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I denna studie, vars syfte är att bidra med ökad kunskap om fenomenet pappagruppers 
betydelse för småbarnspappor, behandlas mäns upplevelser av utvecklingen av deras 
föräldraskap och identitet som pappor. Studien föreslår hur betydelsen av pappagrupper för 
småbarnspappor kan förstås och förklaras i relation till det samhälle vi lever i. Ansatsen är 
inspirerad av Grounded Theory och Narrativ forskning och bygger på ett social-
konstruktionistiskt perspektiv. Data samlades in genom narrativa intervjuer med fem små-
barnspappor som vid intervjutillfället deltog eller nyligen hade deltagit i pappagrupps-
verksamhet. Resultatet presenteras i en berättande form och analyseras i relation till tidigare 
forskning om föräldraskap samt Giddens teori om individen i det senmoderna samhället. I 
analysen har fyra kärnkategorier, som kan sägas sammanfatta betydelsen av pappagrupps-
deltagandet, formulerats. Dessa kärnkategorier utgörs av: Pappagruppsdeltagandet som ett sätt 
att ta sig ur ”back up” positionen; Pappagruppsdeltagandet som ett sätt att hantera kon-
kurrerande pappadiskurser; Pappagruppsdeltagandet svarar mot ett reflektionsbehov; Pappa-
gruppsdeltagandet svarar mot ett behov av att hantera relationer. Slutsatser av studien är att 
pappagruppen upplevs som ett viktigt forum för stöd och utbyte av erfarenheter samt att 
pappagruppen kan anses svara mot det moderna samhällets krav på reflexivitet på så sätt att 
pappagruppen erbjuder pappor en möjlighet att reflektera, konstruera och hantera sin identitet 
som föräldrar och partners. Med andra ord är pappagruppen ett forum för vuxna mäns lärande 
av föräldraskapet.  
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Förord 
 
Under arbetet med denna uppsats har jag mött många som har ställt sig undrande till vad 
pappagrupp är för något och vad poängen med grupperna är. Ofta har jag hört kommentaren: 
Ja, men då ska det väl finnas mammagrupper också. Jag har inte riktigt vetat hur jag ska 
bemöta detta och under arbetets gång har jag gett de frågvisa personer jag mött olika svar, 
beroende på hur tydlig bilden av pappagrupperna har hunnit bli för mig. Nu när jag kommit 
till ett avslut, tror jag mig ha fått ’koll’ på vad fenomenet pappagrupper är och vilken 
betydelse verksamheten har för de pappor som deltar i den. Förhoppningsvis får den som läser 
denna uppsats en liknande upplevelse av kunskapstillväxt. Tack till alla er frågvisa personer 
för att ni har motiverat mig att försöka förstå detta fenomen. Tack till familj och vänner som 
har ställt upp och lyssnat, läst och stöttat. Tack till de pappagruppsledare och barnmorskor 
som bemödat sig att ge mig svar på mina frågor. Det största tacket är jag skyldig de pappor 
som öppenhjärtligt delat med sig av sina erfarenheter, det har varit väldigt berikande att få 
lyssna till er. Och sist men inte minst vill jag tacka min handledare Christina Lönnheden för 
insiktsfull kritik och uppmuntran, tack för allt! 
 
 
Västerås juli 2006 
 
Marika Hämeenniemi 

 



 

 

1. Inledning och bakgrund 
Under ganska många år har jag haft ett intresse för kvinnofrågor och jag har använt mycket av 
min studietid till att försöka förstå kvinnors livssammanhang och vilka vägar som kan leda till 
jämställdhet. Först när jag fick en son, för lite drygt tre år sedan, väcktes min nyfikenhet för 
mäns livsvillkor och det självklara med att jämställdhet berör både män och kvinnor fick en 
ny innebörd för mig. För att kunna förändra våra sätt att leva tillsammans och uppnå jäm-
ställdhet behöver vi kunskap om bägge könens livsvärldar. Genusforskningen ställer sig 
frågor kring kön och studerar alla möjliga aspekter i ett tvärvetenskapligt spektrum. 
Forskningen kring genus har hittills haft sitt främsta fokus på kvinnors erfarenheter, men detta 
är något som håller på att förändras i och med att fler inser vikten av att studera även mäns 
livsvärldar (Thurén, 2002). Denna studie bidrar till genusforskningen genom att belysa 
aspekter kring pappors identitetsskapande i det moderna samhället genom att den fördjupar 
sig i det nya fenomen som pappagrupper utgör. Jag blev nyfiken på vad pappagrupper innebär 
och framförallt på varför de behövs, när jag hörde av två väninnor att deras sambos och 
nyblivna pappor, gick i pappagrupp. Det finns ju en föräldrautbildning som både män och 
kvinnor, som ska bli förstagångsföräldrar, erbjuds att gå. Det borde väl räcka och om inte så 
borde det väl även finnas mammagrupper, tänkte jag. I det initiala skedet av denna under-
sökning hade jag ytterst begränsade förkunskaper i ämnet faderskap och om mäns 
livssammanhang i stort. Denna brist på förförståelse har jag försökt se som en tillgång och jag 
har även försökt hålla kvar vid den så långt som möjligt i forskningsprocessen.  
 
Utvecklingen av den svenska familjepolitiken de senaste 30 åren har haft stor påverkan på 
forskningens inriktning och den samhälleliga diskursen kring fadersrollen. Exempelvis har 
politiken inneburit införandet av en jämställdhetslag, utbyggnad av föräldraförsäkringen och 
specifika åtgärder inriktade på pappors föräldraskap såsom pappamånaden i föräldra-
försäkringen och pappagrupper i föräldrautbildningssystemet (Plantin, 2001). Kortfattat kan 
man säga att den svenska socialpolitiken har stöttat familjen i syfte att stärka barnens rätt till 
lika möjligheter, samt syftat till att ge förutsättningar för individens autonomi (Bäck-Wiklund 
& Bergsten, 1997). Den svenska familjepolitiken har framfört skiftande argument för att få 
papporna mer engagerade i föräldraskapet. Till en början betonades att relationen mellan 
föräldrarna skulle bli mer jämställd och att detta skulle utveckla kvinnors möjligheter att 
förvärvsarbeta. I nästa fas talades det om barnets behov av bägge föräldrarna och nyttan för 
barnet av att utveckla en nära relation till fadern. Slutligen uppmärksammades att delaktighet 
och ansvar för barnet skulle berika pappornas eget liv (Kugelberg, 1999).  
 
Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) talar om den "svenska jämställdhetsmodellen" och menar 
att staten har haft som mål att skapa förutsättningar för individuell autonomi för bägge könen. 
Den har även haft som syfte att främja ett modernt föräldraskap som kännetecknas av indi-
vidualitet och könsneutralitet. Vad som har blivit resultatet av detta medvetna arbete som på-
gått sedan 1960-talet är inte entydigt. Å ena sidan har kvinnor blivit mycket mer autonoma 
men detta har å andra sidan inneburit ett ökat beroende av välfärdsstaten. Vilket inte är i 
enlighet med jämställdhetsmodellens strävan att få männen att avveckla en del av sin 
autonomi för att ta ökat familjeansvar (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). Det stora fokus på 
individualitet och autonomi  för de enskilda familjemedlemmarna, som har utvecklats genom 
familjepolitiska åtgärder, är dock inget unikt för vårt land. Forskning kring modernitet visar 
på individualitet som en stark trend i hela västvärlden (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997). 
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Forskning visar att föräldrar i Sverige idag ställer sig bakom det jämställdhetsideal som 
genomsyrar landets politiska arbete, men även att få i praktiken organiserar sina liv efter det 
(Bekkengen, 2002; Kugelberg, 1999; Plantin, 2001). Även här finns alltså en dubbelsidighet. 
De familjepolitiska insatserna har kommit att resultera i att den politiska diskussionen nu rör 
relationerna i familjen, mellan man och kvinna, föräldrar och barn. Bäck-Wiklund och 
Bergsten (1997) talar om en nykonstruktion av jämställdhet. De menar att familjelivet i 
Sverige idag ser traditionellt ut på ytan men under ytan menar sig familjerna ha utvecklat en 
effektivitetsorienterad jämställdhet som fungerar väl för dem. I stora drag tycks det vara så att 
det finns en fadersdiskurs i dagens Sverige som innebär att pappor har utvecklat ett mer 
jämställt och omhändertagande synsätt men det har inte inneburit några större förändringar i 
organisationen av det praktiska familjelivet (Johansson, 2004). Familjepolitiken har självfallet 
bidragit till utvecklingen av mäns och kvinnors föräldraskap men även större samhälls-
förändringar har haft inverkan på våra identitetsskapande processer och sättet vi organiserar 
våra liv på. Jag har i denna studie försökt att förstå och förklara vilken betydelse fenomenet 
pappagrupper har för småbarnspappor genom att göra en analys som relaterar till de livs-
villkor vi lever under i det senmoderna samhället. Jag ser på pappagrupperna som ett av flera 
sammanhang där männen lär sig sin föräldraidentitet och i det avseendet kan denna studie ses 
som pedagogiskt relevant. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om fenomenet pappagruppers betydelse för 
småbarnspappors identitetsskapande. Studiens forskningsfrågor är:  
• Vilken betydelse har pappagruppsverksamheten för småbarnspappor?  
• Hur kan betydelsen av pappagrupper för småbarnspappor förstås i relation till det sam-

hälle vi lever i?  

1.2 Disposition   
Uppsatsen inleds med en beskrivning av vad pappagruppsverksamhet är i stora drag och hur 
den är organiserad i det län där studien genomförts. Därefter följer en översiktlig beskrivning 
av forskningen kring föräldraskap och i synnerhet faderskap. Sedan redogörs för de teoretiska 
utgångspunkter som kan sägas utgöra min förförståelse eller mitt perspektiv och som således 
har haft betydelse för studiens genomförande och för hur resultaten tolkats. Efter det kommer 
ett metodkapitel där studiens genomförande diskuteras och beskrivs. Därefter redovisas 
resultaten av intervjuerna i berättande form och efter det följer ett analyskapitel där resultaten 
relateras till den forskning och teori som redovisats. Slutligen diskuteras resultaten. 

1.3 En beskrivning av pappagruppsverksamheten 
Här ges en bakgrund till forskningsfrågan genom en beskrivning av fenomenet pappagrupper 
som är fokus för denna studie. En stor del av informationen som framkommer i detta stycke 
har jag fått via muntlig kommunikation med barnmorskor och pappagruppsledare samt från 
dokument som beskriver verksamheten i det studerade länet. Jag vill tydliggöra att det inte 
finns någon större skillnad i vad jag syftar till vad gäller användandet av begreppen pappa-
utbildning och pappagrupp. Båda begreppen används i stort sett synonymt i de källor jag haft 
tillgång till men det tycks ha skett en övergång, över tid, till att använda begreppet pappa-
grupp. Begreppet pappagrupp är den vanligast förekommande benämningen i de samtal jag 
haft med ledare och deltagare under arbetet med denna studie och jag väljer därför att främst 
använda mig av detta begrepp. Att kalla verksamheten för pappautbildning anser jag dessutom 
vara lite missvisande då träffarna snarare handlar om utbyte av erfarenheter och reflektion än 
regelrätt undervisning.  
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Den typ av pappagrupper som denna studie handlar om startades upp i början av 90-talet och 
organiserades då av ABF och Manscentrum på initiativ av privatpersoner som brann för 
frågor om pappors delaktighet i föräldraskapet. Pappagruppsverksamheten fick politiskt gen-
svar vilket ledde till att Regeringskansliets Jämställdhetsenhet och Landstingsförbundet 1994 
och 1995 drev ett Pappautbildningsprojekt (www.pappagrupperna.se). Projektet syftade till att 
öka mäns uttag av föräldraledighet, ge männen en förståelse för en aktiv papparoll samt bidra 
till ökad livskvalitet och bättre psykosocial miljö. Syftet var även att bidra till att öka 
möjligheterna för kvinnor och män att förena yrkes- och familjelivet. Ett 40-tal Mödravårds-
centraler inom fem regioner deltog i en försöksverksamhet och utvärderingen som var positiv 
ledde till att fler landsting och kommuner tog initiativ till att starta pappagrupper inom 
ramarna för den traditionella föräldrautbildningen (Arbetsmarknadsdepartementet, 1996).  
 
1997 gjordes, på uppdrag av regeringen, en kartläggning av föräldrautbildningen i Sverige 
och utredningens slutbetänkande publicerades under namnet Stöd i föräldraskapet (SOU 
1997:161). I detta betänkande uttrycks att det finns ett behov av särskilt föräldrastöd riktat till 
pappor och att det kan vara positivt att ha särskilda pappautbildare för att attrahera männen till 
den föräldrastödjande verksamheten. Utredarna menar att män kan ha svårare än kvinnor att 
förutse sitt ansvar och sin betydelse som förälder. Det uttrycks att hänsyn behöver tas till att 
män kan ha andra frågor att diskutera och andra känslor gentemot föräldraansvaret, än 
kvinnor. De skriver i betänkandet att det kan finnas behov av att träffas i könsuppdelade 
grupper, dels för att papporna ska känna att det är viktig för dem att delta, samt för att inte 
riskera att träffarna domineras av enbart kvinnornas eller männens intressen. Men de skriver 
även att ”Föräldrastödet/utbildningen skulle vinna mycket på att pappor och mammor finns 
tillsammans i en gemensam grupp, där de kan dela erfarenheter och kanske lär känna varandra 
på ett nytt sätt.” (SOU 1997:161, s. 166). Huruvida utredningsgruppen anser att män och 
kvinnor behöver delas upp i separata grupper under föräldrautbildningen är alltså lite oklart. 
Däremot finns ett tydligt budskap om att män är i behov av särskilt föräldrastöd och detta 
tycks ha fått gehör i vårt avlånga land då det idag finns Pappagrupper på många orter 
permanent, som en del i föräldrautbildningen. Exakt hur stor omfattningen av pappagrupps-
verksamheten är i Sverige har jag tyvärr inte lyckats bilda mig någon uppfattning om då det 
inte har gjorts någon rikstäckande kartläggning av verksamheterna.  
 
Det län där jag har genomfört min studie är medelstort i jämförelse med övriga län i Sverige 
och har runt 260 000 invånare (www.regionfakta.com). I samtal med en barnmorska har jag 
fått veta att det i verksamhetsbeskrivningen för Mödrahälsovården och i kravspecifikationen 
för Barnhälsovården i detta läns landsting, finns skrivet att stöd till blivande och nyblivna 
pappor ska erbjudas och att särskilda pappagrupper inom föräldragruppsverksamhetens ram 
bör finnas. I praktiken är det dock inte alla vårdcentraler i länet som erbjuder blivande 
förstagångspappor detta stöd. Detta kan delvis bero på att det finns för få utbildade pappa-
gruppsledare. I det studerade länet finns en man som har varit en pionjär och den drivande 
kraften för att få till en pappagruppsverksamhet. Han har jobbat sedan 1995 med pappa-
grupper inom mödra- och barnhälsovårdens föräldrautbildning. Idag fungerar den här mannen 
som samordnare av pappagruppsverksamheten och som utbildare och handledare åt de 
utbildade pappagruppsledarna, fortsättningsvis benämns denna person som samordnaren. Ett 
program och en metod för pappagrupperna har utarbetats av samordnaren. I detta län finns 
mellan 15 och 20 aktiva pappagruppsledare och antalet barnmorskemottagningar är 28. Via 
rekommendationer från personal vid mödravårdscentralerna (MVC) och barnavårdcentralerna 
(BVC) har samordnaren kommit i kontakt med erfarna pappor som har varit intresserade av 
att bli ledare. För att bli aktuell som pappagruppsledare bör man ha några genomgångna 
graviditeter bakom sig samt ha en humanistisk och jämställd människosyn, berättar 
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samordnaren. Pappagruppsledaren blir kontrakterad till en vårdcentral där han samarbetar 
med barnmorskor och barnsjuksköterskor och tanken är att de tillsammans ska utgöra ett 
”föräldrautbildningsteam”. Varje pappagruppsledare har skrivit avtal med en vårdcentral och 
får en viss timersättning för det.  
 
Vid ett handledningsmöte för pappagruppsledare fick jag veta att pappagruppsträffarna har 
lite olika upplägg beroende på hur ledaren för gruppen väljer att utforma träffarna. På de 
flesta ställen går han in i de föräldragrupper som startas upp för förstagångsföräldrar och är 
med vid två tillfällen under MVC-tiden och 2-3 ggr under barnets första år. I en av grupperna 
är det inte bara papporna som träffats utan det har hänt att mammorna bjudits in till 
gemensamma samtal. Detta har endast en pappagruppsledare valt att göra och han säger sig ha 
gjort det med avsikten att få till en bättre kommunikation mellan kvinnorna och männen. 
Pappagruppsledarnas uppgift är att dela med sig av egna erfarenheter och att lyfta fram de 
tankar och funderingar kring föräldraskapet som finns i gruppen. De använder sig av ett 
gemensamt material, men vissa utvecklar det eller skapar sitt eget och delar med sig av vid 
handledningstillfällena. Antalet träffar man har i grupperna skiljer sig åt, det varierar från tre 
till fem tillfällen. Alla pappagrupper träffas dock någon gång innan förlossningen är väntad 
och några gånger efteråt.  Målsättningen med pappagruppsverksamheten i det studerade länet 
har bestämts av landstinget och liknar målen i andra län. I ett brev, skrivet av samordnaren för 
pappagruppsverksamheten, riktat till Vårdcentralernas Mödra– och Barnhälsovårdsenheter i 
länet uttrycks att syftet med pappagrupper är att: 

-belysa hur viktig pappan är för barnet. 

-förbereda mannen mentalt inför förlossningen. 

-öka förståelsen mellan man och kvinna och på så sätt stärka parrelationen. 

-sätta barnets rätt i centrum. 

-öka pappaledighetsuttaget och på så sätt låta pappan få ta del av första tiden med 
barnet. 

-lyfta fram barnets rätt att knyta an till både mamman och pappan.  

-ge deltagarna ett möjligt nätverk för utbyte med andra pappor. 

 
I brevet står även att : 

Samhället och vi människor förändras hela tiden. Föräldrarollen är inte densamma idag som 
tidigare. Det gäller att följa med i utvecklingen. Jämställdheten, föräldraskapet, mammans roll, 
pappans roll är och blir viktiga inslag i morgondagens FU.[…] Föräldrautbildningen skall förutom 
förlossningsinformation även ”vaccinera” föräldrar mot de påfrestningar som kan komma när 
barnet blir mer krävande och när relationen mellan mannen och kvinnan störs. Pappans roll har 
markant förändrats sedan efterkrigstiden. Många anser hans roll är svagare idag jämfört med 
tidigare. Hans papparoll behöver stärkas. Båda föräldrarnas roller behöver stärkas. En förstärkt 
föräldrautbildning med många gemensamma inslag för både mamma och pappa men också en 
föräldrautbildning med riktade inslag enbart för pappor behövs idag. Förutom förlossnings-
förberedelser bör FU vara inriktad på relationen mellan blivande- och nyblivna mammor och 
pappor. 

