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SAMMANFATTNING 

 

Studiens syfte är att med utgångspunkt i följande teman; bemötande, föräldraledighet, 
papparoll samt nätverk och socialt stöd undersöka hur unga pappor i Örebro upplever sin 
situation, samt att få en översikt av deras behov.  

Studien är kvalitativ och fokusgrupper användes för att samla in det empiriska materialet. 
Totalt utfördes tre fokusgrupper med sammanlagt tio deltagare. För att kunna särskilja vad 
som är specifikt för unga pappor, och därmed inte något som rör pappor i allmänhet, var en av 
fokusgruppernas deltagare ”vanliga” pappor.   

Resultatet granskas i förhållande till tidigare forskning och analyseras och diskuteras utifrån 
system- och rollteori, empowerment, riskgruppsbegreppet samt genus och jämställdhet. 
Resultatet visar att de unga papporna stämmer mer överens med forskningens bild av pappor i 
allmänhet, än med bilden av unga pappor som riskgrupp. Dock särskiljer sig de unga 
papporna från våra ”vanliga” pappor framförallt när det gäller deras upplevelser av 
bemötande. De upplever sig ofta förbisedda i situationer där det för de vanliga papporna är 
naturligt att ha en mer tillbakadragen roll. Resultatet visar även att de unga papporna inte 
upplever sig ha en naturlig plats i den sociala verksamhet som ska erbjuda dem stöd och 
vägledning i papparollen.  

Nyckelord: unga pappor, unga föräldrar, papparoll, fokusgrupp, socialt stöd  
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ABSTRACT 

The aim of the study is to examine how young fathers in Örebro perceive their situation, as 
well as getting an overview of their needs. This will be done by using the following themes as 
a starting point; treatment, paternal/maternal leave, the role of the father and social support 
networks and structures. 

The study is qualitative, using focus groups to gather the empirical material. In total three 
focus groups were conducted with a total of ten participants. To be able to pin-point what are 
the unique characteristics for young fathers, fathers or fathers from Örebro, one of the focus 
groups comprised of  ”regular” fathers. 

The result of the study is examined in relation to earlier research, and analyzed and discussed 
using system- and role theory, empowerment, at-risk group terminology as well as gender and 
equality. The result shows the young fathers being more akin to the view research has of 
fathers in general rather than with the image of young fathers as an at-risk group. However, 
on certain issues young fathers differ from ”regular” fathers, in particular in their perceived 
treatment. They often feel overlooked in situations where the ”regular” fathers feel 
comfortable in a more ’back-seat’ role. The result also shows that young fathers experience 
difficulty finding their natural place in the social framework put in place to offer guidance and 
support in their role as fathers. 

Key words: young fathers, young parents, role of the father, focus group, social support 
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INLEDNING 

Det kan vara svårt att vara förälder, uppdraget är oerhört komplext. Även med de bästa av 
förutsättningar så sker stora, kanske oväntade, förändringar i livet när ett barn föds. De krav 
som ställs på dagens föräldrar kräver ett fungerande stöd från samhället i form av bland annat 
förskoleverksamhet. Att det stöd som idag erbjuds är primärt riktat mot kvinnor märks i bland 
annat en undersökning av BVC ur ett genusperspektiv (SOU 2008:131). Flertalet väntrum var 
så genusmärkta att de blivande papporna inte kände sig hemma där. I väntrummen fanns det 
mestadels bilder på kvinnor med barn, böcker och tidningar riktade till kvinnor såsom 
amningsinformation och kostråd. Det fanns oftast ingenting som visar pappornas roll i 
verksamheten och sällsynt med information riktad särskilt till pappan (Hwang, 2005). Att vara 
pappa i denna mammaorienterade värld är alltså ganska klurigt. Att dessutom vara ung kan 
skapa ytterligare hinder att hantera eller överkomma (Lalander & Johansson, 2007). 

Unga män och unga pappor beskrivs i tidigare forskning som en riskgrupp (Ekéus & 
Christensson, 2003. Holmberg, 2002. Lalander & Johansson, 2007). De sägs ha en mer 
riskfylld livsstil i allmänhet jämfört med unga tjejer eller i jämförelse med äldre fäder. 
Droger, självmordstankar och våldsbrott är exempel på vad som lyfts fram som vanligt 
förekommande hos dessa unga män eller unga pappor än hos äldre pappor. (Ekéus & 
Christensson, 2003. Holmberg, 2002. Lalander & Johansson, 2007)     

Ur ett historiskt perspektiv har pappans föräldraroll förändrats mycket (SOU 2005:66). Idag är 
föräldraskapet mycket mer jämställt än förr och en engagerad och aktiv pappa är betydligt 
mer vanligt att se. Denna strävan efter jämlikhet kan ses även i lagstiftning angående 
föräldrapenning samt uttag av densamma. Så trots att många pappor uttrycker att de känner 
sig hjälplösa och utanför så finns det idag bra förutsättningar för att stödja papporna.   

Socialtjänsten i Örebro kommun har en verksamhet speciellt riktat mot unga föräldrar, Unga 
mammor & pappor. De ses således som en grupp med speciella behov. Detta bekräftas i den 
forskning vi tagit del av, där en relativt mörk bild målas upp både för gruppen pappor och 
kanske framför allt unga pappor (Ekéus & Christensson, 2003. Holmberg, 2002. Lalander & 
Johansson, 2007). När vi under hösten 2008 hade praktik i socialtjänstens verksamheter Unga 
mammor & Pappor samt öppenvårdsgruppen/skolverksamheten började funderingarna kring 
varför det var så få pappor som deltog i Unga mammor & pappors öppna verksamhet. Vi 
funderade då om de unga pappornas behov skiljer sig från de unga mammornas och att det är 
därför de inte deltar i den riktade verksamhet som finns. För att bättre bemöta och stödja de 
unga papporna i Örebro behövs en bild av hur de upplever sin föräldraroll och sin omvärld. 
Vår förförståelse samt en översikt av lätt tillgänglig litteratur riktade in oss på främst på fyra 
områden: bemötande, föräldraledighet, papparollen samt nätverk och socialt stöd. En aktiv 
pappa främjar barnets psykiska hälsa och sociala anpassning (SOU 2008:131). Därför är det 
viktigt att exempelvis Unga mammor & pappors verksamhet når ut och fångar upp de unga 
papporna. Det är även viktigt att de verksamheter som bemöter föräldrar i stort får vetskap 
och kunskap om unga pappors situation och behov.  
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SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att få en fördjupad bild av unga pappor i Örebros 
upplevelser samt behov, fördelat på följande fyra teman: bemötande, föräldraledighet, 
papparollen samt nätverk och socialt stöd 

