
kamp, som kan kännas 
tufft 

Tufft & kampfyllt att 
uppfostra 

Svårigheter i vardagen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/Jag blir väl, är, men jag 
tycker väl, försöker väl 
vara lite pedagogisk & 
förklara, att man inte får 
göra det, men första 
intrycket är ju att bli arg, 
är det ju, så att säga/ 

 
Att bli arg på barnen när 
de uppfört sig dåligt & få 
försöka förklara att detta 
beteende hos barnet är 
felaktigt 

 
 
 
Uppfostran & känslor av 
ilska 

 
 
 
Påfrestningar med sitt 
barn 

 
 
 
 
 

men det är ju en fin 
avvägning så där, när, 
när är man för hård & & 
om jag inte i vissa 
situationer skulle jag 
säga,  

Att som pappa uppleva 
uppfostran som dels en 
kamp, dels att balansera  

 
Uppfostran anses vara en 
kamp 

 
Uppfostran är som en 
kamp 

 
 
 
 
Småbarnspappans 
känslor av 

/Men sen är det ju att, 
man måste ju se till ,att 
försöka göra saker själv, 
göra saker tillsammans 
som vuxna & de är ju 
såna saker som, som, 
som ge också/ 
 

 
Om att prioritera att göra 
saker som vuxna som i 
sin tur bidrar till mer 
näring  

 
 
 
Om att skapa näring 

 
 
Vilja och samtidigt 
svårigheter att avsätta 
vuxentid 

ansträngning och 
trötthetskänslor 

 
/det är klart att man 
periodvis,../,../att man 
känner ju sig ordentligt 
trött,/…(de speglar ju av 
sig på humöret & allting/ 

 
 
Där kan min egen 
trötthet spilla över i att 
mitt humör växlar 

 
 
 
Trötthet i  
perioder 

 
 
 
Trötthet efter en lång 
dag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommer det in något 
som sjukdom, eller något 
sånt då/,./ ja man,/,/det/,/ 
skjut över, trött kan man 
ju vara jämnt, men man 
blir ju extra trött &/ 

 
Om tröttheten som faktor 
när exempelvis barnen är 
sjuka 

 
Om tröttheten när  
det uppkommer sjukdom 

 
Tröttheten kan vara 
påtaglig vid sjukdom 

 

 
Ja & sen får man ju barn, 
så lär man ju känna 
ganska mycket 
barnfamiljer också, 
eftersom man gick 
genom dagis, 
föräldragrupper & sånt 
där 

 
Ett uttryck för det 
positiva med att ha fått 
barn, där pappan kände 
att annan umgängeskrets 
börjat dyka upp &ge 
olika former av stöd 

 
 
 
En stödutformning som 
utökas genom att pappan 
träffar 
andra i offentligheten 

 
 
 
 
 
Stunder av  
givande stöd 

 
 
 
 
 
Känslan av  
givande stöd i 
papparollen 

Min fru har ju lärt mig i 
hur man ska bete mig, 
..,vid situationer,…det 
de gör är ju egentligen 
att de ”pockar” på den 
där lilla extra 
uppmärksamheten 

En pappa som beskriver 
om ett praktiskt stöd av 
sin fru i situationer med 
barnen, då de sökt efter 
uppmärksamhet 

Ett upplevt Praktiskt 
handgripligt stöd av sin 
partner 
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Tabell 4. Med fler exempel efter analysprocessen. 

	  
Meningsbärande Enhet Kondenserad 

meningsenhet 
 

Kod Subkategori 
 

Kategori 

 
/det är lite mer 
komplicerat,..ja sen har 
vi väl börjat trimma 
grann- ,tonårsflickan, 
som har börjat formas 
till lite mindre uppdrag 
så där, men det är inte 
enkelt& det blir en stor 
apparat ofta, när amn 
försöker/ 
 

 
 
 
Om att skola in en för 
sina barn passande 
barnvakt & det upplevs 
inte alla gånger som en 
enkel sak att göra 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ordna barnvakt 
 
 
 
 

 
 
 
 
Viljan och samtidigt 
svårigheter att avsätta 
vuxentid  
 
 
 
 
	  

	  

Det var enspårigt 
alltså,..det var bara det 
där som gällde/,..att just 
det där, den där 
medicinen vi fick 
då,…det kunde ju ta sån 
lång tid,…men vi höll på 
i 1,5 år, samma sak & 
det blev inte bättre,….att 
på Bvc tycker jag de var 
lite ”vattniga”, de tar tid 
& liksom, vi fick ju 
hjälp, men det var som 
att,…Ja jag tycker att det 
känns som dem borde 
fråga om det var något 
mer,, det var inte riktigt, 
liksom lyssnade inte 
riktigt, tycker jag 
faktiskt 

 
 
 
Uttrycker ett minne från 
den första medicinen 
mot barnets obstipation 
som inte hjälpt och där 
informationen upplevdes 
som enspårig, inte helt 
adekvat 

 
 
 
 
 
Upplevd enahanda & 
bristfällig information på 
Bvc 

 
 
 
 
 
 
Svårigheter att utforma 
det givande stödet 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Känslan av tålamods- 
prövandesvårigheter. 
	  

/men gör jag henne en 
björntjänst då?, som inte 
säger till,../ 

sin strävan efter att göra 
det som anses bra för 
barnet 

 
 
 
Det krävs tålamod  

 
 
 
Tålamodsprövande  

	  

/man följer ju 
med&,../,…/försökt ju 
inte att underblåsa, ligga 
på dem på något sätt & 
försöka få dem att 
utvecklas så fantastiskt, 
så att man inte vägleder 
dem för mycket/ 

Att som pappa se sitt 
barn utvecklas, i sin egen 
takt & lära sig, utan att i 
alltför stor utsträckning 
underblåsa utvecklingen 

för att se sina barn 
utvecklas 

att vara pappa 	  

/Det som dem blir glada 
av det blir ju jag glad av 
också, så att det är ju, det 
är ju helheten om man 
säger så/ 

Är barnen glada blir det 
lätt att själv bli glad, som 
en del i helheten 

  
Glädje över att barnen är 
glada 

Glädje genom att känna 
närvaro med sitt barn	  

Känslor av glädje	  

/de är ju mycket 
utvecklande, vad det 
gäller det,..eh,..vad ska 
man säga, man flyttar ju 
fokus från sig själv, 
tycker jag, det blir ett, 
Det är alltså att man, 
maen ens personliga 
utveckling, tycker jag 
har varit ganska,..eh,.. 
påtaglig, vad gälelr 
egoism & så, man 
förändras ju en del/ 

 
 
 
 
En beskrivning av en 
omställning i livet som 
pappa, genom att fokus 
flyttas från en själv 

 
 
 
 
 
Omställning i livet  

 
 
 
 
 
Om att fokus flyttas från 
en själv 

 
 
 
 
 
Omställning & insikter i 
livet som småbarnspappa 
 

	  