 
Föräldrautbildning drivs som vi kan läsa i citatet, med tydligt normativa och ideologiska 
syften. Dels ska den syfta till att stärka parrelationen och kärnfamiljen, och dels stärka pappan 
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i formandet av sin roll som modern pappa. Det uttrycks att båda föräldrarnas roller behöver 
stärkas, men i synnerhet pappans. Sist men inte minst ska detta komma barnen till godo 
genom att de får tillgång till två föräldrar, en man och en kvinna, som anses ha fått goda 
förutsättningar att klara föräldraskapet genom att ha deltagit i föräldrautbildning. 

2. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

2.1 Tidigare forskning kring mäns och kvinnors föräldraskap  
I följande avsnitt fokuserar jag på att ge en beskrivning av den specifika kontext som omger 
det senmoderna svenska faderskapet. Detta eftersom jag anser att kontexten är viktig för 
förståelsen av fenomenet jag studerar. Därav blir det naturligt att främst använda svenska 
studier. Det finns en hel del forskning kring föräldraskap i Sverige, de studier jag refererar till 
i denna uppsats har gjorts inom skilda ämnen såsom pedagogik, sociologi, kulturantropologi, 
etnologi, psykologi och socialt arbete. Jag inleder med att beskriva sådant jag funnit intressant 
inom forskningen om föräldraskap som berör både kvinnors och mäns identitetsskapande. 
Forskning som direkt rör pappagruppsverksamhet har jag inte kunnat hitta. Det finns en 
utvärdering av det Pappautbildningsprojekt som Regeringskansliets Jämställdhetsenhet och 
Landstingsförbundet bedrev åren 1994 och 1995, gjord av Spri (Hälso- och sjukvårdens 
utvecklingsinstitut). Resultaten av denna utvärdering tas upp kortfattat i detta avsnitt. Jag har 
också funnit en C- uppsats i pedagogik som behandlar pappagrupper, denna tas upp i dis-
kussionsavsnittet. Uppsatsen, En riktig pappa, är en studie i två delar som består av en 
litteraturstudie som behandlar det svenska pappaskapets utveckling ur ett genusperspektiv 
samt en studie av ett specifikt pappautbildningsprojekt.  

2.1.1 Dagens föräldraskap påverkas av både moderna och traditionella ideal 
Bäck-Wiklund & Bergsten (1997) skriver att de bilder av män, kvinnor och familjer som 
framträder i vår västerländska kultur, i exempelvis sagor, religiösa berättelser och i dagens 
såpor på tv, har förblivit relativt oförändrade över århundraden. De menar att detta kulturarv 
av myter och berättelser påverkar de synsätt vi bär med oss i livet. I vår kultur yttrar sig 
tydligt ett traditionellt könsideal jämsides med traditionella familjeideal. Detta tar sig uttryck i 
stereotypa bilder av och berättelser om en manlighet som står för aktivitet, handlingskraft och 
självständighet och en kvinnlighet vars ideal utgörs av den goda självuppoffrande modern. 
Parallellt introduceras ett modernt jämställdhetsideal både i politik och massmedia. När 
modernitet och tradition möts och blandas i kulturen framträder mångtydigheter som varje 
individ tvingas förhålla sig till i skapandet av sina egna föreställningar kring kön, familj och 
föräldraskap. Kugelberg (1999) har gjort en studie som handlar om hur svenska föräldrar 
uppfattar sitt föräldraskap. Hon menar att de flesta föräldrar menar att föräldrakompetensen är 
något de främst utvecklar i den dagliga interaktionen med sina barn. Kunskaperna man 
behöver som förälder förvärvas genom engagemang och över tid. Enligt Kugelberg kräver det 
moderna samhället att föräldrar anpassar sitt föräldraskap efter den nya kunskap som 
framkommer i samhället. Föräldrarna i studien hämtar information från barnhälsovården, 
litteratur, förskolan och sitt sociala nätverk av familj och vänner. Flera och ibland motstridiga 
diskurser figurerar här och det blir en del av arbetet i föräldraskapet att reflektera över dessa 
och att integrera dem i sin praktik så att det passar den egna livssituationen. I föräldrarnas 
berättelser framkommer att det finns en ständig kombination eller sammansmältning av 
individuella värden och kollektiva värden som genomsyrar vår syn på i princip alla former av 
relationer. Vare sig det är relationen till offentliga institutioner, familjen eller vännerna. 
Kugelberg menar att detta är karaktäristiskt för den svenska kulturen och det påverkar även 
hur det dagliga föräldralivet levs.  
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2.1.2 Valmöjligheter präglar dagens föräldraskap 
Hagström (1999) skriver om en ny attityd till föräldraskapet som till stor del handlar om att 
göra rätt val bland oändligt många alternativ. Blivande föräldrar kan välja sjukhus, 
smärtlindring och hur förlossningen ska gå till i stor utsträckning. Att veta hur man ska göra 
rätt val är däremot inte det lättaste och innebär att människor tvingas söka råd och hjälp av 
expertis i rådgivningslitteratur, hos sjukvården, i tidningar, på Internet eller på kurser. Dagens 
föräldrar kan sägas vara beroende av och ha tilltro till en expertis i större utsträckning än 
tidigare generationers föräldrar men samtidigt finns hos dagens föräldrar en misstro. Denna 
misstro uttrycker sig genom att sjukvården och föräldrautbildningen ofta kritiseras. Idag finns 
så många möjligheter och alternativ att vi inte längre är säkra på vilka experter vi ska tro på. 
Hagström menar att förhållningssättet till experter hos dagens föräldrar präglas av en 
blandning av tilltro och misstro (Hagström, 1999). 

2.1.3 Män och kvinnor ser på föräldraskapet på skilda sätt 
I Kugelbergs studie (1999) framkommer även att det finns skillnader mellan män och kvinnor 
i synen på hur man skaffar sig kunskap och kompetens inför föräldraskapet. I avhandlingen 
konstateras att en del kvinnor i studien nämner att de sökt sig till litteratur, men att ingen man 
nämner det. Kugelberg spekulerar i om detta kan höra ihop med att det finns skillnader mellan 
mäns och kvinnors känsla av ansvar för barnen. Detta eftersom forskning visat att flertalet 
kvinnor tar det huvudsakliga ansvaret för organiseringen av hushållet. Att söka sig till 
relevant litteratur kan därför vara ett sätt för kvinnor att hantera detta ansvar menar 
Kugelberg. Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) är inne på samma tema och de konstaterar att 
deras studie visar att män har en tendens att se på föräldraskapet som något naturligt. De 
menar att de flesta situationer löser sig självt och därför intar de en mer avvaktande eller 
passiv strategi i fostrandet. Kvinnorna i studien betonar däremot sin egen betydelse för 
barnets utveckling och sitt ansvar för fostran. Bland mammorna ses föräldraskapet som en 
utmaning, som något svårt och viktigt. Bäck-Wiklund och Bergsten menar att det tycks vara 
så att kvinnorna har mer uttalat aktiva pedagogiska ambitioner än männen. Mammorna ser på 
sig själva som mer betydelsefulla för barnen och är mer barncentrerade än papporna. Detta 
menar de kan bero på att mycket av den information föräldrar möter är fokuserad på 
moderskapet och dess betydelse för barnet samt på det faktum att de flesta kvinnor idag har 
det huvudsakliga ansvaret för barnen. 

2.1.4 Kvinnor och män är lika osäkra inför föräldraskapet 
Bekkengen (2002) har gjort en studie om föräldraskap som visar att det är gemensamt för 
föräldrarnas berättelser att de beskriver föräldraskapet som något oförutsägbart. Både män 
och kvinnor står lika osäkra inför föräldraskapet. Det tycks sakna betydelse ifall man har haft 
syskon eller har erfarenhet av att ha tagit hand om andras barn. Det verkar även vara så att 
formell kompetens, exempelvis i form av en pedagogisk utbildning, inte ger större säkerhet i 
föräldrarollen. Bekkengen menar alltså att det finns stora likheter mellan kvinnors och mäns 
förutsättningar som blivande föräldrar. Detta är intressant då det strider mot en allmän 
uppfattning om att kvinnor i alla tider socialiserats in i en omhändertagande roll och att de 
därför står bättre rustade inför föräldraskapet. Kvinnorna saknar helt enkelt den konkreta 
erfarenheten av att vara mamma. Trots detta är omgivningens förväntningar på mammorna 
högre än på papporna. De har enligt Bekkengen inget annat val än att se till att lära sig det 
som krävs för att klara av föräldraskapet då kvinnorollen är så nära förknippad med moder-
skapet. Kvinnorna får även ofta ett försprång över männen kunskapsmässigt, eftersom det är 
de som stannar hemma den första tiden och då, som en följd av detta, skaffar sig kunskap och 
erfarenheter (Bekkengen, 2002). 
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2.1.5 Föräldrautbildningars reproducerande verkan 
Bekkengen (2002) tar även upp föräldrautbildningen som en faktor som reproducerar olik-
heter mellan mäns och kvinnors föräldraskap. I hennes studie uttrycker föräldrarna att de 
upplevt föräldrautbildningen som till största delen inriktad på den blivande mamman. Idag är 
det i stort sett självklart att även männen skall delta men intervjupersonerna uttrycker att 
föräldrautbildningen främst är till för män inte att den handlar om män. Resultatet av denna 
och andra studier (Plantin, 2001; Premberg, 2005) pekar mot att föräldrarna upplever föräldra-
utbildningen som otillräcklig. Bekkengen menar att utbildningen förstärker den traditionella 
strukturen som ser kvinnan som den primäre vårdnadshavaren och mannen som en pappa som 
hjälper till.  

2.1.6 Pappor i en back up position 
Även Plantin (2001) diskuterar hur de allmänna förväntningarna på dagens pappor tycks  
placera dem i en position som "back up" för mamman. Plantins studie visar att detta är ett 
ansvarsförhållande som grundläggs tidigt under graviditeten. Männen följer sällan med 
kvinnan på de kontinuerliga rutinkontroller som görs hos mödravården utan involveras först 
under graviditetens sista månader då föräldrautbildningen erbjuds. Detta innebär att under den 
största delen av graviditetens förlopp är det vanligtvis bara kvinnan som får ett institutionellt 
stöd i att bygga sin föräldraidentitet. Många av papporna i studien uttrycker sitt missnöje över 
föräldrautbildningens otillräcklighet. De anser den vara för fokuserad på kvinnan. De 
uttrycker även att de är besvikna på att omgivningen visar dem för litet intresse gällande deras 
faderskap. Plantin menar att det finns en paradox i faderskapsdiskursens och männens ideal 
och praktik. Å ena sidan intar männen i praktiken rollen som back up och överlåter det 
huvudsakliga ansvaret för barnet till kvinnan till exempel genom att inte delta i hälso-
kontrollerna och genom att de tar ut väldigt lite av föräldraledigheten, dessutom har få av 
männen engagerat sig i den rådgivningslitteratur som finns att tillgå. Å andra sidan känner de 
sig åsidosatta när de möter ett ständigt fokuserande på kvinnan på föräldrautbildningen och 
från omgivningen i stort. Det tycks vara så att det slutligen blir i det privata rummet, med sin 
partner som männen får utrymme för sina reflektioner. (Plantin, 2001).1  Hagström (1999) 
menar att synen på mannen som en stöttepelare och hjälpare åt kvinnan är den vanligast 
förekommande uppfattningen bland både pappor själva och deras omgivning. Men hon ser 
även att det finns en ökad vilja om delat ansvar och delaktighet hos männen. De två synsätten 
existerar ibland inom samma person och det öppnar för nya möjligheter, skriver Hagström 
och menar med detta att, det faktum att det inte existerar en given papparoll eller ett enda 
förhållningssätt för mannen gör det möjligt för dagens föräldrar att friare utforma sitt 
föräldraskap. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att många faktorer runt omkring oss 
begränsar vår reella handlingsfrihet (Hagström, 1999).  

2.1.7 Familjeorientering 
Samtida forskning visar att män i mycket större utsträckning än tidigare orienterar sig mot 
familjelivet. Flera studier (Bäck-Wiklund & Bergsten, 1997; Kugelberg, 1999; Plantin, 2001)  
bekräftar en bild av den moderne mannen som en fader med ett ökat familjeengagemang men 
samtidigt är hans insats vad gäller den direkta omsorgen om barnen oförändrad. Det är alltså 
kvinnorna som än idag är de primära omsorgsgivarna och de könsbundna mönstren består. 
Svaren på dessa förhållanden går delvis att finna i samhällsstrukturens villkor som bidrar till 
att reproducera män som primära försörjare och kvinnor som vårdare. Forskarna är enligt 

                                                 
1 Alla dessa studier som uttalar sig om föräldrautbildningens relevans för papporna bygger på föräldrars egna berättelser om upplevelser. 

Ingen av de refererade studierna har genomfört någon analys av själva föräldrautbildningens upplägg och innehåll.
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Johansson (2004) eniga om att arbetslivets organisation är det största hindret för jäm-
ställdheten. Men frågan är mer komplex än så. 
 
Johansson (2004) skriver att studier av nordiska mäns förhållningssätt till familj och föräldra-
skap visar på en tydlig familjeorientering. Han menar att männen tycks ha knutit an till en om-
vårdande papparoll och säger sig lägga mindre vikt vid arbetslivet samtidigt som kravet på att 
vara familjens försörjare minskat. Detta trots att svensk statistik visar att pappor står för 2/3 
av familjens inkomst och att de allra flesta arbetar heltid. Statistik kring föräldraledigheten 
visar att fördelningen av denna, mellan kvinnor och män, är fortsatt mycket ojämn. Här tycks 
alltså finnas en skillnad mellan ideal och praktik. Man kan säga att det har utvecklats ett mer 
jämställt och omhändertagande synsätt, en diskurs om ”den omvårdande pappan”, som inte 
nödvändigtvis inneburit förändringar i det praktiska livet. Däremot kan det förändrade idealet 
ses som ett steg på vägen mot ett jämställt föräldraskap. Diskursen om den omvårdande 
pappan kan enligt Johansson (2004) sägas omfatta en bild av en pappa med förmåga till 
omhändertagande, intimitet, kommunikation och jämställdhet. Plantin (2001) använder sig av 
uttrycket diskursen om ”det nya och aktiva faderskapet” och menar att denna diskurs har 
blivit hegemonisk i Sverige, då det i egentlig mening inte är möjligt att i det offentliga 
samtalet uttrycka en avvikande åsikt. Den svenska familjepolitiken har alltså haft en normativ 
inverkan på hur vi tänker och talar kring faderskapet. Denna diskurs innebär att männen idag 
försöker förändra sina positioner och utveckla ett modernt familjeorienterat faderskap som 
innebär ett utökat ansvarstagande för barnen och delaktighet i det traditionella hushållsarbetet. 
Det moderna pappaidealet befinner sig, enligt Plantin, mitt emellan macho- och velourpappan, 
det är ett ideal som enligt männen i hans studie har en bra balans mellan traditionella och nya 
värderingar.  
 
Plantin (2001) och Johansson (2004) ser således en koppling mellan förändringarna av fader-
skapet och en ökad jämställdhet mellan könen. Plantin uttrycker sig såhär: ”Ju mer männen 
orienterar sig mot familjelivet desto mer anfräts de traditionella könspraktikerna inom 
hemmet.” (Plantin, 2001, s. 218). Bekkengen (2003) ställer sig däremot kritisk till att det är en 
familjeorientering vi ser hos männen och menar att det istället handlar om en barnorientering. 
Med detta menar Bekkengen att det nya faderskapet i högre grad handlar om relationen 
mellan pappan och barnet och inte om relationen mellan mannen och kvinnan. Barn-
orienteringen har sin förklaring i att barnet, i framförallt de nordiska länderna, har fått ett ökat 
värde och under 1900- talet har mycket gjorts för att stärka barnets ställning i samhället. 
Eftersom jämställdhet handlar om relationen mellan könen ifrågasätter Bekkengen kopplingen 
mellan det förändrade faderskapet och jämställdhet. 
 
I stora drag visar forskningen på att det idag finns ett nytt slags faderskap som inneburit nya 
tankestrukturer och attityder hos många män. Faderskapet har blivit centralt för männens 
identitetsskapande och studier visar att det är något man har höga ambitioner med (Plantin, 
2003). Att fånga in essensen av den nya tidens pappa i ett samlat begrepp tycks vara en omöj-
lig uppgift på grund av den stora och komplexa variation som detta socialt konstruerade 
fenomen utgör. Begreppet familjeorientering är det vanligast förekommande och kan, om man 
tar hänsyn till Bekkengens (2003) reservation gällande kopplingen till jämställdhet, sägas 
omfatta innehållet i alla de diskurser som tas upp kring pappaskapet. 

2.1.8 Förebilder 
I många tidigare studier har, enligt Plantin (2001), hävdats att dagens pappor saknar förebilder 
då de endast ser sin egen pappa som en motbild eftersom han varit frånvarande och yrkes-
orienterad. Holter och Aarseth (1994) skriver att ungefär hälften till tre fjärdedelar av männen 
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i en studie om mäns livssammanhang, uttalat sig huvudsakligen negativt om hur förhållandet 
till fadern varit under uppväxten. Många av männen motsätter sig gamla fadersideal och 
beskriver sig som olika sina pappor (Holter & Aarseth, 1994). Själv hävdar Plantin (2001) att 
hans studie visar på en stor variation bland männen i synen på de egna föräldrarna. Ungefär en 
tredjedel av männen anser sig ha en pappa som fungerat som ett ideal, ytterligare en tredjedel 
ser den egna pappan som en motbild och den återstående tredjedelen ser både för- och 
nackdelar med den egna pappans faderskap.  

2.2 En översikt av den historiska utvecklingen inom faderskapsforskning 
Forskning om faderskap har enligt Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) blivit ganska 
omfattande de senaste 50 åren. De talar om att det finns tre huvudsakliga inriktningar för 
denna forskning varav den första, kallad kulturperspektivet, fokuserar på förändringen av 
bilder, förebilder och föreställningar rörande den typiske fadern. Den andra inriktningen har 
som fokus mäns formande och uttryck av identiteten som fäder. Den tredje intresserar sig för 
fäders engagemang i familjen och fadern som familjemedlem.  
 