Utifrån ovanstående teman skapas en översiktlig bild av hur vår målgrupp upplever sin roll 
och sin omvärld.  

Deras upplevelser kommer att granskas i förhållande till tidigare forskning och att analyseras 
och diskuteras utifrån valda teorier och begrepp. För att kunna särskilja vad som är specifikt 
för unga pappor, och därmed inte är något som rör pappor i allmänhet, valde vi att hålla en 
fokusgrupp bestående av ”vanliga” pappor.  

DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 

UMP - Unga Mammor & Pappor.  Verksamhet i Örebro för unga föräldrar, drivs av 
Ungdoms- och Familjeenheten, Socialförvaltning Väster, Örebro. 

Ung pappa - En man som fått barn då han var 20 år eller yngre, och/eller vars partner var 20 
år eller yngre då barnet föddes. 

Pappis - En öppen förskola riktad mot pappor i Örebro, verksamheten drivs av Olaus Petri 
familjecentral. 

Pappis-pappa - Fokusgruppsdeltagare hämtade från Pappis verksamhet. Pappis-papporna som 
deltagit i studien är mellan 30 – 35 år. 

MVC  - Mödravårdscentral. När vi skriver MVC avses flera olika mödravårdscentraler, då 
våra deltagare gått på olika, dock enbart i Örebro. Mödravårdscentralerna heter idag 
Barnmorskemottagningar. Vi har dock valt att använda oss av MVC i uppsatsen då det är det 
namn som är mest förekommande. 

BVC – Barnavårdscentral. När BVC nämns i texten avses även här flera olika 
barnavårdscentraler, även dessa enbart i Örebro.  

Papparoll - Bilden av vad en pappa har ansvar över och vad en pappa bör göra i olika 
sammanhang. 

Lokal statistik - År 2008 föddes det i Örebro 35 barn av mammor 20 år eller yngre. År 2007 
var medelåldern i Örebro vid förstabarnets födelse 30.59 år för män och 28.32 år för 
kvinnorna. (SCB, 2009) 
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BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

BEMÖTANDE 

Männen som besöker mödra- och barnhälsovården idag upplever ofta ett utanförskap. 
Papporna som vill engagera sig i sina barn när de är små möts av en starkt kvinnodominerad 
miljö (Hwang, 2005. SOU 2008:131). Exempelvis så tillhör yrket barnmorska ett av de tjugo 
vanligaste yrkena bland kvinnor och år 2007 var 35 048 av totalt 38 442 barnmorskor i 
Sverige kvinnor, det vill säga 91 % (SCB, 2009). Vård- och omsorgspersonal är i allmänhet 
ett kvinnodominerat yrkesområde som samma år till 87 % bestod av kvinnor (SCB, 2009).  

När det gäller MVC så upplever många män redan i väntrummet att det tydligt är en plats för 
kvinnor. Atmosfären i väntrummet är av mycket stor betydelse och den har en stark påverkan 
på framförallt dem som kommer för första gången (Gordan, 2004). Väntrummet är ofta det 
första mötet med institutionen och rummets alla delar granskas på jakt efter möjliga signaler 
som sedan tolkas som uttryck för institutionens attityder till människor (Gordan, 2004). I 
boken Pappapusslet (Hwang, 2005) så berättar en man om sin erfarenhet av MVC´s väntrum. 
Hans upplevelse var att han inte hade något där att göra, det var bara kvinnor där och det 
fanns bara damtidningar. Han visste inte hur han skulle bete sig och allt var nytt och 
främmande. Även i föräldrastödsutredningen (SOU 2008:131) framkommer det att en del 
pappor inte är nöjda med MVC. Det här gäller även upplevelserna angående BVC. En del 
pappor uppger dock i Leijens (2003) rapport att det var roligare att gå till BVC än MVC, då 
de där upplevde att de fick vara mer delaktiga samt att personalen gav dem ett lugnt, kunnigt 
och kompetent bemötande. Ett missnöje med bemötandet kan resultera i att pappor känner sig 
mindre motiverade att besöka dessa institutioner (SOU 2008:131), vilket vore beklagansvärt 
då många pappor upplever det som betydelsefullt att få vara med under MVC- och BVC-
träffar då det känns viktigt att med egna öron få höra att allt var bra, att magen växer och att 
det fungerar som det ska (Leijen, 2003).  Männen uttrycker också önskemål om att mer av 
innehållet ska riktas till dem som pappor, och att deras önskemål och möjliga oro ska ses och 
mottagas på samma sätt, och med samma allvar, som de blivande mammornas (SOU 
2008:131). De önskar även fler aktiviteter som enbart är riktade mot dem, såsom pappadagar 
på öppna förskolan, föräldrautbildningskvällar med mera (SOU 2008:131). De uttrycker inte 
gärna att de är i behov av stöd, men säger samtidigt att de vill kunna välja att frivilligt delta i 
olika aktiviteter (SOU 2008:131). 