Det finns enligt Johansson (2004) skillnader i hur forskningen ser ut i olika länder. En mycket 
tydlig skillnad finns mellan USA och Skandinavien. I amerikansk forskning ligger fokus på 
effekterna av pappors frånvaro, framförallt de negativa konsekvenserna. Detta kan ses mot 
bakgrunden att det i USA finns starka sociala rörelser som har som mål att återinrätta pappors 
traditionella roll som försörjare och ledare i familjen. Detta eftersom de anser att pappors 
frånvaro hotar hela samhället. Den skandinaviska forskningstraditionen måste i sin tur ses i 
relation till den politiska diskussion som förs i vårat samhälle. Här ligger fokus i den samtida 
fadersforskningen på konstruktionen av faderskap (Johansson, 2004). En dominerande ställ-
ning i denna forskning har frågan om männens förändring eller brist på förändring mot ett mer 
omsorgsgivande och jämställt pappaideal fått på senare år (Plantin, 2003). 
 
Vad gäller forskning som specifikt ägnar sig åt faderskap är det enligt Johansson (2004) ett 
relativt outforskat område. Han menar att det framförallt behövs historisk forskning som kan 
ge en mer komplett bild av det komplexa faderskapet. Inom faderskapsforskningen har fokus 
främst legat på frånvaro, vilket inte är konstigt eftersom föräldraskapet under långt tid har 
präglats av just frånvarande fäder. Johansson har själv sitt fokus på frånvarons social-
psykologi i sin forskning men menar att bilden av fadern måste kompletteras med de 
berättelser om närvaro som faktiskt existerar. Min studie kan ses som ett bidrag till 
forskningen i egenskap av att vara en berättelse om just närvarande pappor. 

2.3 Utvärdering av pappautbildningsprojektet  
Utvärderingen av det Pappautbildningsprojekt som Regeringskansliets Jämställdhetsenhet och 
Landstingsförbundet bedrev åren 1994 och 1995, är omfattande och tar upp många aspekter 
kring utbildningen. Jag kommer här att kortfattat beskriva endast de resultat från ut-
värderingen som rör de deltagande pappornas erfarenheter, då detta är det enda som är 
intressant att nämna i relation till mitt syfte med denna studie. 
 
Utvärderingen visar att de pappor som deltagit i papputbildningen uttrycker sig genomgående 
positivt rörande utbildningens innehåll och genomförande och deltagarna anser sig ha ett 
behov av utbildningen. Pappagruppen ses som ett forum där det är legitimt att tala om känslor 
och upplevelser. Majoriteten av deltagarna framhåller vikten av att det är en gruppledare som 
är man och att gruppen består av endast män. Pappautbildningen var betydelsefull för 
papporna som deltog i egenskap av att den var ett forum där papporna kunde reflektera över 
olika påfrestningar som deras relationer utsatts för i och med den förändrade livssituationen. 
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Den gav också en del praktiska tips som handlade om omvårdnaden av barnet. I utvärderingen 
uttrycks även att utbildningen varit betydelsefull i och med att den lett till att papparollen 
stärkts. Detta genom att männen har fått tydligare förståelse för sin betydelse och sitt ansvar 
som pappor. Detta har exempelvis tagit sig uttryck i att papporna har vågat ta fler egna 
initiativ hemma (Blom, 1996).  

2.4  Ett konstruktionistiskt perspektiv  
Denna studie utgår från vissa ställningstaganden gällande synen på den sociala verkligheten 
och hur vi kan få kunskap om den. Detta har avgjort studiens utformning och jag vill därför 
inleda med att ge en beskrivning av de antaganden som ligger till grund för denna uppsats. 
Inom dagens faderskapsforskning har teorier och förklaringsmodeller inspirerade av den 
Symboliska interaktionismen och Socialkonstruktionism, intagit en dominerande ställning och 
faderskapet betraktas av många som en social produkt som aktivt formas, omdefinieras och 
förhandlas i relation till familjen, omgivningen och strukturella faktorer (Plantin, 2003). 
Dessa teoretiska perspektiv utgör också grunden för mitt synsätt på forskningsproblemet i 
denna studie. 
 
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är kunskap något relativt, då man menar att de sätt 
vi har valt att kategorisera och benämna världen på lika gärna kunde ha varit annorlunda. Den 
kunskap vi har om världen, produceras i interaktionen människor emellan. Det är viktigt att 
förstå att den uppfattning vi har om världen alltid är beroende av en specifik historisk och 
kulturell kontext (Burr, 1999). I denna uppsats får detta betydelse på så sätt att det resultat 
som presenteras gällande pappagruppens betydelse för småbarnspappor måste sättas i relation 
till den specifika kontext som det svenska pappaskapet har formats i. För att förklara denna 
kontext används, av mig och flera andra forskare, begreppet diskurs. Enligt Burr (1999) är det 
svårt att ge en vattentät beskrivning av ett abstrakt begrepp som diskurs och hon föreslår flera 
förklaringsalternativ, varav ett exempel är: ”A discourse refers to a set of meanings, 
metaphors, representations, images, stories, statements and so on that in some way together 
produce a particular version of events.” (Burr, 1999, s. 48). Människors sociala handlingar 
och förmågan att tänka socialt är möjliga på grund av vi genom symboler skapar 
gemensamma meningar, värderingar och diskurser i form av det vi kallar en kultur. Horsdal 
(2004) skriver att social kunskap i mycket stor utsträckning är narrativ till sin karaktär och 
hon menar därmed att människor inte skulle kunna dela upplevelser eller skapa mening och 
struktur i tillvaron utan berättelser. Människors narrativ spelar också en betydande roll i 
identitetsskapandet då människors jag eller identitet ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
kan ses som en språklig konstruktion (Horsdal, 2004). De som har en socialkonstruktionistisk 
grundsyn menar att människors identiteter produceras och reproduceras kollektivt i kulturen. 
Exempelvis är manlighet och kvinnlighet socialt konstruerade identiteter som uppstått kring 
den gemensamma sociala praxisen. Manlighet och kvinnlighet är alltså inte av naturen givna 
utan socialt konstruerade relativa kategorier (Hirdman, 2001). Kön kan betraktas som något vi 
"gör" i en ständigt pågående social process av symboliska handlingar (Heritage, 1998). På 
samma sätt ser jag på våra roller som mammor och pappor, jag menar alltså att de måste 
betraktas som socialt konstruerade kategorier.  
 
Diskurserna som formar vår identitet är intimt sammankopplade med aspekter av makt. I olika 
sammanhang är det olika strukturer, institutioner eller grupper av människor som har makten 
att definiera diskursen. Därmed inte sagt att individen står helt maktlös och utan handlings-
möjligheter (Burr, 1999). Samhället existerar inte som en fysisk verklighet utanför oss själva, 
utan vi måste se det som något abstrakt som existerar på grund av att vi finns som socialt 
responsiva människor. Sociala fakta kan hindra oss i vissa handlingar men de bestämmer inte 
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vad vi gör, därför är det möjligt för oss att påverka och förändra den rådande diskursen 
(Charon, 2001). Även om jag i denna uppsats talar om en eller flera diskurser, som påverkar 
människor i en viss riktning i identitetsskapandet, menar jag alltså inte att individen är helt 
passiv och styrd av diskursen.  

2.5 Giddens om individen i det senmoderna samhället 

2.5.1 En ökad kunskapsproduktion och mångfald av val 
Enligt Giddens (1991) lever vi i västvärlden idag i det senmoderna samhället, när vi gick över 
från att leva i det moderna till det senmoderna specificeras inte. Det har enligt Giddens skett 
en pluralisering av livsvärldar och i det senmoderna samhället rör vi oss i skilda miljöer från 
jobbet till fritiden, datorernas värld, tv och medias värld. Massmedia och globaliseringen har 
inneburit att mångfalden av val har ökat och just valet har blivit en central aspekt i själv-
förverkligandet i det vardagliga livet. Detta innebär att senmoderniteten konfronterar oss med 
en mängd komplexa val och detta utan att ge oss mycket hjälp i våra ställningstaganden.  
 
I vår värld sker en snabb kunskapsutveckling inom de flesta områden och kunskapen har 
blivit alltmer specialiserad och abstrakt samtidigt som informationsflödet har ökat enormt. 
Detta har lett till att olika expertsystem har uppkommit. Den senmoderna människan präglas 
enligt Giddens av ett sökande efter auktoriteter som kan svara på hur de bör leva och handla. 
Men hon hyser samtidigt tvivel om att det ens finns svar på olika existentiella frågor. Det är 
inte ovanligt att den senmoderne individen drabbas av metodiskt tvivel då även de mest 
trovärdiga vetenskapliga rönen bara går att lita på tills vidare. Genom förbättrad kommunika-
tionsteknologi erbjuds var och en idag möjligheten att ta del av en mycket stor kunskaps-
produktion, vilket inte heller gör det lättare att avgöra vad man ska tro på eller vilket val som 
är det rätta (Giddens, 1991). 

2.5.2 Självidentiteten ett reflexivt projekt 
I det senmoderna samhället baseras individens identitet på förhöjd reflexivitet. Med detta 
menar Giddens (1991) att föränderlighet och sårbarhet präglar allt vårt handlande. Reflex-
iviteten innebär att vi ständigt måste vara beredda att förändra vårt synsätt och agerande. 
Självet i vår tid ses som ett reflexivt projekt som man själv är ansvarig för, vi är det vi gör oss 
till. Idag ägnar vi oss åt livsplanering till skillnad mot förr då det för de allra flesta människor 
fanns en livscykel med givna förväntningar. Livsstilen har blivit central för oss och den kan 
sägas bestå av en mängd reflexivt valda praktiker som bygger upp en berättelse om självet.  
 
Jagidentiteten har en öppen karaktär och jaget ses av Giddens som ett reflexivt projekt mitt i 
en mängd av reflexiva resurser såsom terapi, självhjälpslitteratur, tidningsartiklar och tv 
program med livsstilsteman. I dagens samhälle påverkas vi i stor utsträckning av massmedia 
och vår sociala miljö präglas av ett konstant flöde av bilder och information. Reflexiviteten är 
allomfattande och kontinuerlig, det innebär att vi har övat upp en slags ständig själv-
observation och ställer frågor till oss själva om vad som händer och hur vi förhåller oss till 
det. Reflexiviteten omfattar enligt Giddens även kroppen. Han menar att vi genom 
framträdandet idag uttrycker en personlig identitet, förr var det en social identitet som 
uttrycktes. Genom vår kropp visar vi vem vi är, vår karaktär och självkontroll (Giddens, 
1991).  

2.5.3 Intimitetens omvandling och rena relationer 
Giddens talar även om att det har skett omfattande förändringar på intimitetens område och 
menar att intimiteten idag utmärks av att man frivilligt kan välja partners för sexuell intimitet 
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och vänskap. Giddens ser att det har skett en utveckling av människors varaktiga förhållanden 
mot ett slags rena förhållanden. Det rena förhållandet är något man söker sig till på grund av 
vad det kan ge bägge parterna i en relation och är inte längre beroende av yttre sociala eller 
ekonomiska villkor. Dessa relationer kan sägas existera blott för sig egen skull och i och med 
detta uppkommer också ett behov av att arbeta på dem. Ju mer förhållandet beror enbart på sig 
självt desto viktigare blir det för parterna att ägna sig åt reflexiv självgranskning, de frågar sig 
om allt är som det ska, om de är lyckliga och om de får ut något av relationen. Denna 
reflexiva organisering av förhållandet hänger samman med självets reflexivitet. Eftersom 
intimiteten utgör kärnan, grundar sig den rena relationen på tillit. Att uppnå tillit kräver enligt 
Giddens arbete och därför blir kommunikation centralt i relationer (Giddens, 1991, 2001). 

2.5.4 Om aktörens ställning 
I och med att jag i denna uppsats talar om diskurer som påverkar individens identitets-
skapande kan det vara intressant att sammanfatta detta avsnitt genom att säga något om hur 
Giddens ser på aktörens ställning. Giddens anser att individen har hög förmåga att påverka 
sina livsvillkor men hon har ej absolut kontroll då strukturer inverkar på handlingsutrymmet. 
Men strukturer är enligt Giddens i lika hög grad möjliggörande som begränsande. Giddens ser 
de sociala systemen som öppna och formbara av aktörers handlingar. Individer formar sitt liv i 
ljuset av den kunskap de har om det sociala livet. Detta är en aktiv process där människor 
utformar livsplaner, diskuterar och reflekterar över sitt liv. Samtidigt präglas människors 
beteende av oförutsägbarhet då faktorer utom deras kontroll förändrar livsvillkoren. Det sen-
moderna västerländska samhället karaktäriseras av motsägelser, ambivalenser, möjligheter, 
begränsningar och existentiella frågor. Många olika och ofta motstridiga processer känne-
tecknar vår nutida kultur. Det samtida identitetsskapandet äger därför rum i ett långt mer 
komplext samhällssystem än tidigare. Å ena sidan har senmoderna människor stora val-
möjligheter i livet, då vi lever med en medvetenhet om att vi själva konstruerar vår identitet 
och sociala verklighet, men å andra sidan upplever vi ofta det motsatta. Det vill säga en 
maktlöshet inför abstrakta system som styr vardagstillvaron (Giddens, 1991, 2001). 
 

3. Metod 
I följande avsnitt tar jag upp de metodologiska tankegångar som inspirerat mig, samt 
beskriver tillvägagångssättet i genomförandet av denna studie. Beskrivningen av studiens 
genomförande integreras med en kritisk diskussion kring de konsekvenser mina metodo-
logiska val inneburit. 

3.1 Metodval och forskningsansats 
Studiens syfte och forskningsfrågans karaktär är avgörande för vilken metod som är bäst 
lämpad att använda. Min forskningsfråga syftar till att öka kunskapen kring pappors 
identitetsskapande genom att belysa pappagruppens betydelse för småbarnspappor. Eftersom 
jag har haft för avsikt att studera pappornas upplevelser av pappagruppsdeltagandet och 
betydelsen därav, blir det enda möjliga att använda kvalitativ metod, då kvantitativ metod inte 
lämpar sig när det handlar om att försöka beskriva sådana komplexa sociala processer 
(Eneroth, 1992). Den kvantitativa forskningen har sitt fokus på att mäta olika företeelser och 
utgår från en uppfattning om den sociala verkligheten som vore den en yttre, objektiv 
verklighet. Detta strider mot den kvalitativa traditionens konstruktionistiska bild av den 
sociala verkligheten som ständigt föränderlig i relation till de individer som lever i den 
(Bryman, 2002). 
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Inom den kvalitativa traditionen finns dock stora variationer och det kan därför anses 
problematiskt att tala om kvalitativ metod som ett generellt synsätt och framförallt att bara 
ställa det i relation till kvantitativ metod. Ett enkelt exempel på detta är skillnaderna i synen 
på hur datainsamling bör gå till. En del förespråkar deltagande observation, andra intervjuer. 
Vissa menar att enkäter kan ge underlag för kvalitativ forskning och andra hävdar att enkäter 
är ett uttryck för en positivistisk kunskapssyn. Bland dem som menar att intervjuer är bästa 
sättet att få tillgång till kunskap om ett fenomen så finns ytterligare variationer i synen på hur 
en ideal intervju bör gå till (Bryman, 2002). En kvalitativ forskningsstrategi beskrivs ofta som 
induktiv till skillnad från det deduktiva angreppssätt som används inom kvantitativ metod. 
Man kan dock ifrågasätta det faktum att alla kvalitativa forskningsstrategier skulle vara 
induktiva dvs. utgå från empiri (och inte teoretiska antaganden) och resultera i teori. Detta är 
en förenkling som ytterligare visar på behovet av att nyansera sig i talet om kvalitativ metod. 
Det är inte så att alla kvalitativa undersökningar är teorigenererande, ofta resulterar en 
kvalitativ studie i intressanta beskrivningar som dock inte är teoretiska (Bryman, 2002).  

3.1.1 En empirinära och narrativ ansats 
I denna studie om pappagruppens betydelse för småbarnspappor har jag tillämpat en ansats 
som kan beskrivas som empirinära på så sätt att jag har försökt att i första hand undersöka 
detta fenomen utifrån det som data, i form av pappornas berättelser, har kunnat berätta för 
mig. Detta förhållningssätt har jag inspirerats till från en tradition kallad Grounded Theory 
(GT)  (Glaser & Strauss, 1968; Guvå & Hylander, 2003; Starrin, 1996). Att jag inspirerats av 
GT har konkret inneburit att jag försökt börja studien med så få förutfattade meningar som 
möjligt och därför väntade jag med att fördjupa mig i relevant litteratur i ämnet tills en första 
analys och bearbetning av datamaterialet hade gjorts. Jag valde även att vänta med att välja 
den teori som skulle bidra till att utveckla den teoretiska förståelsen av fenomenet tills 
resultatet var sammanställt. Glaser & Strauss (1968) skriver att de forskningsfrågor som 
formuleras bör vara så öppna som möjligt och formuleras på ett allmänt sätt. Detta har jag 
tagit hänsyn till i formuleringen av mina forskningsfrågor och denna syn på forsknings-
problemet som något opreciserat har jag även tillämpat i utformningen av intervjuerna som 
således har kommit att bli öppna till karaktären. Detta är dock inte i enlighet med traditionen 
inom GT, där tillämpas snarare en datainsamlingsmetod som styrs av idéer och den internt 
framväxande teorin. Insamlingen av data inom GT blir på så vis alltmer styrd ju längre 
processen fortgår (Starrin, 1996). 
 
Grounded Theory  kan kortfattat sägas utgöra en metod för datainsamling och bearbetning av 
material samt ett synsätt på hela forskningsprocessen. Syftet är att genom studier av empirin 
generera nya begrepp och sedan i nästa steg formulera teorier (Guvå & Hylander, 2003). GT 
kan ses som ett alternativ till det traditionella sättet att bygga kunskap genom antingen 
kvalitativ induktiv metod eller kvantitativ deduktiv metod. De menar att GT förenar dessa två 
metoder i och med att forskningsprocessen kan beskrivas som, ett till början induktivt 
utforskande där man kanske gör en upptäckt som man försöker förstå genom ett teoretiskt 
antagande som man därefter prövar deduktivt. Detta sätt att arbeta kan kallas abduktivt (Guvå 
& Hylander, 2003). Från början var min tanke att genomföra en studie helt enligt denna 
tradition och jag påbörjade en bearbetning av data utifrån tankar om kodning hämtade från 
GT. Varför jag frångick denna idé framgår tydligare senare i metodbeskrivningen, men 
kortfattat kan jag säga att jag ansåg att metoden inte var helt lämpad för att analysera de 
narrativa intervjuberättelserna. 
 
Som jag förklarat i teoriavsnittet spelar människors narrativ en betydande roll i identitets-
skapandet och jaget kan ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ses som en språklig 
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konstruktion (Horsdal, 2004). Detta har inspirerat mig till en narrativ ansats. I genomförandet 
av intervjuerna har mitt huvudintresse varit att få tillgång till de studerade personernas 
perspektiv på det som studeras genom deras egna språkliga konstruktioner. Därför har 
intervjuerna genomförts på sådant sätt att intervjudata har fått karaktären av berättelser. 
Narrativa intervjuer har som mål att nå fram till intervjupersonens skildring av sambanden 
mellan olika skeenden i personens liv och mellan händelser och den kontext de utspelar sig i 
(Bryman, 2002).  

3.2 Avgränsning och urval 
En avgränsning gjordes som innebar att deltagarna i studien skulle ha blivit pappor de senaste 
fyra åren. För att uppnå syftet med undersökningen var det av betydelse att nå intervju-
personer som hade någorlunda färska minnen och erfarenheter av pappautbildningen samt av 
att vänta barn och bli pappa. Men det var även viktigt att intervjupersonerna inte hade för små 
barn då jag ville att de skulle ha levt med dessa erfarenheter en tid så att de både kunde skapa 
sig en distans och reflektera bakåt samt ha flera och varierande erfarenheter att referera till. 
Eftersom syftet med denna studie är att belysa fenomenet pappagruppers betydelse för 
småbarnspappors identitetsskapande var det självfallet ett krav att intervjupersonen skulle ha 
deltagit i pappagrupper. Detta utgör ett ändamålsenligt urval (Bryman, 2002).  
 
För att få kontakt med lämpliga intervjupersoner kontaktades inledningsvis en pappagrupps-
ledare. Då detta inte gav resultat kontaktades samordnaren för all pappagruppsverksamhet i 
det län där denna studie har genomförts. Samordnaren sammanställde en lista med namn och 
telefonnummer till pappor som passade mitt urval. Några av papporna på listan hade vidtalats 
av samordnaren innan jag fick listan, men inte alla. Detta agerande kan anses etiskt 
problematiskt, vilket jag även påtalade för samordnaren som trots detta tyckte detta var det 
bästa sättet för mig att få kontakt med pappagruppsdeltagarna. Då jag ansåg att männen kunde 
erbjudas möjligheten att avböja att medverka i studien valde jag att använda mig av den 
tillhandahållna informationen. Listan innehöll 13 namn på personer som alla uppfyllde urvals-
kriteriet jag ställt, av dessa kontaktades per telefon sju personer som tillfrågades om de kunde 
tänka sig att ställa upp på en intervju. Fem av de tillfrågade gav ett positivt gensvar och två 
avböjde att medverka. 

3.3 Datainsamlingsmetod 
I denna studie består datamaterialet av fem narrativa intervjuer som varierat i tidsomfång från 
40-60 minuter. Antalet intervjuer var inte bestämt på förhand. Inspirerad av tankegångar om 
mättnad inom Grounded Theory (Starrin, 1996) bestämde jag mig för att göra så många 
intervjuer som jag upplevde behövdes för att komma till den punkt då jag uppnått tillräcklig 
variation i informationen för att förstå fenomenet pappagruppers betydelse för småbarns-
pappornas identitetsskapande. Detta innebar att jag påbörjade den aktiva analysen av en 
intervju direkt efter att den genomförts. Genom att analysen pågick allteftersom mer data 
samlades in märkte jag att jag fått variation. En tolkning av mättnadsbegreppet är att mättnad 
uppnåtts när upprepade insamlingar av data ger data som är utbytbara mot tidigare insamlat 
och kodat material (Starrin, 1996). Det är givetvis en svår avvägning att avgöra när teoretisk 
mättnad uppnåtts eftersom det aldrig går att säkert säga att nästa intervju inte kommer tillföra 
något ytterligare. I mitt fall var jag dock tvungen att sätta detta problem i relation till 
omfattningen av min uppgift, att skriva en uppsats på C nivå, som framförallt innebär en 
begränsning i tid. Jag är heller inte ute efter att nå resultat som kan generaliseras. Efter att ha 
gjort fem intervjuer hade jag fått oerhört mycket och varierande data utifrån dessa få 
berättelser och jag gjorde bedömningen att det inte var troligt att ytterligare en intervju skulle 
tillföra något som förändrade de fyra kärnkategorier som framkommit i analysen.  
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3.3.1 Narrativ intervjumetod 
Data samlades in genom enskilda intervjuer med pappor som vid intervjutillfället deltog eller 
hade deltagit i pappagruppsverksamhet. För att ge intervjupersonen en känsla av trygghet 
föreslog jag några alternativa platser att träffas på och erbjöd honom möjlighet att föreslå och 
välja platsen för intervjun. Det är viktigt att atmosfären kring intervjun gör intervjupersonen 
trygg nog att våga tala fritt kring sina känslor och upplevelser (Kvale, 2001). Två av intervju-
erna genomfördes i mitt hem, två i ett grupprum på en högskola och en i ett konferensrum på 
intervjupersonens arbetsplats. Alla intervjuerna kunde genomföras ostört och i en lugn miljö.  
 
Syftet med intervjuerna var att få tillgång till pappans beskrivning av sin identitetsskapande 
process i rollen som pappa, för att kunna tolka vilken betydelse deltagandet i pappagrupp har 
haft för honom. Jag önskade hålla mig så öppen som möjligt som forskare för det som 
papporna hade att berätta. Intervjuformen var inspirerad av ett narrativt angreppssätt. 
Holloway och Jefferson (2002) menar att alla strukturerade och semistrukturerade intervjuer 
innebär en för stor påverkan från intervjuaren på så sätt att intervjuaren sätter agendan och 
bestämmer vilken typ av kunskap som produceras i situationen. Detta leder till en situation 
där vi som forskare riskerar att inte få tillgång till intervjupersonens livsvärld. Istället hamnar 
vi ofta i en ”som man frågar får man svar” situation. Däremot är det inte möjligt att helt 
undvika att påverka som forskare, vilket jag återkommer till under nästa rubrik, då berättaren 
och den som lyssnar alltid ingår i en relation av påverkan och konstruerar en text i samverkan 
(Horsdal, 2002). Istället menar Holloway och Jefferson (2002) att respondenten bör betraktas 
som en berättare och att intervjuaren bör inta positionen av en god lyssnare, detta har jag 
försökt tillämpa. Den narrativa strategin innebar för mig att jag inte ställde så många direkta 
frågor utan istället bad intervjupersonen berätta om sina upplevelser. Därmed gavs han 
möjlighet att uttrycka sin subjektiva beskrivning av verkligheten. Jag försökte också följa det 
spår som intervjupersonen valt och få honom att utveckla sina tankar kring sådant han valt att 
ta upp. Respondenten gavs härmed större möjlighet att definiera och avgränsa fenomenet än 
om intervjun varit strukturerad eller semistrukturerad. Jag ser det som en tillgång att intervju-
personerna gav mig varierande och oväntade berättelser, då mitt syfte varit att försöka förstå 
deras upplevelser och upptäcka något nytt. Intervjuernas öppna form gjorde också att 
papporna som intervjuades inte behövde fundera över vad mina frågor betydde eller vilka svar 
jag förväntade mig. Detta skapade en avslappnad situation i de flesta intervjuerna. 
Intervjuerna var i viss grad tematiserade i riktning mot föräldraskap och föräldrautbildning för 
att hålla sig inom det område jag fann meningsfyllt för min studie (se intervjuguide bilaga 2). 
Jag satte en gräns vid 60 minuter för intervjun, dels av det praktiska skäl att intervju-
kassetterna var 60 minuter långa, men också för att jag kände att det skulle underlätta för mig 
att få tillgång till personer att intervjua om intervjun inte tog för lång tid i anspråk. Flera av 
papporna jag kontaktade uttryckte sig ha ont om tid. Denna tidsbegränsning begränsar på ett 
sätt intervjupersonens frihet att berätta och innebär således också begränsningar för min 
studie, hade vi haft obegränsat med tid är det möjligt att jag hade fått tillgång till ytterligare 
data som påverkat studiens slutresultat. 

3.3.2 Svårigheter med narrativ intervjumetod 
En narrativ intervju måste förstås som en situerad text som influerats av den ram inom vilken 
den producerats. Därmed påverkas även intervjuberättelsen av den situation som skapas 
mellan berättaren och den som lyssnar (Horsdal, 2002). Den position forskaren har inom 
kvalitativ metod kallas subjekt-subjekt position, eftersom mötet mellan forskaren och de 
deltagande intervjupersonerna oundvikligen kommer att innebära att de blir sammanflätade i 
en och samma verklighet och därmed inte kommer kunna vara oberörda av varandra (Eneroth, 
1992). Detta innebär enligt Eneroth (1992) inget större problem eftersom den kvalitativa 
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forskningen ej lägger vikt vid objektivitet på samma sätt som den kvantitativa forsknings-
traditionen. Däremot är det viktigt att forskaren tar hänsyn till hur intervjusituationen varit i 
analysen. Horsdal (2004) skriver att våra jag alltid är i ett stadie av tillblivelse då jaget 
konstrueras genom narrativ i varje möte med omgivningen. Därmed måste jag även betrakta 
intervjusituationen som ett tillfälle då intervjupersonerna, i samma stund de berättar om sitt 
liv samtidigt, konstruerar eller rekonstruerar sin identitet. 
 
Jag tolkar det som att det pappan väljer att berätta spontant är det som är betydelsefullt för just 
honom. Därför har jag valt att bortse från de delar av data som jag upplever vara påverkade av 
mitt sätt att ställa frågan. Exempelvis frågade jag flera av intervjupersonerna om deras syn på 
jämställdhet och huruvida de har möjligheten i sin livssituation att leva jämställt. Men 
eftersom frågan var initierad av mig och då endast en av papporna självmant valde att tala om 
jämställdhet har jag valt att inte lägga vikt vid de övriga pappornas svar på dessa frågor. Jag 
upplevde att den största svårigheten med den narrativa metoden var just detta, att undvika att 
ställa ledande frågor utifrån min egen nyfikenhet och förförståelse. Att få någon att öppna sig 
och berätta fritt kräver övning, men då man lyckas ger det god utdelning i form av en 
innehållsrik berättelse. Under en av intervjuerna lyckades jag dock inte skapa en riktigt god 
intervjusituation och den intervjuade pappan var tydligt nervös. Denna nervositet smittade av 
sig på mig och kom att leda till att vi hamnade i en situation där jag i stort sett ställde frågor 
och han gav mig korta svar. Efter att intervjun avslutats, men bandspelaren fortfarande var på, 
slappnade vi båda av och pappan började berätta mer avslappnat. Jag funderade ett tag på att 
bortse från denna intervju i analysen då den inte fortlöpt på bästa sätt, men anser att den trots 
sina begränsningar, i form av att jag styrde situationen, innehåller mycket värdefull informa-
tion och därför valde jag att ha med den i studien. Då flera av småbarnspapporna i 
intervjuerna uppgett att de upplever det som lättare att tala med andra män och inte kvinnor 
om sin papparoll så kan man kanske invända och fråga sig huruvida jag som kvinna verkligen 
har access till det männen har att berätta. Förmodligen får jag i egenskap av kvinna höra en 
annan berättelse än den som skulle berättats för en man. Jonsson (2003) skriver att det är 
viktigt att ta hänsyn till att det i intervjusituationen förekommer en maktobalans som alltid till 
sist är till forskarens fördel, då det i slutändan alltid är forskarens tolkning som görs gällande. 
För att komma runt denna problematik kan forskaren i sin studie sträva efter att öppet och 
utförligt redovisa sin förförståelse. Detta har jag gjort genom att försöka skriva en fyllig 
uppsats som tydliggör alla steg i forskningsprocessen.  

3.3.3 Övriga källor som genererat data 
För att få ytterligare kunskap om fenomenet pappagrupper deltog jag i en handledningsträff 
för pappagruppsledare. Detta var betydelsefullt på så sätt att det gav mig en bild av hur 
pappagruppsverksamheten är organiserad och jag fick ta del av de tankar som pappagrupp-
ledarna hade kring verksamheten. Personlig kommunikation med samordnaren för pappa-
grupperna och barnmorskor verksamma i länet har gett mig viss bakgrundsinformation och 
dessa personer har även delgivit mig en del skriftligt informationsmaterial kring pappa-
grupperna. Jag har även fått diverse material skickat till mig från förbundet Sveriges 
Kommuner och Landsting. Detta material har använts som källa till bakgrundsbeskrivningen 
av pappagruppsverksamheten. 

3.4 Databearbetning och analysmetod  
Enligt Kvale (2001) är det viktigt att forskaren förklarar tillvägagångssättet och redogör för de 
olika steg som tagits i analysprocessen. Detta möjliggör för en läsare att kontrollera 
trovärdigheten i tolkningarna. Därför ska jag nu försöka ge en utförlig beskrivning av analys-
processen såsom den fortlöpt i denna studie.  
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Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. Detta underlättar analysarbetet genom 
att intervjusamtalet struktureras i en form som ger överblick (Kvale, 2001). Utskriften av 
intervjuerna gjordes till största delen ordagrant men vissa kortare avsnitt valde jag att inte 
transkribera av två anledningar. Dels för att jag under genomlyssningen av banden ibland inte 
kunde höra vad informanten sa och dels för att jag ibland tyckte att det som sades rörde saker 
som låg helt utanför studiens intresse. De avsnitt som lämnades utanför utskriften har 
markerats med (…), längre pauser med … och då någon har skrattat har detta noterats med 
ordet skratt. Jag har valt att ta med dessa känslouttryck och pauser för att ytterligare förstå 
meningen i det intervjupersonen säger. En paus kan exempelvis betyda att personen tvekar 
eller är osäker på innebörden av frågan eller något annat. Att ta med detta i utskriften av 
intervjun har hjälp mig att rekonstruera intervjusituationen där jag hade omdelbar tillgång till 
meningen i det personen berättade för mig (Kvale, 2001). Kvale talar om intervjuaren som 
malmletare eller resenär. Detta kan kortfattat förstås som att malmletaren söker bringa gömda 
kunskaper i dagen, han söker efter objektiva fakta och väsentliga meningar. Resenären ägnar 
sig åt ett friare kunskapssökande, han samtalar med personer om deras livsvärldar och 
försöker återberätta och tolka det han upplevt. Kvale skriver vidare att resan inte bara leder till 
ny kunskap utan den kan även innebära att resenären förändras. Min avsikt som forskare har 
varit att vara en resenär, i Kvales mening, som är lyhörd för vad jag finner i empirin. Det har 
för mig således varit viktigt att intervjumaterialets karaktär har fått avgöra analysmetoden. 
Inom den kvalitativa traditionen finns heller inga entydiga regler för hur dataanalysen ska 
genomföras (Bryman, 2002), vilket kanske kan förklara varför jag många gånger känt mig 
som en resenär på villovägar. Hur jag slutligen valde att göra analysen kan beskrivas som en 
kombination av narrativ metod och Grounded Theory. Kvale (2001) skriver att analys-
processen inte är ett isolerat stadium, han menar att den sker genom hela forskningsprocessen. 
Redan under själva intervjun tolkar forskaren det som sägs. Som jag tidigare nämnt så 
transkriberades intervjuerna för att ge struktur åt analysarbetet. Jag anser det vara relevant att 
som forskare reflektera över problematiken med övergången från talspråk till skriftspråk då 
det finns stora skillnader mellan talspråkets och skrivspråkets diskursform. Att skriva ut en 
intervju är att avkontextualisera samtalet som ägt rum under intervjun, skriver Kvale. Med 
detta i åtanke bestämde jag mig för att efter varje intervju noggrant lyssna igenom det 
inspelade materialet en gång utan att börja skriva ned det. Detta tror jag har hjälpt mig att 
minnas det samtal som förts, på ett nyanserat sätt och möjligen har jag kunnat uppmärksamma 
detaljer i talspråket som annars skulle ha gått förlorade. Eftersom jag delar Kvales uppfattning 
om att analysarbetet startar redan under intervjutillfället, så menar jag att jag, genom ett öppet 
och lyhört lyssnande, kunde erinra mig de tolkningar jag gjorde under intervjun och 
ytterligare finna mönster i materialet i denna lyssnande fas av analysen. 
 
Det poängteras av Kvale (2001) att det är viktigt att forskaren tydligt formulerar de frågor hon 
ställer till den text som skapats utifrån intervjun. Tolkningen är nämligen högst beroende av 
vilka frågor jag som forskare ställer till materialet. Kvale menar att frågorna till 
intervjupersonerna tillsammans med frågorna till texten bidrar till svaren i en undersökning. I 
och med detta blir det viktigt att forskaren även visar för läsaren vilka frågor som ställts till 
data. De frågor som har väglett analysen lyder:  
 
• Vad är av betydelse för den här pappan i formandet av hans papparoll?  
• Vilken betydelse ger han pappagruppen? 
 
Intervjuutskrifterna lästes igenom ett flertal gånger och jag sökte i texterna efter huvud-
kategorier, begrepp och teman som karaktäriserade varje unik berättelse och jämförde sedan 
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kategoriseringen av intervjuberättelserna med varandra för att se vilka skillnader och likheter 
jag kunde finna. Från början var således analysen inspirerad av tillvägagångssättet inom GT. 
Ganska snart upptäckte jag svårigheter med denna analysmetod. Jag upplevde att kodningen 
av intervjuerna ledde till en fragmentisering på så sätt att nyanser och meningar i pappornas 
berättelser inte fick tillräckligt utrymme i den abstrakta form en kodning innebär. Därför 
valde jag att återgå till den berättande formen och istället bearbeta intervjuerna genom att, i 
flera steg korta ned den ursprungliga berättelsen till en slutlig berättelse som utgör en 
rekonstruerad, förtätad form av den ursprungliga utsagan (Kvale, 2001). Ur dessa förtätade 
berättelser kunde jag slutligen finna vissa teman som jag anser förklarar och beskriver 
betydelsen av pappagruppen för småbarnspapporna. Jag har valt att kalla dessa för kärn-
kategorier.  