När männen tillfrågas om upplevelsen av föräldrautbildning så menar en del att 
föräldrautbildningen visserligen är för män, men inte en utbildning om män (Bekkengen, 
2002). Utbildningen är dåligt anpassad för männen trots att den riktar sig till dem och 
diskussioner och problematiseringar av männens föräldraskap saknas ofta (Bekkengen, 2002). 
I Leijens (2003) rapport, Gemensamt föräldraskap, framkommer det att det anses viktigt av 
både män och kvinnor att föräldrautbildningsgruppen delas. Detta så att män får tala med 
enbart män och kvinnor med kvinnor. Männen upplever även att det skulle ha varit mycket 
bra om det alltid var en manlig och en kvinnlig ledare för föräldragrupperna, detta för att 
bådas perspektiv skulle tillvaratas (Leijen, 2003). Bekkengen (2002) menar att 
föräldrautbildningen verkar vara en del i att reproducera olikheterna mellan mammor och 
pappor. Kvinnorna blir ofta ”föräldrar” medan männen är ”pappor”. En del i detta kan till 
exempel vara att uttrycka att männen har möjligheter att ta ut föräldraledighet samt att 
fokusera på kvinnans biologiska föräldraskap (Bekkengen, 2002). 
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FÖRÄLDRALEDIGHET 

Enligt Försäkringskassan (2009) får föräldrar föräldrapenning för att kunna vara lediga från 
sitt arbete och ta hand om sina barn. Man får inte studera eller arbeta under den tid som 
föräldrapenning tas ut. Föräldraledigheten kan tas ut tills barnet fyller 8 år eller har slutat i 
första klass och vid gemensam vårdnad har man rätt till 240 dagar var. Av dessa kan en 
förälder välja att avstå 180 dagar till den andra föräldern om behov uppstår. Dock är 60 dagar 
reserverade för vardera föräldern och dessa går inte att avstå. Är man förälder till tvillingar 
har man rätt till ytterligare 180 dagar med föräldrapenning. 

Det finns tre olika ersättningsnivåer på föräldrapenningen: sjukpenningnivå, grundnivå och 
lägstanivå. Sjukpenningnivån innebär att man får lite mindre än 80 % av sin 
sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som föräldrapenning. Uppfyller man inte kraven för en 
SGI-grundad föräldrapenning får man grundnivån vilken är 180kr per dag, lägstanivån är för 
det mesta samma som grundnivån. Utförligare information kring föräldrapenning finns att 
hämta på www.fk.se. (Försäkringskassan, 2009) 

När det gäller föräldraledighet är det betydligt fler pappor i Sverige som är pappalediga 
jämfört med andra länder där detta erbjuds (Hwang, 2005). Trots detta tog papporna inte ut 
mer än 21% av föräldraledigheten under 2007 (SCB, 2009). Mammorna tar således ut en 
överväldigande mycket större del. Det är dock inte enbart mellan kvinnor och män som 
skillnaden ligger, utan också inom pappagruppen (Bekkengen, 2002). Bekkengen listar olika 
hinder som både mammor och pappor uppger när det handlar om pappors uttag av ledighet, 
varför de inte tar ut någon alls eller varför de inte är lediga i den utsträckning de vill. Dessa 
hinder är: traditionella könsroller, ekonomiska skäl, attityder på arbetsplatsen samt att 
kvinnan inte vill dela med sig av föräldraledigheten. När det gäller hindret traditionella 
könsroller, så har det en stark position i många människors vardagskunskap men det 
diskuteras eller används knappast som förklaringsmodell inom dagens genusforskning 
(Bekkengen, 2002). Hindret innebär att män och kvinnor har fastnat i, eller valt, ett 
traditionellt könsrollsmönster och att detta hindrar männen från att ta ut föräldraledighet. 
Lösningen är insatser som påverkar attityder samt att ge information. Detta ska leda till insikt 
om sitt felaktiga beteende och då kommer förändring menar Bekkengen (2002). Detta hinder 
kan dock kritiseras utifrån att det döljer könsmaktsordningen och männens makt över kvinnor 
samt deras fördelar av denna rollfördelningen enligt Bekkengen (2002). 

Det andra hindret rör ekonomiska skäl, vilket även är det främsta hindret som Hwang (2003) 
skriver om. Det handlar om antagandet att familjens ekonomi blir sämre om pappan tar ut 
föräldraledigheten än om mamman tar ut den och att detta hindrar pappornas uttag. 
Bekkengen (2002) tror att det är det vanligaste argumentet från både mammor och pappor i 
allmänhet. Dock visar en studie som gjordes i början av 1990-talet att ekonomin enbart 
försämras för familjen i och med att pappan tar ut ledighet om han tjänar mer än taket för 
sjukpenninggrundande inkomst. Samtidigt visar forskningen att det var just dessa män med 
hög inkomst som tog ut ledighet. Under senare del av 1990-talet sänktes ersättningsnivån men 
även då kom studier som visar att man bör hålla sig kritisk när det gäller hur mycket 
ekonomin verkligen styr. Det som verkar vara mönster i detta är att i de familjer där man 
förlorar mest på att dela lika, faktiskt ändå delar lika. I de familjer där det inte spelar så stor 
roll ekonomiskt vem som är ledig så stod mamman för den största delen av uttaget. I de fall 
där kvinnan tjänar mest pengar så sker inget rollbyte, vilket visar att det ekonomiska skälet är 
tydligt könsbundet till männen (Bekkengen, 2002).    
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I frågan om hindret attityder på arbetsplatsen så menar både Bekkengen (2002) och Hwang 
(2005) att det i mångt och mycket rör sig om mäns förväntningar och antaganden om attityder 
snarare än faktiska konkreta händelser mellan anställd och chef när det gäller 
föräldraledigheten. Bekkengen (2002) menar att de flesta män som varit föräldralediga inte 
stöter på några problem med arbetsplatsen. Negativa attityder på arbetsplatsen tros vara 
vanligare på mansdominerade och mindre arbetsplatser än på kvinnodominerade eller 
arbetsplatser inom den offentliga sektorn. Och även om arbetsgivaren inte uttrycker eller visar 
sig öppet negativt inställd så kan tystnaden eller ointresse tolkas som ett hinder för män. Ett 
problem med denna förklaringsmodell är att det inte finns material att jämföra kvinnor och 
mäns möjligheter och hinder för föräldraledighet (Bekkengen, 2002). 