3.5 En bedömning av studiens trovärdighet 

3.5.1 Reliabilitet och validitet 
Jag har tidigare tagit upp problematiken kring att jämföra kvalitativ forskning med kvantitativ 
och när det kommer till frågan om att bedöma kvaliteten på en kvalitativ uppsats aktualiseras 
detta återigen. Den kvalitativa och den kvantitativa vetenskapstraditionen skiljer sig i grunden 
vad gäller de kunskapsteoretiska och epistemologiska ställningstaganden som utgör grunden 
för de bägge (Bryman, 2002). Därför anser jag att relevansen av att använda begreppen 
reliabilitet och validitet, som syftar till att bedöma en undersöknings vetenskapliga kvalitet, 
bör ifrågasättas då de har sitt ursprung i den kvantitativa forskningstraditionen. Validitets-
begreppet kan kortfattat sägas handla om ifall det mått som används i en undersökning 
verkligen mäter det som det är avsett att mäta. Reliabilitet handlar om huruvida mätningar och 
mått på begrepp är pålitliga och följdriktiga. Men då kvalitativ forskning sällan ägnar sig åt 
mätning blir begreppen oanvändbara och icke överförbara i den ursprungliga meningen 
(Bryman, 2002). 
 
Backman (1998) hävdar att meningen med att skriva ett metodkapitel är dels att läsaren skall 
kunna evaluera studiens pålitlighet och värdera dess giltighet samt för att öka reliabiliteten 
genom att författaren med en tydlig beskrivning av forskningsprocessens alla steg möjliggör 
för replikation. Replikation innebär att det ska vara möjligt för en annan forskare att upprepa 
metoden under exakt identiska förhållanden som i den ursprungliga studien (Backman, 1998). 
Detta är dock problematiskt när det gäller kvalitativ forskning eftersom det inte är möjligt att 
utföra en studie på exakt samma sätt då människor och sociala miljöer är i ständig förändring. 
Exempelvis Gummesson (2003) hävdar att en annan forskare omöjligtvis kan replikera en 
undersökning. En slutsats vi kan dra av detta är att de traditionella begreppen för bedömning 
av en studie inte är särskilt användbara och jag menar att kvalitativ forskning bör bedömas 
utifrån helt andra kriterier. Istället för att tala om reliabilitet och validitet väljer jag således att 
använda andra ord för att visa på min studies kvalitet och talar istället om min studies 
trovärdighet i enlighet med några av de bedömningskriterier Guba och Lincoln, (refererade i 
Bryman, 2002) föreslår. Kriterier som trovärdigheten kan bedömas utifrån är: tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att konfirmera.  

3.5.2 Tillförlitlighet 
Ett sätt att skapa tillförlitlighet i resultaten handlar om att visa på att forskningen utförts i 
enlighet med de regler som finns. Genom att jag som forskare för läsaren har tydliggjort min 
teoretiska förförståelse, mitt tillvägagångssätt att analysera, mitt perspektiv, samt min 
personliga bakgrund ger jag läsaren möjlighet att ta ställning till och göra en bedömning av 
studiens tillförlitlighet. För att kunna uppnå tillförlitlighet är det även viktigt att det finns en 
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överensstämmelse mellan mina observationer och de teoretiska begrepp eller idéer jag 
utvecklar. Ytterligare ett sätt att uppnå tillförlitlighet kan vara att använda sig av respondent-
validering som innebär att de personer som tillhör den verklighet som studerats ges 
möjligheten att bekräfta forskarens uppfattning. Det kan dock ifrågasättas huruvida de 
personer som deltagit i en undersökning kan validera en forskares analys, det är möjligt att de 
begrepp och teorier som utvecklats inte är meningsfulla för deltagarna men ändock är 
vetenskapligt intressanta (Bryman, 2002). Just av detta skäl valde jag att inte använda mig av 
respondentvalidering. 

3.5.3 Överförbarhet 
Genom att jag intervjuat papporna om deras identitetsskapande som pappor i stort har jag fått 
kunskap om behov och önskemål som pappor i vår samtid kan ha. Genom denna information 
och via svaren på de direkta frågor om pappagruppens betydelse jag ställt har jag kunnat 
skapa mig en bild av fenomenet pappagrupper och vilken betydelse de kan ha för nyblivna 
pappor. Detta är naturligtvis min tolkning och sett med en annan forskares ögon kunde 
pappornas berättelser ha tematiserats på ett annat sätt. Detta gör dock inte analysen i denna 
uppsats obetydlig. Resultaten av denna studie kan bidra med kunskap om ett fenomen som är 
förhållandevis nytt och om de betydelser pappagruppsverksamheten har för nyblivna pappor. 
Huruvida resultaten av min studie kan överföras och användas för att förstå betydelsen av 
pappagrupper för pappors identitetsskapande i en annan kontext eller situation är upp till 
andra att bedöma. Det jag kan göra för att för att underlätta denna bedömning är att ge en tät 
beskrivning, vilket jag anser att jag har gjort. 

3.5.4 Pålitlighet 
För att kunna uppnå pålitlighet i en studie kan forskaren se till att en fullständig redogörelse 
för forskningsprocessens alla faser finns tillgänglig. Därför har jag skrivit ett omfattande 
metodkapitel. I forskarsamhället kan kolleger hjälpa till att granska och bedöma pålitligheten 
och huruvida de teoretiska slutsatser som dras är rimliga (Bryman, 2002). I den här studien 
kan min handledare anses ha stått för denna granskning. Ett annat alternativ kunde ha varit att 
samarbeta med någon under analysarbetet, men då jag arbetat ensam med denna studie var 
detta inte genomförbart. 

3.5.5 Möjligheten att konfirmera 
I och med att det inte går att hävda att det går att uppnå objektivitet i samhällelig forskning 
blir det viktigt att forskaren försöker visa på att han eller hon inte medvetet låtit personliga 
värderingar påverka utförandet av en undersökning (Bryman, 2002). May (2001) diskuterar 
värderingar i forskningsprocessen och hävdar att vetenskapen inte kan fälla värdefria 
omdömen. Det är istället så att värderingar finns i alla stadier av den samhällsvetenskapliga 
forskningsprocessen. Forskningen blir påverkad av olika värderingar som finns i den om-
givande kulturen, vem som har den sociala makten påverkar också, liksom förändringar över 
tid. Detta gör inte forskningen mindre giltig menar May, utan en forskning som tar hänsyn till 
detta och som erkänner att det inte finns någon värdefrihet är lika vetenskaplig som 
exempelvis naturvetenskaplig forskning. Men det blir av största vikt för forskningen att ta 
reda på hur värderingarna kommer in i forskningsprocessen och hur de kan påverka den. 
Bedrivandet av forskning kräver alltså inte bara att forskaren behärskar de olika teknikerna för 
datainsamling. Det är mycket viktigt att som forskare reflektera över sin kunskapssyn och sina 
värderingar samt hur dessa påverkar forskningsprocessen. Detta har jag försökt att tillämpa. 
 
Min förförståelse i detta ämne och mina värderingar är det inte möjligt att redogöra för i detalj 
och det är nog inte heller möjligt att helt kunna se alla aspekter av sitt eget sätt att tänka. Ännu 
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svårare är det att uttrycka sitt tänkande så att det kan begripliggöras för någon annan. Jag har 
valt att kortfattat säga något om mig som person, mitt teoretiska perspektiv samt beskrivit 
grunden till mitt intresse för forskningsfrågan i inledningen av uppsatsen. Jag har också 
försökt att tydligt beskriva de steg jag tagit i forskningsprocessen för läsaren. Detta är vad jag 
kan göra för att visa på kvalitet och trovärdighet, i övrigt blir det upp till läsaren att avgöra om 
han/hon väljer att lita på att jag intagit ett reflekterande och professionellt förhållningssätt i 
bedrivandet av min forskning. Jag har i denna uppsats försökt vara tydlig med att explicitgöra 
för läsaren hur hela forskningsprocessen har gått till och det är upp till dig som läsare att 
bedöma om du finner den trovärdig.  

3.6 Etiska frågor 
I genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som 
antagits av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 2003).  De 
etiska principerna utgörs av informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 
konfidentialitetskravet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna skall lämna sitt samtycke till 
att delta och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. I enlighet med 
nyttjandekravet har intervjupersonerna fått kännedom om att insamlade uppgifter ej kommer 
att användas annat än i forskningssyfte. Deltagarna har även informerats om att studien 
kommer att resultera i en uppsats som blir en offentlig handling samt var de kan få tag i den. 
Informationskravet innebär att deltagarna i en undersökning skall informeras av forskaren om 
syftet med studien samt vilken roll de som uppgiftslämnare har. De skall även informeras 
både skriftligt och muntligt om frivilligheten att delta samt om hur insamlade uppgifter 
kommer att hanteras. Om allt ovanstående har intervjupersonerna informerats först muntligt 
vid telefonkontakt och sedan vid intervjutillfället då de ombads läsa igenom ett missivbrev (se 
bilaga 1) innan intervjun började. De insamlade uppgifterna har hanterats med största möjliga 
försiktighet i enlighet med konfidentialitetskravet som innebär att inga utomstående ska kunna 
få tillgång till information som kan röja deltagarnas identitet. Bandinspelningar och 
intervjuutskrifter har förvarats oåtkomligt för obehöriga. Intervjupersonernas identiteter har 
behandlats konfidentiellt genom att rapporten har skrivits på ett sådant sätt att intervju-
personerna inte kan kännas igen. 
 

4. Resultat 
I detta avsnitt ger jag en fyllig beskrivning av de erfarenheter de intervjuade papporna delat 
med sig av. Namnen är fingerade för att det inte ska gå att känna igen personerna. Jag återger 
en berättelse som utgör en rekonstruerad form av den ursprungliga utsagan och jag ser det 
som att det pappan väljer att berätta för mig är det som är betydelsefullt för just honom. Jag 
har valt att bortse från de delar av data som jag upplever vara tydligt påverkade av mitt sätt att 
ställa frågan. När jag har rekonstruerat intervjuberättelserna har jag försökt hålla mig till att 
belysa sådant som rör analysfrågorna. Jag ansåg det vara relevant att skriva resultatet i en 
berättande form då min avsikt är att visa på den variation som finns bland pappors upplevelser 
av att vara föräldrar. Det faktum att pappaskapet är en social konstruktion komplicerar 
generaliseringar eftersom skillnader män emellan är så stora. Hur pappaskapet konstrueras 
skiftar över tid och rum, efter mönster av klass, livsstil och etnicitet. Det finns strukturella 
ramar i form av ekonomi, arbetsliv och politik som inverkar på papparollen och självfallet 
påverkas individer av relationerna till dem som står dem nära (Plantin, 2001). Att titta på 
pappaskapet ur alla dessa synvinklar och göra ett specifikt urval utifrån variabler som 
exempelvis klass eller utbildningsbakgrund i en studie om pappagruppers betydelse är 
naturligtvis också av intresse och något jag hoppas blir aktuellt i framtida studier. 
Inledningsvis presenteras pappornas berättelser var för sig och efter de enskilda berättelserna 
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följer en jämförande och sammanfattande tolkning av alla pappornas berättelser. I nästa 
kapitel analyseras de kärnkategorier som formulerats. 

4.1 Jörgens berättelse 
Jörgen är 33 år och arbetar som maskinoperatör i ett mindre samhälle. Han lever med sin 
sambo och de har en dotter som är åtta månader. Jörgen beskriver sig själv som en väldigt 
barnkär person. Han har vuxit upp med mycket barn omkring sig i och med att hans mamma 
varit dagbarnvårdare i hemmet och han har varit ledare för barngrupper inom Unga örnar. 
Jörgen har sett upp till sin egen far och har honom som en förebild i sin egen papparoll. För 
Jörgen är det viktigt att hans barn känner att de är trygga, att de vet var de har honom och att 
de vet att han alltid kommer ställa upp för dem. Han ser det som viktigt att han som pappa får 
kontakt med sitt barn tidigt i livet och att han är närvarande för att uppleva barnets utveckling. 
Att missa de första åren är för honom en omöjlig tanke, ” Det är inget man bara kan hoppa på 
på sista resan och vara med på sista biten, utan det ska liksom vara hela vägen.” Livet som 
förälder beskriver Jörgen som tufft, han tycker det är mycket att tänka på och ett stort ansvar. 
Dessutom är det många, i media bland annat, som försöker tvinga på föräldrar olika synsätt 
och ge råd för hur man ska agera som förälder och Jörgen tycker det är svårt att veta hur man 
gör bäst. Att bli pappa har för Jörgen inneburit att han har fått ”[…]en väldig omställning i 
kroppen och till sättet.”  Han säger sig ha blivit mer emotionell och han oroar sig mer över 
saker. Fokus har flyttats från att sätta det egna välbefinnandet i centrum till dotterns 
välmående. Jörgen planerar att vara föräldraledig i fyra månader och han ser det som viktigt 
för att han ska kunna få större möjlighet att påverka omsorgen av dottern och hur livet i 
familjen ska fungera. Han menar att den som spenderar den mesta tiden med barnet också får 
bestämma normen för hur det ska fungera i familjen. Att vara pappa innebär för Jörgen att han 
ska ta fullt ansvar och vara fullt engagerad i sitt barns uppväxt och barnets välbefinnande. 
Jörgen menar att han som pappa vill vara lika involverad i barnets liv som mamman. Detta är 
något som han upplever sig behöva ta strid för många gånger. Jörgen tycker att det finns en 
mentalitet i samhället som står för en traditionell syn på papparollen.  
 

Ja för…arbetskamrater, chef…killar tyvärr eller gubbar tyvärr i allmänhet ute i samhället har inte 
alls samma syn på det. Enligt dom är man som pappa då är man bara en farbror som leker lite med 
sitt barn och allt annat det hör till mammans lott. Det är så fruktansvärt fel och fult att det är 
liksom inget jag vill ställa upp på och jag hoppas och tror att jag inte ska bli en stereotyp pappa 
som går runt och kräver att kvinnan ska sköta hus och barn. Jag hoppas och önskar att jag kan 
bryta och vara tvärtemot och kunna ta stort del av mitt barns… ansvar och uppväxt och (…) att 
inte kvinnan ska vara den som är huvudansvarig och engagerad, den stora personen som sköter allt 
och betyder allt. 

 
Jörgen upplever att män ofta ifrågasätter familjeorienteringen och att kvinnor ifrågasätter 
förmågan hos pappor att ta hand om ett barn. I pappagruppen har Jörgen fått stöd i att försöka 
vara en jämställd ansvarstagande pappa, han menar att de där har kunnat förbereda sig på 
fördomar och attityder de kommer att möta i samhället. Pappagruppen har haft stor betydelse 
för Jörgen och han tycker det är viktigt att få träffas bara killar för det blir mer avslappnat då 
och det är lättare att prata män emellan eftersom de kanske har liknande synsätt. Han upplever 
att föräldrautbildningen är väldigt fokuserad på mamman och det pappaperspektiv han saknat 
där har pappagruppen gett honom. Det har varit en trygghet för Jörgen att kunna träffa andra i 
samma situation. Han ser det som positivt att pappagruppsledarna har egna erfarenheter och 
erfarenheter från andra pappagrupper att dela med sig av. I föräldragruppen deltar ju i stort 
sett bara par som väntar barn och de saknar erfarenhet av förlossning och livet med småbarn. I 
pappagruppen har han bland annat fått styrka att stå upp för sina egna åsikter och visa sina 
rädslor. Jörgen tar upp som exempel att alla pappor förväntas klara av att klippa navelsträngen 
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utan problem och att de ska stötta kvinnan genom förlossningen. Men frågar sig vem som 
stöttar pappan? Pappagruppen har även varit ett forum där idéer och tips om den dagliga 
omvårdnaden om barnet tagit stor plats. Det har också samtalats mycket kring relationen till 
partnern och om arbetsfördelningen i hushållet samt vilka samhälleliga instanser som finns för 
att stötta familjen och hur försäkringssystemet fungerar. Jörgen har till viss del rådfrågat 
kompisar i frågor rörande föräldraskapet men i umgänget med kompisarna pratar de oftast om 
annat än barn. 

4.2 Stefans berättelse 
Stefan är 41 år, gift och arbetar som mekanisk ingenjör. Han har två barn, en son som är lite 
mer än två år och en dotter på tre månader. Stefan har varit föräldraledig vid två tillfällen och 
då var han ledig en månad vid vardera tillfället. Han tyckte det var mysigt att vara hemma 
med sonen och att en annan pappa och god vän var hemma samtidigt gjorde det hela roligare 
för som Stefan uttrycker det: ”Det är ju inte direkt så att det gödslas med pappor på öppna 
förskolan.” Föräldragruppen, där både män och kvinnor träffas, beskriver Stefan som 
jätterolig. Men han poängterar att det var mer givande att kunna träffas i pappagruppen och 
vara bara killar och prata om sådant killar intresserar sig för. Enligt Stefans mening är pappor 
mer inriktade på de praktiska problemen som en ny familjemedlem för med sig, exempelvis 
kan det vara att segelbåten blir för liten eller tankar kring hur ekonomin ska gå ihop. Stefan 
hade gärna fortsatt träffas i pappagruppen och uttrycker att han ibland känner ett behov av en 
stödgrupp att dela föräldraerfarenheter med. Tre, fyra veckor efter att familjens första barn 
kommit till världen drabbades Stefan av en depression, han beskriver det såhär: 
 

Jag var en otroligt aktiv människa eller jag är fortfarande en väldigt aktiv människa. Jag tränade i 
massor, höll på med kraftsport…fram till tiden strax före… det var helt ok (..) sen vart det sån, det 
var en sån otrolig upplevelse att jag gick från att vara 15 år till att bli vuxen… under graviditeten 
eller under i stort sett några dar bara. Och det vart jättesvårt att hantera. Jag gick faktiskt in i en 
depression. Jag…jag kunde inte hantera livet…först. Från att ha tränat en kanske sju, åtta pass i 
veckan gick jag ner till att jag ville inte ens kliva upp ur sängen. Det var så mycket som hände men 
framförallt det här med föräldraskapet. Jag kände som…jag förstod inte hur jag skulle klara av det 
på nåt vis, har jag förstått efteråt.  

 
Stefan säger att det var det stora ansvaret som det innebär att bli förälder som var jobbigast. 
Han fick efter ett tags sökande hjälp av sjukvården att ta sig ur krisen. Efteråt berättade han 
för pappagruppen om sina erfarenheter. Stefan tycker det finns för dåligt med kunskap kring 
mäns reaktioner och upplevelser av att bli pappor. Det talas mycket om att Babyblues kan 
drabba nyblivna mammor, men att män skulle kunna drabbas av något liknande har han inte 
ens hört talas om. Han upplever att alla koncentrerar sig så oerhört mycket på kvinnan under 
graviditeten, att papporna glöms bort. Som förälder kan man inte planera för långt framöver 
och tiden räcker inte alltid till träning eller noggrann städning. Oftast umgås Stefan och hans 
fru med vänner som också har barn eftersom de lever på liknande sätt. Stefan har en kompis 
som han brukar träna ihop med och deras samtal rör oftast barnen. Han pratar också om 
barnen och papparollen med sin egen far och med barnens morföräldrar. Stefan har en före 
detta granne och vän som förebild i papparollen. Han tycker hans vän hade en fantastisk 
relation till sina barn, de umgicks mycket i familjen och barnen var varma. Så vill Stefan ha 
det i sin familj också. Han tycker det är viktigt att delta i barnens liv och ser sig själv som 
klassförälder i framtiden, som även hans föräldrar var. Barnen ska veta att han finns där för 
dem och Stefan tror på att man ska vara ärlig och ganska strikt som förälder. För Stefan har 
livet fått mer mening och djup sedan han blev pappa. Föräldraskapet har inneburit stora 
förändringar för hur Stefan lever sitt liv, men han menar att dessa varit enbart positiva. Även 
depressionen ser han som en erfarenhet som fått honom att utvecklas. 
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4.3 Magnus berättelse 
Magnus arbetar som projektledare och är 34 år. Han är gift och har en son som är två och ett 
halvt år gammal. Hans hustru kommer från Schweiz och arbetar som avdelningschef. Efter-
som de båda saknar familj i närheten har de fått klara sig mycket själva i föräldraskapet. Paret 
har dock ett vänpar i liknande situation och de brukar hjälpas åt vid behov. Det här vänparet 
är också de som Magnus har pratat mest med om föräldraskapet, Magnus säger sig även ha 
pratat en del med sina arbetskamrater. Att vara pappa innebär för Magnus att man har ansvar 
för att barnet har det bra. Han anser sig inte ha någon förebild som pappa. Att få barn har för 
Magnus inneburit att han fått mycket mindre tid och han säger sig ha blivit betydligt mer 
effektiv. Magnus känner sig stressad eftersom både han och hustrun har heltidsjobb som han 
menar att man inte klarar på 40 timmar i veckan. Den största förändringen som föräldraskapet 
inneburit för Magnus är att det nu är någon annan som är viktigast av allt. Han menar att han 
tidigare har prioriterat sig själv i första hand och partnern i andra hand. När Magnus och hans 
fru väntade barn uppstod komplikationer tidigt under graviditeten. När detta skedde befann de 
sig i hustruns hemland. Komplikationerna innebar att hustrun blev sängliggande utomlands i 
nästan ett halvår eftersom hon av läkarna fick reseförbud. Detta innebar för Magnus och hans 
fru att de ej deltog i någon föräldrautbildning. Oron över hur det skulle gå för barnet gjorde att 
de undvek att planera och förbereda sig på föräldraskapet. Att paret inte förberett sig särskilt 
mycket fick konsekvenser, både på det praktiska och känslomässiga planet. Magnus säger: 
 

Ja vi…var inte riktigt beredda…så när vi kom hem, vi hade inte köpt några grejer, så det var ut och 
fixa allting. Vi hade heller inte pratat någonting om hur det skulle bli. För mig var det nog lättare 
ändå än för min fru. Man stannade hemma två veckor sen börjar man jobba igen och har ett ganska 
normalt liv. Min fru hade tänkt läsa några kurser och träffa kompisar varje dag, det orkade hon inte 
med.  

 
Magnus var föräldraledig i 6 månader från att barnet var 6 månader gammalt. Att vara hemma 
med barnet upplevde han som väldigt jobbigt, en upplevelse som delades av hans fru. Hur de 
gjorde med föräldraledigheten menar Magnus har väckt reaktioner från omgivningen och han 
uttrycker förvåning över hur ojämlikt samhället är. Magnus och hans fru delade på 
föräldraledigheten 50-50 och dessutom var Magnus hemma när sonen var relativt liten. 
Magnus berättar att hustrun mötte negativa reaktioner på att hon varit hemma med barnet, en i 
mångas ögon, för kort tid. Magnus fick däremot höra att han var duktig och mötte inga 
negativa reaktioner på att han var pappaledig. Trots att Magnus tyckte tiden hemma med 
barnet var jobbig så säger han sig vilja dela lika på föräldraledigheten igen om de får fler 
barn. Magnus upplevde pappagruppsutbildningen som väldigt inriktad på relationen mellan 
mamman och pappan som ett par. Detta var givande och väldigt bra tycker han eftersom man 
ofta riskerar att fokusera alltför mycket på barnet. 

4.4 Olles berättelse 
Olle är 38 år och arbetar inom polisen. Han är gift med en kvinna som har tre tonårssöner från 
ett tidigare förhållande. Tillsammans har de en son som är tre år. Att bli pappa har för Olle 
inneburit en slags nystart i livet. Olle berättar att livet har blivit rikare med ett litet barn, han 
menar att de lever mer i nuet och tar vara på dagarna på ett annat sätt än förut. Han tycker att 
han har lärt sig mycket och ser föräldraskapet som utvecklande, bland annat säger han sig ha 
blivit lite mjukare och det upplever han som positivt. Olle tycker inte barnet inskränker på 
hans frihet på något sätt och säger sig ha hunnit vara med om det mesta innan han blev pappa. 
Att vara pappa ser Olle som ett stort förtroende som medför ansvar men också glädje. I rollen 
som pappa är det viktigt för Olle att vara sig själv, vara engagerad och finnas till hands. Han 
tycker även det är viktigt att vara fostrande och gränssättande. Olle betonar att han försöker ta 
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fasta på att relationen till sonen ska vara kärleksfull och att sonen ska uppleva det som 
naturligt att pappa kramas och är mjuk mot honom. Denna mjukhet har han saknat i relationen 
till sin egen pappa. Olle säger sig inte ha någon förebild som pappa, däremot har han gott om 
anti-förebilder som han har mött genom åren i sitt yrke. Olle har flera kompisar som har 
småbarn och pratar ofta med dem om livet som förälder. På hans arbetsplats har de allra flesta 
småbarn och även där rör sig diskussionerna oftast kring familjelivet. Olle har varit 
föräldraledig i sex månader och han tyckte det var en både rolig och jobbig tid. Sex månaders 
föräldraledighet för en pappa tycker Olle är ”halvlänge” och berättar att han känt av 
grupptryck från arbetskamraterna att ta ut mer än någon månads ledighet eftersom hans 
jobbarkompisar varit hemma rätt mycket med sina barn. Olle tycker sig även känna en press 
på sig av framställningen av pappor i media. Han tycker pappor beskylls för att vara 
oengagerade och att det blir en stor press på papporna att vara jätteengagerade föräldrar. När 
Olle var föräldraledig umgicks han med två andra pappor som var hemma samtidigt, de hade 
”pappaträff” en gång i veckan. Ibland gick han till Öppna förskolan men kände sig som kille 
utfryst där av kvinnorna som utgjorde majoriteten av besökarna. En betydelsefull aspekt för 
Olle, av att vara hemma med sonen, var att han fick möjligheten att etablera en djupare 
kontakt till barnet. 
 

Man fick ju en helt annan närhet, för innan dess var det ju…det var ju mamma som gällde i 
princip. Dels amning och sen är ju mamma, mamma. Mamma är ju mer…jag var ju en sån som 
kom in  och lekte en stund ungefär…och de tyr sig ju till den som de är med mest. Det är ju så i 
början. Men efter nån vecka så blir det ju tvärtom nästan, då vart det ju pappa istället. Det tyckte 
jag var kul, då kände man att man var med på ett helt annat sätt. Man kan påverka och…få liksom 
den här djupare kontakten som är, som ger mycket mera. 

 
Att Olles fru har barn sedan tidigare och därmed mycket erfarenhet av omsorgen av barn har 
haft både negativ och positiv betydelse för Olle. Han menar att det dels har gjort det enkelt för 
honom att lära sig av hur hon gjort och han har kunnat fråga henne om det mesta. Men det har 
även inneburit en maktobalans i relationen och Olle har känt att han vill ”bilda sin egen stil” 
som pappa och inte bara följa i hustruns fotspår. Föräldrautbildningen tycker Olle har ett 
genomgående mammaperspektiv och han kände sig många gånger utanför som pappa. Han ser 
det som självklart att pappan ska finnas med som stöd till mamman i olika situationer men 
tycker att pappans upplevelser och behov inte tas upp tillräckligt. Pappagruppen har för Olle 
inneburit möjligheten att få dela erfarenheter med människor i samma situation som honom. 
Det har varit av betydelse att det inte har varit någon expert eller terapeut man pratat med utan 
bara vanliga killar med egna erfarenheter från det verkliga livet som förälder. Fastän Olle inte 
har upplevt sig ha några egentliga problem har det känts skönt att få prata om exempelvis hur 
trött han känt sig då sonen haft en period med sömnsvårigheter. Olle tycker att pappagruppens 
främsta fokus har varit på relationen mellan föräldrarna och menar att det har varit bra att ha 
fått lyssna till hur andra har löst sina problem. I gruppen har man kunnat stötta varandra till att 
hålla ut och inte ge upp under perioder av svårigheter med partnern eller barnet. 

4.5 Mats berättelse   
Mats är ingenjör, fyller snart 40 år och är sambo. Han har två barn, en son som snart fyller två 
år och en dotter som är lite drygt två månader. Mats och hans sambo har haft svårigheter att få 
barn och har därför fått gått igenom fertilitetsbehandling. Det har även uppstått andra problem 
på vägen till föräldraskapet såsom missfall, dödsfall inom familjen och förlossningarna har 
varit komplicerade. För Mats har det haft betydelse att hans första barn inte ammades efter-
som detta innebar att han kunde ta stor del i omhändertagandet av barnet och på så sätt 
etablera en nära kontakt tidigt. 
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All den här stressen gjorde ju då att amningen inte kom igång heller va. Första barnet han fick mat 
genom flaska då hela tiden. Det har ju sina för- och nackdelar för min papparoll. Jag menar det är 
ju en nackdel för mamman då för du får ju inte samma närhet till barnet. […] Men i min papparoll 
har jag fått ta en väldigt aktiv del i matningen av barnet då. Eftersom att värma en flaska kan vi 
göra i alla fall som pappor (skratt). 

 
Mats har varit föräldraledig i tre månader. Han upplevde tiden han var hemma med sonen som 
jätterolig men ganska jobbig rent fysiskt. Han uttrycker att ”det är en helt annan sak att kunna 
vara hemma en längre period med ett barn.” Med detta menar han att kvaliteten på umgänget 
blir en annan än när man arbetar och bara umgås med barnet på kvällar och helger. Mats 
sambo är hemma med dottern nu. Längre fram planerar de att dela på veckorna så att Mats tar 
ut föräldraledigt två dagar i veckan och sambon tar ut tre dagar i veckan. Mats ser sin egen far 
som en förebild och säger: ”Jag tittar ju såklart på min pappa själv… och ser vad jag tyckte 
han…hur han gjorde när jag var barn då. Vad jag inte ska göra och vad som är bra att göra.” 
Däremot pratar Mats inte i någon större utsträckning med pappan om föräldraskapet, det 
pratar han främst med arbetskamrater om. Mats anser det vara viktigt att en pappa tar sig tid 
att leka med sina barn och att man är en god förebild. Mats tycker att föräldraskapet har 
inneburit att man får lov att bli mycket mer effektiv. Det har också inneburit en förskjutning 
från att sätta jobbet först till att familjen prioriteras. När de väntade sitt första barn gick Mats 
och hans sambo på föräldrautbildning och han upplevde att det var stort fokus på mamman 
och förlossningen i de samtal som fördes där. Pappagruppsträffarna upplevde han som 
givande och han skulle gärna ha gått på föräldrautbildning, i någon form, även under den 
andra graviditeten. Pappagrupperna var betydelsefulla för Mats på så sätt att de gav 
möjligheten att få dela erfarenheter med andra pappor i samma situation. 

4.6 En sammanfattande jämförelse av intervjuerna med papporna 
I detta avsnitt sammanfattas och jämförs vad som framkommit i intervjuerna med papporna. 
Detta innebär att vissa aspekter utöver det som tagits upp i ovanstående berättelser kommer 
att tas upp.  

4.6.1 Förberedelser 
Mats och Olle uppger att de har pratat mycket med arbetskollegorna om hur det ska bli att få 
barn. Jörgen pratade en del med kompisar men tycker inte han hann med att tänka så mycket 
framåt eftersom jobbet och praktiska bestyr med förberedelser upptog hans tid. För Stefan 
fortsatte livet som vanligt i ett högt tempo fram till förlossningen. Magnus som arbetade 
hemma i Sverige medan hans hustru befann sig i Schweiz, försökte att inte tänka så mycket 
framåt av oro för att det inte skulle gå bra. Alla papporna säger sig ha läst bara litegrann i 
föräldrahandböcker och det verkar som att det i de flesta relationer är så att mamman har läst 
mer. Stefan är den enda av papporna som har använt sig av Internet för att söka information i 
sin papparoll och Mats är den ende som uppger att han brukar läsa föräldratidningar. 
 
Mammafokuserad föräldrautbildning 
Hur papporna har förberett sig under graviditeten skiljer sig alltså åt men de har alla, förutom 
Magnus, det gemensamt att de har gått på föräldrautbildning tillsammans med den blivande 
mamman och på pappagruppsträffar. Alla papporna som har gått på föräldrautbildningen är 
kritiska och tycker att det under träffarna där pratats för lite om pappors erfarenheter och 
behov. De ser det som förståeligt att mamman står i fokus, eftersom det är hon som bär 
barnet, men menar att de känner sig utelämnade som pappor.  
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4.6.2 Hur livet och identiteten förändrats 
Nya prioriteringar 
Livet med barn har inneburit nya prioriteringar för alla papporna. Mats menar att fokus har 
flyttats från jobbet till familjen och Jörgen och Magnus berättar om att fokus flyttats från de 
egna behoven till barnets. För Stefan och Olle har livet med barn inneburit att livet fått ett 
djup eller annan mening och ett annat tempo. De menar att det inte är någon mening att 
planera för långt och att barnens behov får styra familjen. För Magnus är den absolut största 
förändringen att han har fått mycket mindre tid och både han och Mats berättar att de blivit 
mycket mer effektiva efter de fått barn. Gemensamt för dem alla tycks vara att barnet utgör en 
mittpunkt i tillvaron som mycket av livet anpassas efter. 
 
Ingen dans på rosor 
Alla papporna berättar om svårigheter som graviditeten och föräldraskapet har medfört, ingen 
av dem tycker att det har varit någon dans på rosor direkt. Jörgen tycker att livet med barn 
ställer stora krav på honom och på relationen till sambon. Detta uttrycker även Magnus som 
berättat att både graviditet och det första året i barnets liv varit väldigt påfrestande. För Stefan 
var kraven övermäktiga och ledde till en livskris som kom att leda till påfrestningar i 
relationen till hustrun eftersom hon fick ta hand om både Stefan och det nya barnet. För Mats 
del har det tunga främst utgjorts av svårigheterna med att bli med barn och familje-
omständigheterna under tiden kring förlossningen. Olle tycker inte att han har upplevt några 
direkta problem i relationen till hustrun eller i rollen som pappa, men han känner sig lite 
pressad av de krav som ställs på pappors delaktighet i dagens samhälle. 
 
Emotionella förändringar 
För Jörgen och Olle har föräldraskapet inneburit stora emotionella förändringar. Olle åter-
kommer flera gånger i sin berättelse till att han vill vara en mjuk och kärleksfull pappa och 
menar att han känner sig ”mjukare”. I Jörgens fall tar det sig uttryck i att han känner oro över 
sitt barns välbefinnande. 
 

Sen är det väl det att jag har upptäckt som person att efter jag blev pappa att jag fått en väldig 
omställning i kroppen och till sättet. Innan har jag, vad ska jag säga, jag har inte alls vart lika 
emotionell förut som jag är nu. Jag är mycket mer orolig nu för saker som jag aldrig har vart förut. 
Jag har sovit stenhårt åtta timmar och ingenting kan väcka mig men nu räcker det med att dottern 
snarkar till och så är man klarvaken och kollar så att allt är ok. Det första och sista man tänker på 
är att dottern har det bra och att allt är bra med henne. Även om jag har haft flickvän så har man 
inte varit på samma sätt så fullt ut koncentrerad på att nån annan ska ha det optimalt som man har 
fått det nu. 

 
Jörgen talar i citatet om att han upplever att föräldraskapet även inneburit kroppsliga 
förändringar i upplevelsen av självidentiteten. 
 
Föräldraledigheten 
Jörgen tror att föräldraledigheten kommer att innebära möjligheter för honom att självständigt 
forma sin roll som pappa och ge honom ökat inflytande över familjens sätt att leva. Han säger 
sig vilja förändra eller åtminstone ha större möjligheter att påverka rutinerna i hemmet och 
kring barnet. För Olle har det också varit viktigt att få utveckla sin roll som pappa oberoende 
av mamman, detta anser han sig ha fått möjlighet att göra under föräldraledigheten. Magnus 
och Stefan nämner inte samma behov som Jörgen och Olle av att få forma sin papparoll 
oberoende av mamman. Inte heller Mats tar upp något behov av detta. Däremot har det varit 
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betydelsefullt för Mats att tidigt ha fått ta del av matningen av barnet, då detta i hans fall 
möjliggjort att han har kunna få en lika nära kontakt till barnet som mamman.  
 
För Mats var föräldraledigheten en tid då han upplevde att han kunde få mer kvalitet i 
umgänget med sonen, än det blir när han arbetar. Magnus däremot beskriver föräldra-
ledigheten i ordalag som hemsk och jättejobbig. Han tyckte bland annat det var tråkigt att 
barnet var så litet att det inte gick att kommunicera med på ett tillfredsställande sätt. Magnus 
skiljer sig från de andra papporna i studien i och med att han tagit ut föräldraledigheten 
tidigare än dem. Stefan och Olle tar upp att det har varit betydelsefullt för dem att ha haft en 
kompis som har varit pappaledig samtidigt eftersom det kan vara svårt att hitta någon att 
umgås med som föräldraledig pappa. Att Olle dessutom tyckte sig bli utfryst bland 
mammorna på Öppna förskolan tolkar jag som att det möjligen finns en barriär mellan 
kvinnor och män som innebär att det inte är helt accepterat att föräldrar umgås över köns-
gränserna. 