Det sista av Bekkengens (2002) hinder är att kvinnan inte vill dela med sig av 
föräldraledigheten, det vill säga att mammorna motarbetar pappans uttag av ledighet då det är 
deras privilegier att ta hand om barnen. Föräldraförsäkringens uppbyggnad är dock sådan att 
det inte är kvinnan som vägrar skriva över dagar till pappan så han får vara ledig, utan det är 
pappan som skriver över sina dagar till mamman. Om man då antar att det är mamman som 
bestämmer över pappans uttag så menar Bekkengen (2002) att det saknas kunskap om hur 
mamman får pappan att mot sin vilja skriva över dagar på henne.  

Cecilia Ekéus och Kyllike Christensson (2003b) har i sin Stockholmsbaserade forskning kring 
pappor till barn födda av tonårsmammor (unga pappor) konstaterat att betydligt fler unga 
pappor har en mer traditionell syn på könsroller och hur familjen ska fungera än pappor till 
barn födda av mammor kring 27 års ålder (äldre pappor), vilket var genomsnittmammans 
ålder 2007. Detta kan enligt forskningen förklara att enbart 61% de unga papporna i planerar 
att ta ut föräldraledighet mot 90% av de äldre (Ekéus & Christensson, 2003b).  

PAPPAROLLEN  

Pappor antas stå för andra kvaliteter än mammor i föräldraskapet (Bekkengen, 2002). 
Faderskapet kopplas ofta till olika aktivteter som tillexempel lek och bus, eller praktiska 
göromål såsom att renovera huset eller att köpa en ny bil (Bekkengen, 2002. Leijen, 2003). 
Andra begrepp som används i samband med papparollen är spontanitet, handlingsutrymme 
samt valfrihet (Bekkengen, 2002). Ofta nämns också att rollen innebär att vara en trygghet för 
familjen (Leijen, 2003). Många av de aktiviteter som papporna tar upp passar inte det lilla 
spädbarnet. Flera pappor nämner också själva att de längtar tills dess att barnen vuxit upp 
några år och de aktiviteter de kommer kunna göra med barnen då (Leijen, 2003). Detta 
betyder dock inte att papporna var frånvarande under spädbarnstiden, men de uttrycker en 
längtan till att barnet ska bli äldre och att de ska kunna få en annan sorts relation (Bekkengen, 
2002).  

Papparollen kan upplevas och ses på flera olika sätt. I Hwangs (2005) bok Pappapusslet 
sammanfattas papparollerna i fem olika modeller. Dessa är: traditionalisten, rollförnyaren, 
”klämda” pappan, ensamma pappan samt söndags pappan. När det gäller traditionalisten så 
delas arbetet upp och mamman ansvarar för barn, familj och hem medan pappan ansvarar för 
arbete och den huvudsakliga försörjningen. Papporna som innehar den traditionalistiska rollen 
beskrivs ha ett litet och tätt nätverk med en familj som har stort inflytande och överför äldre 
generationers normer och värderingar. Traditionalisten har ofta en relativt låg utbildning och 
arbetar inom mansdominerade yrken där de har få kvinnliga arbetskamrater. Rollförnyaren 
delar lika mellan mamman och pappan och de har lika mycket skyldigheter och ansvar. Detta 
gäller både arbete och fritid. Nätverket är större jämfört med traditionalistens och i motsatts 
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till denne så domineras nätverket av vänner istället för familj och släkt. Rollförnyaren är oftast 
relativt välutbildad och på arbetsplatsen finns både manliga och kvinnliga arbetskamrater. 
Den ”klämda”  pappan är den som önskar mer jämlikhet i föräldraskapet men som av olika 
anledningar upplever sig hindras. Ensamma pappan är den ensamstående pappan. Dessa 
pappors nätverk är av extra stor betydelse. Söndags pappan är den frånskilda pappan som bara 
har barnen hos sig på helgerna.  

Under de senaste årtiondena har papparollen förändrats så sakteliga (Åström, 1990). Idag 
sköter en del pappor delar av hem och omsorgsarbetet samt att det idag ses som naturligt att 
de deltar under förlossningen. Åström (1990) poängterar att en stor anledning till att 
jämställdhetsarbetet inte fått en större spridning bland männen är att de traditionella 
värderingarna kring män fortfarande är en viktig del för deras självbild och livsstil. Pappor 
idag är involverade i sina barns vardag men tar olika stort ansvar. Hur stort ansvaret är 
påverkas enligt Åström (1990) av vad vi fått med oss från barndomen, i form av värderingar 
och liknande. Unga män är dock angelägna om att vara aktiva och omsorgsgivande pappor 
men det är främst de unga intellektuella som driver frågan framåt mot förändring (Åström, 
1990).  

NÄTVERK OCH SOCIALT STÖD 

Enligt Ekéus och Christensson (2003b) kan gruppen unga pappor ha det svårare med att 
anpassa sig till föräldraskapet och ta sitt ansvar när det gäller sitt faderskap. De får inte 
känslomässigt eller ekonomiskt stöd från sina familjer i samma utsträckning som den äldre 
gruppen pappor. Det visar sig att en större andel av de unga papporna får praktiskt stöd från 
familjen (Ekéus och Christensson, 2003b). 

Innan barnet föddes fanns bland en del föräldrar som Bekkengen (2002) studerade 
inställningen att barn inte skulle bli något hinder när det gällde deras egen fritid. Men när 
barnet väl var fött så upplevdes det inte riktigt lika enkelt att låta barnet följa med på de 
vuxnas aktiviteter. Både mammor och pappor såg det även som självklart att de skulle lämna 
bort barnet för avlastning, men när de väl var i den situationen att det var aktuellt så var det 
betydligt svårare än väntat. Familjerna har möjligheter till avlastning men de utnyttjas inte 
fullt ut på grund av känslomässiga skäl. När det gäller vem som förväntas vara barnvakt så är 
det sällan som män nämns. Redan innan barnet föds antas det att det är svärmor eller ens egen 
mor som ska ställa upp som avlastning. Liknande insatser från kvinnorna i den äldre 
generationen kan tänkas avlasta pappans ansvar när det gäller att dela ansvar med barnets 
mamma. (Bekkengen, 2002) 

I Sverige har man länge arbetat för att göra pappor mer delaktiga i sina barns liv (SOU 2005: 
66). Ekéus och Christensson (2003b) har i sin forskning funnit att över 80 % ur både gruppen 
unga pappor och gruppen äldre pappor har deltagit i såväl MVC-besök som på 
ultraljudundersökningar. Dock är det ett signifikant lägre antal av de unga papporna som 
deltagit i föräldrautbildningarna anordnade av MVC, trots att båda föräldrarna bjudits in att 
deltaga. Nästan alla pappor i undersökningen är med under förlossningen, 94 % i gruppen 
unga pappor och 100 % av gruppen äldre.   

De pappor som deltagit i föräldrautbildningar via MVC uttryckte enligt Leijen (2003) att de 
största fördelarna med utbildningen var att de fick se att andra män hade samma funderingar 
och tankar kring föräldraskapet. De uppgav också att det gav dem en känsla av att inte vara 
ensamma och att de blev bekräftade för vad de var (Leijen, 2003). När det gäller det stöd som 
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föräldrar erbjuds från samhälliga insatser, som öppna förskolor och föräldrautbildningar med 
mera, så uttrycker småbarnsföräldrar främst en önskan om aktiviteter som hjälper en bygga 
upp ett kontaktnät och ett socialt nätverk (SOU 2008:131). 50 % av de tillfrågade papporna 
önskar tillgång till en gemensam träfflokal man kan besöka när man vill. Detta då de inte vill 
att stödet ska kännas obligatoriskt utan att man själv ska få välja om och när man behöver 
gemenskap och stöd (SOU 2008:131). 

Barnet påverkar också parrelationen på flera olika sätt (Bekkengen, 2002). Fokus flyttas från 
partnern till barnet. Det kan också vara en anledning till att relationen föräldrarna emellan 
fördjupas och blir starkare. Föräldraskapet kräver också mer när det gäller praktiska göromål. 
Ansvar, krav och förväntningar höjs och kan vara påfrestande för parrelationen. Det ställs 
krav på att vara en bra förälder och även att värna om kärnfamiljen, bland annat med barnets 
lagliga rätt till båda föräldrarna i åtanke. Att föräldrar förklarar förändringarna i relationen i 
positiva ordalag kan enligt Bekkengen (2002) vara att det i viss mån anses tabubelagt att prata 
om barnet som hot mot relationen och att föräldrar därför hellre talar om barnet som 
relationens kitt.   

TEORIER OCH BEGREPP 

Att använda riskgrupp som ett begrepp i analysen av resultatet är självklart då mycket 
litteratur kring unga föräldrar, samt vår vetskap om att inte bara Örebro som har en särskild 
verksamhet riktad mot denna grupp, ser denna grupp som en speciell grupp med många 
riskfaktorer inblandade. Därför var det viktigt att undersöka om detta begrepp skulle finna 
stöd i vår undersökning. 

Papparollen kan ses, och upplevas, på olika sätt. Detta kan fungera väl, men problem kan 
uppstå. Genom att använda ett rollteoretiskt perspektiv kan utsagor om problem eller hinder 
tolkas inte bara som resultat av pappornas egna idéer och förväntningar på sig själva och sina 
roller, men också som en del av omvärldens idéer och förväntningar på dem. 

Syftet är att undersöka gruppen unga pappor i Örebro. Tidigare forskning säger att pappor är 
den svagare parten i förhållandet till barn och barns omsorg och uppfostran. Att se de unga 
papporna som en svag grupp som möter verksamheter som inte är riktigt rätt rustade för att 
möta dem, ger en bra utgångspunkt för att nyttja ett empowermentperspektiv i analys- och 
diskussionsdelen, då empowerment syftar till att stärka svaga och utsatta grupper i samhället, 
främst genom arbete i grupp.   

Systemteori ger möjlighet att se på gruppen som en del av en större helhet. En del som inte 
bara påverkas av, utan också påverkar de större överliggande systemen. Med hjälp av detta 
perspektiv är det möjligt att undersöka på vilka nivåer, exempelvis individnivå eller 
gruppnivå, papporna upplever problem och hinder och därmed se eventuella lösningar på 
dessa. 

Vi har valt ett genus- och jämställdhetsperspektiv för att det handlar om ett område där män 
och kvinnor möts och som enligt tradition tillhör kvinnor, och bär tydliga spår av detta. 

RISKGRUPP 

Bilden av unga män är ganska dyster enligt Lalander och Johansson (2007), de utmålas som 
sexistiska, homofobiska samt att de har en traditionell könsidentitet. Jämfört med unga 
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kvinnor i samma ålder så är det mer tillåtet för de unga männen att exempelvis bli berusade, 
eller vara utagerande menar Lalander och Johansson (2007). Det framkommer också att 
grupptillhörighet blir allt viktigare under tonåren (Lalander & Johansson, 2007). 