4.6.3 Pappaidealen 
Ansvar, delaktighet och engagemang 
I pappornas berättelser upprepas ledorden ansvar, delaktighet och engagemang när de talar om 
hur man bör vara som pappa. Det är viktigt att komma ihåg, när papporna pratar om ansvar, 
delaktighet och engagemang, att detta är språkliga uttryck för hur dessa pappors ideal ser ut 
och de säger alltså egentligen inget om hur dessa pappor lever i praktiken. Ett rimligt 
antagande är att det finns skillnader mellan pappornas sätt att leva. Några av papporna pratar 
om vikten av att engagera sig i allt praktiskt arbete i hemmet kring barnet och hushållet 
medan andra pratar om engagemang i form av att ta sig tid till att leka med barnen. I Olles, 
Jörgens och Stefans berättelser talas det mycket om emotionella aspekter av faderskapet och 
jag tolkar det som att dessa tre pappor ser det som idealt att vara kärleksfull och mjuk 
gentemot sina barn. Olle och Stefan poängterar dock att det även är viktigt att vara fostrande.  
 
Förebilder  
Jörgen och Mats ser den egna pappan som en positiv förebild de kan använda sig av i 
formandet av sin papparoll. Magnus däremot säger sig inte ha någon förebild överhuvudtaget. 
Olle berättar att han har mött många antiförebilder genom sitt yrke och jag förstår det som att 
Olle har saknat mycket i relationen till sin egen pappa. Stefan berättar om en granne som 
betytt mycket för honom samt att han ser sin egen pappa som en positiv förebild och någon att 
lära sig av, även om Stefan och hans pappa har haft helt olika förutsättningar för sitt 
faderskap. 
 
Konkurrerande pappadiskurser 
Olle känner sig pressad av media och arbetskamraterna till att engagera sig som pappa 
samtidigt som han framhåller att han själv vill vara en delaktig pappa. Jörgen talar även han 
om krav och mängder av goda råd som tvingas på honom. Jörgen har en starkt uttalad vilja att 
leva jämställt och vara en engagerad pappa. Han upplever att vi lever i ett samhälle där män 
inte förväntas vara familjeorienterade. Samtidigt tycker han sig se att detta bara är en fasad 
och menar att de flesta män egentligen är mer involverade i sina barns uppväxt än de ger sken 
av att vara. Pappagruppen har varit betydelsefull för Jörgen på flera plan, men främst verkar 
den ha fungerat som en plattform där han har kunnat hämta stöd och styrka att möta den 
traditionella mentaliteten, som han menar finns i samhället. Jörgen skiljer sig från de andra i 
det avseendet att han talar mycket denna slags mentalitet. Men även Magnus tar upp att det i 
samhället finns traditionella värderingar kring föräldrarollerna fast på ett annat sätt. I Magnus 
fall har det inte handlat om kritik mot honom som delaktig pappa, han har snarare fått beröm 
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för att han är duktig, utan om att hans hustru mött negativ kritik för att hon inte ansetts vara en 
tillräckligt engagerad mamma. De övriga tre papporna tycks inte heller uppleva att det finns 
en traditionell föräldradiskurs i samma mening som Jörgen. Tidigare har dock tagits upp att 
papporna upplevt sig komma i andra hand i kontakten med mödrahälsovården under 
graviditeten och även efter att barnet har fötts kan några av dem uppleva att de ute i samhället 
uppfattas eller behandlas som andrahandspappor, som inte förväntas kunna eller vilja ta hand 
om sitt barn självständigt. Detta kommer till uttryck i bemötandet av personal på BVC eller 
och i form av kommentarer från omgivningen om att de är ”duktiga pappor”. Detta pekar på 
att alla papporna ändå upplevt sig bli behandlade enligt traditionella förväntningar på pappor. 

4.6.4 Betydelsefulla nätverk för papporna 
För Magnus, Mats och i synnerhet Olle har arbetskamraterna varit viktiga samtalspartners när 
det gäller föräldraskapet. Stefan nämner inte arbetskamrater överhuvudtaget och för Jörgen 
verkar samtalen på jobbet mest stå för en mentalitet han behöver värja sig mot. Magnus och 
hans fru saknar ett familjenätverk eftersom deras familjer bor långt bort. De har ett vänpar 
som betyder mycket för dem. Jörgen har kompisar som han ibland rådfrågar, men samtalen 
handlar oftast om annat än barn i umgänget med dem. Stefan pratar om barnen med sin egen 
och hustruns familj och han har även en speciell vän som han pratar mycket om barn med. 
Olle har ett nätverk av vänner på fritiden som är betydelsefulla bollplank i frågor som rör barn 
och föräldraskap. Mats nämner inga andra personer förutom arbetskamraterna när han berättar 
om vilka personer som har betydelse för hans papparoll. När papporna pratar om kompisar 
menar de underförstått killar. Det verkar vara så att papporna på egen hand främst umgås med 
kompisar tillhörande samma kön och tillsammans med partnern umgås de med andra par.  

4.6.5 Pappagruppens betydelse 
Alla papporna uttrycker ett behov av att få dela sina erfarenheter med just andra män. Några 
av dem poängterar uttryckligen att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors erfarenheter 
och intressen. 
 

Föräldragruppen som sådan var väldigt rolig men just att kunna träffas som killar och snacka om 
killgrejjer det var skoj. (Stefan) 

I och med att det är bara pappor så ser vi ju bara pappans syn på det hela. Man har ju skilda synsätt 
som man och kvinna eller pappa och mamma eller som individ med kanske/…/Tjejer kanske hade 
kommit med jättemycket tips de med men att…det är lättare att prata med killar med varandra än 
att prata med andra. (Jörgen) 

 

Magnus upplevde kanske inte att pappagruppsutbildningen gav honom så mycket i rollen som 
pappa utan att den var givande för hans relation till mamman. Kanske har det uppstått slit-
ningar i relationen mellan Magnus och hans partner då de upplevt graviditeten och barnets 
första år som väldigt jobbigt. Trots att Olle inte tycker sig ha haft några större problem att ta 
upp har han upplevt pappagruppsträffarna som givande, till största del genom att han har fått 
möjligheten att ta del av andras erfarenheter, men också för att det är skönt att bara få lätta sitt 
hjärta ibland. Det är tänkbart att pappagruppen hjälpt Olle att hantera den press han känner 
från omgivningens pappaideal. Mats berättar under intervjun mycket om de olika om-
ständigheterna kring bägge graviditeterna, han verkar ha stort behov av att dela erfarenheterna 
med någon och säger sig känna ett fortsatt behov av stöd som förälder. Mats skulle gärna 
fortsätta träffas i pappagruppen eller något liknande och detta behov uttrycker även Stefan och 
Jörgen. Stefan menar att mycket av den informationen och kunskapen man får tillgång till på 
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pappagruppsträffarna kan man hitta på andra vägar men att träffarna varit givande på grund av 
möjligheten att reflektera tillsammans. Pappagruppen har varit betydelsefull för Jörgen på 
flera plan, men främst verkar den ha fungerat som en plattform där han har kunnat hämta stöd 
och styrka att möta den traditionella mentalitet som han menar finns i samhället. Livet med 
barn ställer stora krav på Jörgen och på relationen till sambon. Även i dessa praktiska och 
relationsmässiga frågor har pappagruppen kunnat stötta honom. Alla pappor har uttryckt att de 
upplevt träffarna i pappagruppen som givande och ingen har uttalat någon negativ kritik. Flera 
har önskat att det hade varit fler träffar eller att man skulle ha börjat med träffarna tidigare i 
graviditeten. 
 
Sammanfattat kan de här papporna sägas ha ett behov av att mötas i en pappagrupp av flera 
skiftande anledningar. Ingen av papporna uttrycker att livet med barn skulle vara lätt eller 
okomplicerat, snarare tycks de alla ha erfarenheter av svårigheter av olika slag. För några har 
det handlat om svårigheter i relationen till partnern, för andra att kraven som ställs på att vara 
en engagerad pappa känns pressande och naturligtvis har det även handlat om den trötthet och 
oro som sömnlösa nätter och krävande barn medför. Pappagruppen har kunnat stötta dem i 
både praktiska frågor och även frågor som handlar om identitetsskapande och relationer. 
Ibland korsar pappornas behov varandra och det är inte alltid så lätt att tala om vem som haft 
behov av vad. Jag har genom att ge en fyllig beskrivning velat visa på den variation som 
finns. Mitt resultat visar på att pappagruppen har liknande betydelse för papporna i min studie 
som för de pappor som deltagit i utvärderingen av Pappautbildningsprojektet 1994 och 1995, 
gjord av Spri (Blom, 1996).  

5. Analys och tolkning 
I avsnittet som följer ska jag visa på hur just betydelserna av pappagruppen kan kopplas till 
tidigare forskning om faderskap och teoretiska tankegångar kring senmodernitet. Jag gör det 
genom att föra ett resonemang kring fyra teman som jag anser sammanfattar min tolkning av 
vilken betydelse pappagruppen har haft för de småbarnspappor som ingått i studien. Dessa 
teman som jag kallar kärnkategorier är: 
 
Pappagruppsdeltagandet  
 
• som ett sätt att ta sig ur ”back up” positionen 
 
• som ett sätt att hantera konkurrerande pappadiskurser 
 
• svarar mot ett reflektionsbehov  
 
• svarar mot ett behov av att hantera relationer  

5.1 Pappagruppsdeltagandet som ett sätt att ta sig ur ”back up” positionen 
Mammadiskursen  
Eftersom jag inte satt mig in i mammors föräldraskap på djupet väljer jag att här uttrycka mig 
i termer av en mammadiskurs istället för mammadiskurser även om jag vet att det 
förekommer ett flertal diskurser kring moderskap på liknande sätt som är fallet då det gäller 
pappors föräldraskap. Kraven och förväntningarna som ställs på män och kvinnor inför 
föräldraskapet är väldigt olika. I stora drag kan mammadiskursen sägas innebära att en 
mamma oftast blir förstahandsföräldern i en familj, oavsett hon vill det eller inte, på grund av 
att kvinnorollen är så intimt förknippad med moderskap (Bekkengen 2002; Plantin 2001).  
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Att papporna i min studie säger sig ha läst i rådgivningslitteratur riktad till föräldrar i liten och 
framförallt i mindre utsträckning än sin partner, tyder på en överensstämmelse med det 
forskningen säger om kvinnors känsla av större ansvar och det tryck av höga förväntningar 
som finns på kvinnor att förbereda sig på att bli föräldrar (Bekkengen, 2002; Kugelberg 1999; 
Plantin, 2001). Papporna har helt enkelt inte haft samma press på sig att ta reda på 
information kring föräldraskapet som den blivande mamman. Detta bidrar som Plantin (2001) 
menar till att männen själva medverkar till att placera sig i en ”back up” position till 
mamman. 
 

Mycket har varit koncentrerat hela, hela tiden på mammans roll, mamman ska föda barn, mamman 
ska amma, mamman ska ha hand om barnet men det har inte varit så mycket om vad pappan ska 
göra. Han ska liksom bara stå bredvid. Sen helt plötsligt ska man från att ha stått bredvid helt 
plötsligt vara hemma och vara pappaledig och klara allting själv. (Jörgen) 

 
Mammafokusering 
Resultatet i min studie visar att papporna upplever att det finns en mammafokusering i 
föräldrautbildningen och i samhället i stort. Detta leder till känslor av utanförskap och 
papporna upplever sig bli behandlade som andrahandsföräldrar. Detta överensstämmer med 
bilden av pappor inom den tidigare forskning som tagits upp. Plantin (2001) säger att det i 
stort sett endast är i det privata rummet med partnern som papporna får utrymme för sina 
reflektioner. Min studie visar att även pappapgrupper kan ge pappor detta utrymme för 
reflektion samt att papporna i studien upplever sig ha ett behov av detta forum. Som vi 
exempelvis sett i Stefans berättelse om hans depression, kan kraven som ställs på pappor 
också bli övermäktiga och att det finns ett behov av att få tala om dessa. Alla papporna i min 
studie betonar vikten av att få träffas i egenskap av män. I pappagruppen får papporna hela 
uppmärksamheten och möjligheten att tala med andra män som de menar att de delar liknande 
erfarenheter med eftersom de är män. Skillnader mellan män och kvinnor poängteras av 
papporna i undersökningen och pappagruppen ges en betydelse i egenskap av att ha en 
könsskiljande funktion. Detta återkommer jag till i resultatdiskussionen. 
 
Ett sökande efter autonomi 
Att vara förstahandsföräldern innebär inte bara ett större ansvar för mamman utan även att 
hon intar en slags maktposition i föräldraskapet. I och med att mamman oftast är hemma 
längst och tidigast, får hon ett kunskapsförsprång som också innebär en slags makt 
(Bekkengen, 2002). Sättet att vara förälder på tar ofta sin utgångspunkt hos mamman och den 
kunskap hon har vilket ofta leder till att pappan känner sig beroende av henne. Detta 
maktförhållande påtalas av Jörgen och Olle som menar att föräldraledigheten har varit ett 
viktigt sätt för dem att forma en papparoll oberoende av mamman. 
 

Men jag vet i början då…då var det allt från salva i baken och hur man tvättar dom och sånt där, 
det är klart man hänger på vad hon kunde, för det hade man nytta av. Det är väl kanske lite fegt 
också att man…går den lätta vägen men samtidigt är det så. […] Sen började jag kanske lyssna lite 
på andra håll ibland och sen då när xxx blev större då, då…nu bestämmer jag vad jag vill 
bestämma om, hur vi ska ha det och inte ha det. Nu pratar vi om andra saker. Det tycker jag…nu 
har jag fått så pass mycket auktoritet i mitt eget tyckande och såna saker, så det står jag för helt 
klart. (Olle)  

 
Pappagruppen har också haft en viktig roll i detta sökande efter autonomi på så sätt att den har 
utgjort ett sådant sammanhang där möjligheter getts för papporna att få tala med andra än 
partnern. Där har de kunnat forma eller stärka sina egna uppfattningar och utveckla en egen 
kunskap kring föräldraskap. Studiens resultat visar inte att de andra papporna har upplevt 
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samma behov av oberoende, därmed inte sagt att de inte har känt detta. I Magnus fall kan 
exempelvis det faktum att han var föräldraledig relativt tidigt, i jämförelse med de andra (från 
att sonen var 6 månader), ha inneburit att han upplever sig ha kunnat forma sin papparoll på 
egna villkor. Det behov av autonomi som finns hos vissa av papporna kan förstås i ljuset av 
den trend mot individualisering som finns i västvärlden idag (Bäck-Wiklund & Bergsten, 
1997).  
 
Pappornas förebilder 
Resultatet av min studie visar att papporna, i likhet med papporna i Plantins studie (2001), 
skiljer sig åt i synen på huruvida den egna fadern är en god förebild eller inte. Den egna 
pappan ses av några som en positiv förebild att identifiera sig med i sitt eget pappaskap och en 
av dem uttalar sig om den egna pappan som en motbild. Min studie visar att även andra 
personer i pappornas omgivning fungerar som förebilder eller anti-förebilder. En av papporna 
säger sig dock helt sakna förebilder och varför så är fallet kan jag inte uttala mig om. I och 
med att dagens samhälle förändras så snabbt kan våra föräldrar inte i lika stor utsträckning 
som förr fungera som tillfredsställande förebilder och därför finns ett ökat behov av andra 
föräldrar att identifiera sig med. Ingen av papporna i studien uttalar explicit att någon ledare 
eller deltagare i pappagruppen fungerat som en förebild men jag anser det vara troligt att 
pappagruppen har också en sådan betydelse för en del av papporna. 

5.2 Pappagruppsdeltagandet som ett sätt att hantera konkurrerande pappadiskurser 
Tidigare forskning och min studie visar att det uppenbarligen inte finns bara en enhetlig bild 
av den senmoderna pappan. Synen på pappor som sekundära föräldrar vars främsta uppgift är 
att finnas till som ett stöd för mamman lever kvar parallellt med samtidens krav på pappor att 
vara aktiva, delaktiga och jämställda föräldrar. Papporna i min studie upplever omgivningens 
krav och förväntningar på både lika och olika sätt, gemensamt för dem är dock att de alla 
upplevt olika krav från olika håll och motstridiga budskap. 
 
Den familjeorienterade pappan 
Jag ser det som att papporna, i min studie, har det gemensamt att de har internaliserat dis-
kursen om den ”familjeorienterade pappan” vilket kan sägas innebära en tydlig inriktning av 
livet mot familjelivet. De flesta nordiska studierna jag tagit upp under tidigare forskning talar 
om denna familjeorientering som även är gemensamt förekommande i berättelserna i min 
studie. Papporna i min studie uttrycker således i berättelsen, om sig själva som pappor, att de 
vill vara engagerade, delaktiga, ansvarstagande, men huruvida de är det i praktiken kan jag 
inte uttala mig om. Faderskapet har blivit centralt för mäns identitetsskapande och de har höga 
ambitioner med sitt faderskap (Plantin, 2003). Detta fokus på faderskapet ser jag även hos 
papporna i min studie och jag anser att deltagandet i pappagrupp kan betraktas som ett uttryck 
för denna ambition att vara en bra pappa. Pappagruppen ger möjligheter att utvecklas i rollen 
som pappa för att leva upp till diskursen om det familjeorienterade faderskapet. Enligt 
Johansson (2004) omfattar diskursen en bild av en pappa med förmåga till omhändertagande, 
intimitet, kommunikation och jämställdhet. Några av papporna i min studie tar upp aspekter 
som intimitet och kommunikation i föräldraskapet, men inte alla. Det var bara en av dem som 
talade om jämställdhet i samband med papparollen utan att jag initierat ämnet. Efter att jag 
ställt frågor kring jämställdhet uttryckte dock alla papporna att de var för jämställdhet och att 
de givetvis försökte ordna sina liv på bästa vis efter jämställdhetsprinciper, men att det inte 
alltid var så lätt i praktiken. 
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En traditionell syn på pappan som andrahandspappa eller back up.  
Parallellt med den familjeorienterade diskursen finns, som jag tidigare nämnt gott om uttryck 
för en traditionell syn på föräldraskap. Jörgen ger tydligt uttryck för att det existerar ett flertal 
diskurser kring papparollen då han dels talar om en traditionell mentalitet som förlöjligar 
mäns familjeorientering och dels när han säger sig känna krav på sig från omgivningen att 
vara en bra pappa som gör rätt val i djungeln av goda råd och ger sitt barn den bästa 
omsorgen. Jörgen ser uttryckligen pappagruppen som ett viktigt stöd i att göra motstånd mot 
en form av traditionell diskurs kring faderskapet. De andra intervjuade papporna ger även de 
uttryck för ett behov av att göra motstånd mot att hamna i en föräldraroll som står i skuggan 
av modern och att de upplever svårigheter med att hantera de konkurrerande diskurserna. I 
pappagruppen ifrågasätts pappornas position som back up och de får möjligheter att stärka sin 
position som delaktiga föräldrar genom att dela erfarenheter med andra. Resultatet av min 
studie visar således att det figurerar flera och ibland motstridiga diskurser kring faderskapet 
på samma sätt som Kugelberg (1999) menar att det gör kring föräldraskapet i stort. Papporna i 
min studie uttrycker på olika sätt ett behov av att förhålla sig reflekterande i relation till dessa 
konkurrerande diskurser, vilket pappagruppsträffarna ger dem möjligheter till. 