Bilden av unga pappor är inte mycket ljusare. Ekéus & Christenssons (2003a) 
Stockholmsbaserade forskning jämför 132 pappor till barn födda av tonårsmammor (unga 
pappor), med lika många äldre pappor. Att tillhöra gruppen unga pappor kan enligt deras 
forskning medföra vissa risker i föräldraskapet. Till exempel använder en högre andel av de 
unga papporna tung narkotika jämfört med de äldre papporna. De påvisar också skillnad i hur 
många brott papporna blivit dömda för. I gruppen unga pappor var 44 % dömda i domstol, 
och då i genomsnitt för tre brott, medan 19 % av gruppen äldre pappor blivit dömda, och då i 
genomsnitt för ett brott. Skillnaden var även tydlig i typen av brott grupperna begått. De unga 
papporna hade begått fler våldsbrott och narkotikarelaterade brott medan de äldre hade begått 
trafikbrott och gjort sig skyldiga till onykterhet i trafiken (Ekéus & Christensson 2003a). 

Även Holmbergs (2002) forskning stöder bilden av unga pappor som riskgrupp. Hans 
enkätundersökning berör frågor angående hälsa, hälsovanor samt riskbeteenden. Grupp I är 
unga män utan sexuella erfarenheter, grupp II är sexuellt aktiva unga män vars parter ej har 
blivit gravida och slutligen grupp III vilka är unga män som är sexuellt aktiva och vars partner 
blivit gravid. Resultatet visar att grupp III är den grupp som har en livsstil som innebär flest 
risker, sedan kommer grupp II och minst riskfylld livsstil har grupp I. De två tydligaste 
fynden är att det i grupp III är betydligt vanligare med ett frekvent bruk av anabola steroider 
samt att de oftare än andra grupper varit utsatta för sexualbrott. I princip alla riskbeteenden 
ökar från grupp I till grupp II och toppas av grupp III. Ytterligare exempel på faktorer som 
förekommer mest hos grupp III är självmordstankar, slagsmål, rökning, antal som provat 
droger och antal som är berusade mer än en gång i veckan. (Holmberg, 2002) 

ROLLTEORI 

Rollteori handlar om det sociala samspelet mellan människor och att våra handlingar till viss 
del formas av de förväntningar och tolkningar som vår omgivning har (Payne, 2002). Vid 
varje interaktion med andra människor väljer vi delvis vilka egenskaper och beteenden vi vill 
uppvisa, detta för att försöka kontrollera vilken uppfattning omgivningen får av oss i den 
givna situationen (Goffman, 2007). Omgivningen tolkar inte bara individens uppträdande som 
individuellt utan förväntar sig att beteendet som uppvisas också är representativt för den 
grupp han eller hon tillhör. Goffman (2007) menar att de handlingar och beteenden som 
uppvisas av en individ således kan skada eller lyfta hela gruppens anseende.  

Goffman (2007) anser att man har olika roller beroende på vilken social struktur man befinner 
sig i för tillfället, samt att varje individ har flera olika roller, både tillskrivna och förvärvade. 
Samtliga roller, till exempel tonåring eller förälder, medför att man förväntas uppfylla en rad 
beteenden som ses knutna till just den positionen menar Goffman (2007). Lyckas inte 
individen med detta kommer han känna sig djupt förödmjukad framförallt om omgivningen 
inte lyckas dölja att den uppmärksammat misstaget. I nya situationer kan också individen 
välja att spela en annan roll än den han har privat, detta för att omgivningen ska känna igen 
sig och således lita på att han höra hemma där (Goffman, 2007). 
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SYSTEMTEORI 

Systemteorins grund är att alla grupper och individer befinner sig i olika former av system 
(Payne, 2002). Allt som händer och alla individer tillhör system, dessa system interagerar med 
sin omvärld (Luhmann, 1995). Varje system har olika subsystem till exempel familjen, men 
utgör själva också en beståndsdel av ett större, överordnat system (Payne, 2002). Samtliga 
system agerar dock självständigt mot sin omvärld och omvärlden ser annorlunda ut för varje 
system (Luhmann, 1995). Ett systemteoretiskt perspektiv ger möjligheten att se på varje 
system självständigt, samtidigt som det inte existerar utan påverkan av och på omgivande 
system och den större kontexten. Teorin tillåter att vi observerar en viss individ, grupp eller 
större system ur olika perspektiv (Payne, 2002) och ger oss en möjlighet att förstå hur enstaka 
beslut eller händelsers verkan kan sprida sig som ringar på vattnet. Vikt läggs vid att arbeta 
med fler nivåer än enbart den individuella (Payne, 2002). Om arbetet enbart sker utifrån en 
nivå, så får man en allt för snäv bild för att återge verklighetens komplexitet. 

EMPOWERMENT OCH SJÄLVHJÄLP 

Adams (2003) ger flera exempel på hur man kan definiera empowerment, “Empowerment 
litterally means `becoming powerful´” ( s. 8). Begreppet kan ungefär översättas till `att bli 
stärkt´. Empowerment används på ett väldigt brett sätt inom socialt arbete och innefattar både 
teori och metod (Adams, 2003). Den kanske viktigaste aspekten inom empowerment är att 
man, antingen enskilt eller som grupp, aktivt tar kommandot. Ytterliggare ett viktigt begrepp i 
sammanhanget är mobilisering (Forsberg & Starrin, 1997). Empowerment är även tätt 
kopplad till självhjälp, både på ett individuellt plan och via grupper (Adams, 2003). En stor 
andel av empowermentarbetet utförs i olika former av grupper och dessa är ofta organiserade 
och drivna av någon, eller några, som själv tillhör gruppen som ska stärkas (Adams, 2003). 
Självhjälps- och empowermentgrupper kan ledas av en professionell ledare men det vanligaste 
är dock att så inte är fallet (Adams, 2003). Det är viktigt att se på människor som subjekt som 
i princip har kompetens och förmåga nog att styra sina egna liv (Forsberg & Starrin, 1997). 

Unga mammor & pappor samt Pappis kan till viss del liknas vid empowermentgrupper som 
leds av professionella ledare. Verksamheterna syftar till att öka gemenskapen inom sina 
målgrupper samt att deltagarna själva i stora delar väljer hur dagen ska se ut.  