5.3 Pappagruppen svarar mot ett reflektionsbehov 
Dagens samhälle karaktäriseras, som jag beskrivit i teoriavsnittet om Giddens, av en ständigt 
pågående process av reflexivitet och utvecklande av ny kunskap. Detta påverkar alla aspekter 
av det moderna livet och således även föräldraskapet. Kunskapen har blivit alltmer speciali-
serad och abstrakt samtidigt som informationsflödet har ökat enormt. Som Kugelberg (1999) 
påpekar, i sin studie om föräldraskap, kräver samhället en anpassning av föräldraskapet 
allteftersom ständigt ny kunskap produceras. Enligt Bäck-Wiklund och Bergsten (1997) måste 
också varje individ i dagens samhälle förhålla sig till en blandning av moderna och 
traditionella föreställningar kring föräldraskap, familj och kön. Även min studie har visat på 
behovet av att förhålla sig till en mängd konkurrerande diskurser. Det moderna samhällets 
krav på flexibilitet och förändring gör det alltså nödvändigt för oss att reflektera och att vi 
håller oss öppna för ny kunskap. Ett tydligt exempel på det Giddens menar med att jaget har 
blivit ett reflexivt projekt och att vi ägnar oss åt självobservation kan ses i Stefans berättelse 
då han säger: ”Tanken med den här depressionen liksom, det var nog att jag skulle reflektera, 
tänka till, tänka om. Det blir ju svårt att ändra på en människa som man har levt med kanske 
inte halva livet men, i alla fall väldigt länge men…” I detta citat kan vi se hur Stefan 
reflekterar över själva behovet av att reflektera och ger uttryck för att han ser sin identitet som 
ett bygge han är delaktig i att konstruera. 
 
Min studie visar att pappagruppen fungerar som ett viktigt forum för dessa pappors sökande 
av information för vidare kunskapsbildning och i förlängningen ett identitetsskapande som 
pappa. Det sociala nätverket av arbetskamrater, familj och vänner är också betydelsefulla för 
dem när det gäller möjligheterna att reflektera. I resultatet kan jag alltså se uttryck för hur 
pappaidentiteten konstrueras socialt. Papporna i min studie uttrycker att de föredrar muntlig 
kommunikation framför att söka skriftlig information. Detta tolkar jag som att papporna har 
ett behov av att reflektera tillsammans med andra. Det sätt som ordet reflektion används på i 
denna uppsats innebär en syn på reflektion som en metod där medvetandet blir medvetet om 
sig själv. Det handlar alltså inte om att bara tänka djupt på något. En tanke är inte i sig en 
reflektion. Det är när vi fångar upp en tanke, arbetar med den och gör den synlig från olika 
håll, vi reflekterar (Bengtsson, 1994). Med denna definition av begreppet reflektion är det 
tänkbart att möjligheterna för människor att reflektera blir större om det finns andra personer 
att spegla sin tanke mot. Därmed finns en pedagogisk poäng med att ha reflekterande samtal i 
grupp, i detta fall i en pappagrupp. 
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Avsaknad av naturliga forum för pappor? 
I och med de påfrestningar som föräldraskapet uppenbarligen innebär framstår det som 
naturligt att pappagruppen fyller en funktion för de pappor som har ett mindre nätverk. Men 
de pappor i min studie som tycks ha ett stort nätverk av betydelsefulla relationer att spegla sig 
i, uttrycker också att de uppskattat pappagruppsträffarna och de möjligheter till att dela 
erfarenheter de har gett. Hur kan detta förklaras?  Kanske är det som Hagström (1999) säger 
att män saknar ett ”vi”, i egenskap av pappor. Pappor kan sägas sakna naturliga nätverk av 
den enkla anledningen att de inte har varit föräldralediga i samma utsträckning som kvinnor. 
Som Olle berättat är de flesta besökarna på Öppna förskolan kvinnor och en man som 
kommer dit kan lätt känna sig utanför. En föräldraledig pappa kan ha svårare att träffa andra 
pappor som också är hemma för att ta hand om barn.  

5.4 Pappagruppen svarar mot ett behov av att hantera relationer 
Flera av papporna har berättat att pappagruppen har varit betydelsefull för dem då det har 
handlat om att reflektera över och förhålla sig i relationen till den egna partnern. Ett uttalat 
syfte med pappagruppsverksamheten är också att stärka parrelationen och hjälpa papporna att 
hantera de påfrestningar föräldraskapet kan innebära för relationen till partnern. Detta 
överensstämmer med Giddens teori om att dagens intima förhållanden, som mer och mer får 
karaktären av rena relationer, kräver arbete, kommunikation och reflexiv självgranskning.   
 

6. Slutsatser och resultatdiskussion  
Utifrån det socialkonstruktionistiska perspektiv som denna uppsats bygger på, skapas våra 
föreställningar om, och vår förståelse för den sociala verkligheten och människorna i den, av 
oss alla tillsammans. Med detta synsätt blir lärande inte enbart en kvantitativ tillväxt av 
kunskap utan en kvalitativ förändring av förståelse. Denna uppsats har behandlat frågor 
rörande småbarnspappors identitetsskapande och den har pedagogisk relevans då den har visat 
att småbarnspappors lärande är en aktiv, dynamisk och framförallt social process. I denna 
process spelar reflektion och självreflektion en avgörande roll. Studien visar att småbarns-
papporna tydligt uttrycker ett behov av att få utforma sitt faderskap i sammanhang av social 
interaktion. Papporna som deltagit i undersökningen är också väldigt nöjda med den verk-
samhetsform som pappagruppen erbjuder. En slutsats av studien är att pappagruppen kan 
anses svara mot det moderna samhällets krav på reflexivitet på så sätt att pappagruppen 
erbjuder männen en möjlighet att reflektera, konstruera och hantera sin identitet som föräldrar 
och partners. På så vis får de möjligheten att lära sig en ny pappaidentitet skild från tidigare 
ideal. Deltagandet i pappagruppsverksamheten har visat sig vara betydelsefull på många plan 
för småbarnspapporna och det är uppenbart att deltagandet i en pappagrupp kan få 
konsekvenser för hela familjen. Däremot har varken min eller någon annan studie jag 
refererar till, kunnat ge svar på omfattningen eller de direkta uttrycken för de samhälleliga 
konsekvenserna av pappagrupper. Exempelvis är ett av målen med pappagruppen att öka 
pappornas uttag av föräldraledighet, om detta har blivit fallet vet vi inte då ingen sådan 
undersökning gjorts. I denna undersökning har framkommit att papporna upplever pappa-
gruppsverksamheten som betydelsefull och givande. Jag undrar ändå om pappagrupper är 
nödvändiga, borde det inte gå att förändra dagens föräldrautbildning så att den täcker de 
behov av delaktighet och kunskap som papporna har? 
 
Huruvida papporna i min studie kände ett behov av pappagruppen innan de gick på träffarna 
eller inte har inte framgått. Möjligt är att papporna genom den diskurs som råder i 
sammanhanget där, har lärt sig att de behöver pappagruppen. Vad jag menar är att de kanske 
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inte kände ett behov av stöd i sin papparoll innan de gick till pappagruppen och fick veta att 
de är i behov av stöttning. På samma sätt kan det förhålla sig med pappornas uppfattning om 
att pappagruppen varit betydelsefull för deras sätt att hantera relationen till partnern. Om de i 
pappagruppen får veta att ledarna ser relationsarbetet som den viktigaste funktionen kan de ha 
internaliserat denna uppfattning. Enligt Horsdal (2004) är narrativ utmärkta verktyg för 
socialisation och i pappagruppen sker, vad jag förstår, ett berättande som fungerar som 
socialisering enligt vissa värderingar. Horsdal skriver: ”And every community of practice the 
individual person may enter for participation has already existing narrative codes and 
dominating narratives rarely open to dispute and negotiation” (Horsdal, 2004, s. 11). Det kan 
även vara möjligt att det lärande som sker i gruppen  inte utvecklas i enlighet med de mål som 
verksamheten har. Detta innebär att det är rimligt att fråga sig om den betydelse som 
småbarnspapporna i min studie ger pappagruppsdeltagandet överensstämmer med den 
betydelse pappagruppen har för en pappa på en annan plats, i en annan grupp och tid. Efter-
som varje pappagruppsledare ges stor frihet att utforma innehållet i pappagruppen blir det 
svårt att säga något om effekterna av pappagruppsdeltagande generellt.  
 
Förstärker pappagrupperna skillnaderna mellan män och kvinnor? 
Fokus i denna uppsats är inte jämställdhet, men jag ser det som nödvändigt att diskutera detta 
då man oundvikligen kommer in på aspekter av jämställdhet i studiet av mäns föräldraskap 
eftersom detta står i intim relation till kvinnors föräldraskap. Pappagruppsverksamheten 
organiseras utifrån politiska intressen och har en tydlig jämställdhetssträvan. Men kan vi 
förvänta oss att pappagrupper leder till ökad jämställdhet? Som jag tagit upp under avsnittet 
tidigare forskning ställer sig Bekkengen (2003) kritisk till begreppet familjeorientering och 
menar att den förändring av mäns föräldraskap vi ser idag istället handlar om en 
barnorientering. Eftersom en barnorientering främst omfattar relationen mellan barnet och 
pappan ifrågasätter Bekkengen den koppling som ofta görs mellan den nya tidens faderskap 
och ökad jämställdhet. Jag har valt att kalla papporna i min uppsats familjeorienterade 
eftersom mitt intervjumaterial inte varit tillräckligt djupgående för att avgöra om det i själva 
verket handlar om en barnorientering. Men jag anser det vara högst troligt att Bekkengens 
begrepp också omfattar papporna i min undersökning. Som jag tidigare nämnt i analyskapitlet 
tar majoriteten av papporna i min studie upp jämställdhet först när jag uttryckligen frågar om 
det. Innebär detta att jämställdhet inte är betydelsefullt för dem? Eller är det en självklarhet? 
Plantin (2001) talar om en paradox i faderskapsdiskursens och männens ideal och praktik, 
som bland annat visar sig genom pappors generellt sett bristande engagemang i graviditet och 
ansvar för barnets omsorg. Jag anser det rimligt att anta att det föreligger en diskrepans 
mellan de intervjuade småbarnspappornas ideal och praktik. De talar i ordalag färgade av 
ideologi och agerar i enlighet med både moderna och traditionella diskurser kring manlighet. 
 
I en C- uppsats författad av Binz och Swahn (2004) förs en kritisk diskussion kring effekten 
av pappagruppsverksamhetens jämställdhetsambitioner ur ett genusperspektiv. De ser ett 
grundläggande problem i att pappagruppsverksamheten  bygger på ett isärhållande av kvinnor 
och män. De menar att detta står för ett särarttänkande som bekräftar det rådande genus-
systemet i vårt samhälle. Enligt feministiska forskare inom den konstruktionistiska teorin, 
finns en genusdiskurs som utgör grunden till ojämlikhet. Genusdiskursen tillskriver könen 
naturliga egenskaper och formar en diskurs som legitimerar en hierarkisk maktstruktur där 
männens makt bygger på kvinnors förmodade avsaknad de egenskaper som ger männen 
kompetens och en naturlig rätt till makten i den offentliga sfären. Den naturliga kvinnan enligt 
vår tids "sunda förnuft" är i första hand vacker, omhändertagande och mjuk (Björk, 1996). Att 
ha separata grupper för män och kvinnor leder till ett betonande av olikheterna mellan könen. 
Ur ett likhetsfeministiskt perspektiv blir detta ett stort problem då man anser att grunden till 
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ojämlikhet ligger i just denna betoning av olikheter. I min studie finns flera exempel på hur 
småbarnspapporna berättar om olikheter mellan män och kvinnor. Jag anser att de genom att 
uttrycka sig på detta sätt också förstärker den uppfattningen, diskursen kan sägas få nytt liv. 
Jag har inte fått uppfattningen att samtalen i pappagrupperna skulle strida mot denna 
isärhållandets diskurs, snarare tvärtom. Kunskapen reproduceras i det avseendet i pappa-
gruppen och lärandet av vad det innebär att vara mamma o pappa tar sin utgångspunkt i ett 
särartstänkande som inte utmanas. Därför finner jag den kritik som Binz och Swahn uttrycker 
relevant. Därmed inte sagt att pappagrupper bör avskaffas. Dock anser jag att det behövs ett 
tydligt genusperspektiv i verksamheten om den skall kunna leda till ökad jämställdhet. Jag 
anser det vara problematiskt att pappagruppsledarna ges stor frihet att utforma innehållet i 
verksamheten. Då pappagrupperna drivs med uttalat politiska syften borde det vara av vikt att 
innehållet i verksamheten ses över och samordnas nationellt. 
 
Vilka pappor omfattas av pappagruppsverksamhetens intresse och det nya faderskapet? 
En annan intressant fråga är vilka pappor som går på pappagruppsträffarna. Den grupp av 
pappor som ingick i min studie är relativ homogen när det gäller utbildningsbakgrund, fyra av 
fem har en högskoleutbildning. Jörgen var den av papporna i studien som skilde ut sig mest i 
fråga om erfarenheter och jag anser det vara rimligt att anta att hans upplevelser, av en 
mentalitet som står för traditionella värden kring manlighet och föräldraskap, har kopplingar 
till att han kommer från ett mindre industrisamhälle och tillhör arbetarklassen. Andra studier 
bekräftar att det tycks ha skett en tydligare orientering mot en förändrad manlighet bland de 
högre samhällsklasserna (Blom, 1996; Plantin, 2001). Utvärderingar av pappautbildnings-
projekt i andra län visar exempelvis att man inte lyckats involvera pappor med utländsk 
bakgrund samt att det finns fler högutbildade än lågutbildade pappor bland deltagarna (Blom, 
1996; Hörnell, 1995). När jag deltog på ett handledningstillfälle för pappagruppsledarna 
diskuterades just frågan om vilka pappor man nådde med verksamheten. Någon uttryckte 
besvikelse över att inte få ”något att bita i” och menade med detta att de pappor som kom på 
träffarna redan var ganska intresserade och engagerade pappor som således inte behövde 
övertygas. Mot bakgrund av detta är det relevant att fråga sig om pappagruppsverksamheten 
når de pappor som mest behöver förändra sin syn på föräldraskapet så att det går i linje med 
de värden pappagruppen förmedlar. Den svenska familjepolitiken har i mycket styrts av ett 
heteronormativt kärnfamiljsideal och som vi kan se i beskrivningen av pappagrupps-
verksamhetens syfte styrs också denna verksamhet utifrån denna norm, trots att det i dagens 
samhälle förekommer många andra typer av familjebildningar (Hagström, 1999). Eftersom 
rekryteringen till pappagruppsverksamheten främst sker via den föräldrautbildning som ges 
vid mödravårdscentralen, är det uppenbart att exempelvis adoptivpappor, ensamstående, 
ofrivilliga och homosexuella pappor inte kommer i kontakt med pappagrupper. Detta måste 
betraktas som ett misslyckande då det borde vara lika viktigt att stärka dessa pappor i 
föräldraskapet. 

6.1 Nya forskningsfrågor 
Hur diskurser om genus och föräldraskap reproduceras i vårt samhälle är komplexa processer 
som genomsyrar de flesta av våra sociala praktiker. I denna uppsats har jag delvis visat på hur 
diskurser kring faderskap kommer till uttryck i pappors vardagsliv och i pappagruppen. Detta 
ämne kan på intet sätt anses vara helt utforskat, vilket min diskussion förhoppningsvis har 
klargjort. Som jag tidigare föreslagit är det av intresse att studera mäns pappagrupps-
deltagande ur ett perspektiv som tar hänsyn till strukturella variabler som exempelvis klass, 
etnicitet, utbildning, arbete och ekonomi. Jag anser det även vara av vikt att det i Sverige görs 
en riksomfattande kartläggning av pappagrupperna samt att verksamheten i både pappa-
grupper och den ordinarie föräldrautbildningen utvärderas ur ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Marika Hämeenniemi och jag är studerande på Beteendevetenskapliga 
programmet vid Mälardalens högskola. För närvarande läser jag min sjätte termin och arbetar 
med en C-uppsats i pedagogik. Jag genomför en studie som har som syfte att bidra med 
kunskap om mäns identitetsskapande som pappor. I undersökningen söker jag svar på hur 
pappor som deltar i pappagruppsverksamhet upplever att deras roll som pappa påverkas av 
detta. Jag vill även få svar på vilka andra aspekter av identitetsskapandet som förälder som är 
av betydelse för pappor. För att få information och kunskap kring detta ämne vill jag intervjua 
småbarnspappor som har deltagit i pappagruppsverksamhet.  
 
Ditt deltagande i studien är frivilligt och all information kommer att behandlas konfidentiellt. 
Intervjun som tar ca 30-60 minuter kommer att bandas och skrivas ut. Resultaten av 
undersökningen kommer att redovisas på ett sådant sätt att enskilda individer ej kan 
identifieras.  
 
Jag är mycket tacksam för din medverkan som bidrar till möjliggörandet av denna uppsats. 
Kontakta mig gärna om du har några funderingar kring studien. 
 
Marika Hämeenniemi 
Benvägen 24 
72352 Västerås 
Tel. 021-418702/ 0733 198563 
e-post: neggoveggo@hotmail.com 
 
Handledare: Christina Lönnheden 
e-post: christina.lonnheden@mdh.se 

 



 

Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Eftersom intervjupersonen fick stor möjlighet att berätta fritt utvecklades intervjuerna på olika 
sätt. I de flesta intervjuerna ställde jag dock frågor kring nedanstående teman då jag inte 
tyckte att de hade berörts. Jag har i analysen tagit hänsyn till det faktum att intervjupersonen 
inte själv tagit initiativ till att berätta om vissa saker, se metoddiskussionen för en utförligare 
beskrivning av vad som menas. 
 
 
Berätta för mig vem du är och vad du gör idag.  
 
Hur har din uppväxt sett ut? 
 
Hur förberedde du dig inför att bli pappa? 
 
Kan du beskriva vad det innebär att vara pappa för dig? 
 
Finns det människor omkring dig som har/har haft betydelse för dig i din papparoll? 
 
Berätta om pappagruppen. 
 
Vad betyder jämställdhet för dig? Hur ser förutsättningarna ut för dig att leva jämställt i din 
relation? 
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