Det är av vikt att gruppens syfte definieras tydligt och gärna innan deltagarna ansluter till 
gruppen. Att veta vad eller vilka gruppen är till för möjliggör för deltagarna att hantera 
situationen. Gruppledaren ska även klargöra vad hennes position i gruppen är, om den till 
exempel är att hon ska finnas där när deltagarna efterfrågar stöd, eller om hon kommer att 
vara med och fördela ordet eller uppgifter. Ledarens uppgift kan förändras under tid och hon 
bör avgöra om hon är överflödig för tillfället och anpassa sin roll efter detta. (Adams, 2003)   

Empowermentarbete ska syfta till att stärka individer och grupper. Att öka deras makt över sin 
egen situation och få dem att ta kontroll över sin egen lycka (Adams, 2003). Det kan också ses 
som att empowerment syftar både till förändring subjektivt, att exempelvis känna sig värdefull 
eller känna att man har förmågan att göra något, men även en mer objektiv förändring, som att 
uppmärksamma att samhället och dess strukturer faktiskt kan förändras (Forsberg & Starrin, 
1997). 
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GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET 

”It is through the gender order of a society that forms and codes of masculinities and 
femininities are created and recreated, and relations between them are organized” 

Pilcher &Whelehan, 2004, s. 61 

 
Genus är ett begrepp som hjälper oss att förstå de handlingar och idéer som formar 
människors sociala kön (Nationalencyklopedin, 2009). I Sverige har man under de senaste 
decennierna arbetat för att både kvinnor och män ska kunna kombinera sitt yrkesliv med både 
barn och familj (SOU 2008:131). Arbetet för att uppnå detta har sedan 1970-talet haft som 
mål att männen ska ta ett större ansvar för hem och barn (SOU 2005:66). Under 1990-talet 
minskade skillnaden mellan mäns och kvinnors arbete i hemmet. Detta berodde på att 
kvinnorna minskade sitt hemarbete med 4.5 timmar medan männens nivå var oförändrad 
(SOU 2005:66). Männens plats i hemmet har snarare framställts som en möjlighet eller 
rättighet jämfört med inställningen att det är en kvinnas ansvar och skyldighet (SOU 
2005:66).  Vilken roll och ansvarsfördelning man har i familjen eller samhället bestäms i 
mångt och mycket av den befintliga genusordningen (Pilcher & Whelehan, 2004). 
Genusordningen är dock föränderlig och ser olika ut beroende på vilken kontext eller tid 
individen eller gruppen befinner sig i (Pilcher & Whelehan, 2004). Jämställdhet är ett politiskt 
begrepp som särskilt benämner jämlikhet mellan könen (SOU 2005:66). Ett sätt att politiskt 
påverka denna jämställdhet är att sätta regler kring föräldraförsäkringen som ska visa på att 
männen önskas ta större del av omsorgsarbetet i hemmet, exempelvis de två pappa-månaderna 
som ej går att skriva över på mamman (SOU 2005:66). Förändringarna i föräldraförsäkringen 
samt att man byggt upp en fungerande och stor förskoleverksamhet har bidragit till att man 
idag ser annorlunda på pappors delaktighet i föräldraskapet (SOU 2008:131). Även om arbetet 
mot jämställdhet är på väg åt rätt håll och att vi fått lagar och riktlinjer som stöder papporna 
och deras skyldig- och rättigheter mot barnen, så finns det fortfarande pappor som vill ta hand 
om sina barn mer men hindras av traditionella värderingar och attityder (SOU 2005:66). 
Pappornas uttag av föräldraledighet når bara upp till ca 20 % av det totala uttaget (SOU 
2008:131). Detta visar tydligt att det är en bit kvar till ett jämställt samhälle där barnen har 
tillgång till båda sina föräldrar. Att gapet mellan pappors och mammors uttag fortfarande är så 
stort gör att det är än viktigare att fortsätta arbetet med att förändra synen på pappor som 
föräldrar och omsorgsgivare (SOU 2008:131). I samma SOU (2008:131) slås det fast att mer 
kunskap behövs kring blivande och nyblivna pappors situation för att man ska kunna nå ut till 
dem. 

METOD 

Kvale (1997) inleder sin bok med orden ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld 
och sitt liv, varför inte prata med dem?”(s.9). Då syftet med denna uppsats är att få en 
fördjupad bild av vår målgrupps upplevelser och behov, så var det naturligt att välja ett 
kvalitativt tillvägagångssätt. Det var också naturligt att vända sig direkt till de personer vars 
upplevelser det gäller och intervjua dem. Den kvalitativa forskningsintervjuns mål är just att 
förstå världen ur den intervjuades egna perspektiv (Kvale, 1997). 
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INTERVJUGUIDE  

För att få en stabil grund till intervjuguidens frågor intervjuades två personer som haft aktiva 
roller i arbetet med pappor i Örebro. Först intervjuades Timmy Leijen som bland annat har 
publicerat material inom ämnet, samt arbetat med unga pappor i Unga Mammor & Pappors 
regi och som nu arbetar på Knuffen, Örebros ungdomsmottagning. Sedan intervjuades Peter 
Kempe som arbetar på Pappis i Örebro och Olaus Petris vårdcentral och deras 
föräldragrupper. Formen för dessa intervjuer var mycket fri och de ombads att fritt berätta om 
sina erfarenheter av arbetet med pappor i Örebro, samt att rekommendera frågor, eller 
frågeområden, som de tyckte var viktiga.  

När det gäller införskaffandet av litteratur så fick vi råd både från Leijen, Kempe samt från 
vår handledare. Sökorden som använts vid litteratursökning är unga pappor, unga fäder, unga 
föräldrar, jämställdhet, jämställdhetspolitik samt föräldrastöd. Informationen kring 
föräldrapenning hittades på försäkringskassans hemsida, under avdelningen Förälder. För att 
finna statistik kring ämnet kontaktades SCB via e-post. De skickade sedan ett antal länkar 
som förslag.  

Med denna kunskap som grund skapades intervjuguiden. Frågorna har sedan bearbetats och 
anpassats för undersökningens syfte. Analysarbetet förbereddes genom att intervjuguiden 
granskades ur ett systemteoretiskt perspektiv. Detta för att säkerställa att frågor på individnivå 
lika väl som på samhällsnivå fanns representerade. Intervjuguiden användes sedan för att hålla 
fokus och driva diskussionen vidare under fokusgruppsintervjuerna. 

FOKUSGRUPP 

Fokusgrupper är en forskningsmetod som syftar till att samla in data för forskningsändamål 
(Wibeck, 2000). Metoden används främst när man ska studera åsikter, uppfattningar och 
attityder. Det ska förekomma en social interaktion mellan gruppmedlemmarna och det ska 
finnas utrymme för dem att diskutera och resonera med varandra. För att fokusgrupper ska 
vara användbara som forskningsmetod bör man ha minst tre grupper då det i ett mindre 
material kan vara svårt att se mönster och trender. Grupperna hålls med fördel små då det ger 
varje individ möjlighet att lättare få en känsla av samhörighet och inflytande. (Wibeck, 2000) 

Fokusgrupper kan enligt Wibeck (2000) vara mer eller mindre strukturerade, ju mer 
moderatorn styr interaktionen och ämnena i gruppen desto mer strukturerad är den. 
Fokusgrupperna som redovisas i den här studien hör till de mer strukturerade varianterna. 
Tillvägagångssättet valdes för att säkerställa att samtliga ämnen diskuterades och att alla 
deltagarna skulle få utrymme att delta i diskussionen (Wibeck, 2000). 

Att använda sig av fokusgrupper innebär stora möjligheter. Den kan bland annat ha betydelse 
för deltagarna i gruppen genom att de blir medvetna om problemområden som direkt eller 
indirekt rör dem. Det är av vikt att komma ihåg att tankar och processer kan sättas igång hos 
deltagarna och att de efter fokusgruppen exempelvis kan vilja söka ny information och/eller 
diskutera ämnet mer (Wibeck, 2000). 

MODERATORNS ROLL 

Moderatorns roll skiljer sig till viss del åt beroende på om fokusgruppen är strukturerad eller 
ostrukturerad enligt Wibeck (2000). Fokusgrupperna i den här studien är till största delen 
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strukturerade vilket innebär att man på förhand fastställt de frågor som ska avhandlas under 
grupptillfället (Wibeck, 2000). Vi valde att använda oss båda som aktiva moderatorer för att 
undvika att ge deltagarna en känsla av att vara observerade och obekväma. Deltagarna har 
under fokusgrupperna fått utveckla sina svar och har inte avbrutits så fort de pratat kring 
något annat än den för tillfället aktuella frågan. Detta ger enligt Wibeck (2000) moderatorerna 
möjlighet att få en fördjupad kunskap om deltagarnas tankar kring ämnet och en möjlighet till 
att få nya intressanta infallsvinklar. Andra viktiga åtaganden man har som moderator är att 
vara i grupplokalen i god tid och förbereda intervjutillfället noggrant. Man bör placera ut 
stolarna i cirkel så att ingen får en framträdande position och förbereda och se till att 
inspelningsutrustningen fungerar. Den kanske viktigaste rollen moderatorn har är att få 
deltagarna att känna sig avslappnade och att miljön i lokalen har en välkomnande känsla 
menar Wibeck (2000). 

URVAL OCH REKRYTERING 

Wibeck (2000) listar ett flertal olika möjliga tillvägagångssätt för urval. Ett sätt att göra 
urvalet som passade våra behov och resurser kallar Wibeck (2000) att rekrytera via 
existerande listor. Viktiga punkter i detta urvalssätt är att se över varifrån listorna kommer, 
åldern på listorna och om alla på listorna är intressanta att intervjua. De unga papporna i 
studien är rekryterade via Unga mammor & pappors register. Vi valde att börja med listorna 
som innehöll de som fått barn 2008-2009 och fortsatte sedan med äldre listor. När tillräckligt 
många unga pappor tackat ja till att medverka avslutades sökandet. Den äldsta listan som 
användes var från 2005. På grund av fängelsevistelser alternativt aktivt missbruk 
exkluderades vissa från urvalet. De har ingen aktiv kontakt med sina barn och kan inte 
medverka i en fokusgrupp. Ett annat rekryteringssätt som Wibeck (2000) skriver om är 
uppsnappning vilket innebär att man besöker platsen där fokusgruppen ska hållas och 
rekryterar deltagarna där. Detta tillvägagångssätt användes för att hitta deltagare till 
pappisgruppen. De cirka 15 pappor som var på plats den dagen tillfrågades om de kunde tänka 
sig vara deltagare i en fokusgrupp. 

VÅRA FOKUSGRUPPER 

Två fokusgrupper bestod av unga pappor. I en tackade fem personer ja, tre av dessa kom till 
intervjutillfället. De två som uteblev förklarade senare vid telefonkontakt att de glömt bort 
träffen. Tiden för intervjun utökades på önskan av deltagarna för att samtliga frågor skulle bli 
berörda. I den andra tackade tre personer ja och samtliga kom. Stämningen i gruppen vad god 
och lugn. En av papporna hade sitt barn med sig vilket medförde korta avbrott under 
intervjun.  

I fokusgruppen med pappis-pappor tackade fem personer ja, fyra av dessa kom till 
intervjutillfället. Den som uteblev förklarade senare via e-post att det berodde på sjukt barn. 
Deltagarna hade med sig sina barn vid intervjutillfället.  

Det visade sig att samtliga deltagare studerar eller arbetar. Pappis-papporna har dock arbeten 
som kräver en vidareutbildning efter gymnasiet. Alla deltagarna bor också tillsammans med 
barnen och barnens mödrar. 
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ANALYS OCH HANTERING  

Varje fokusgrupp och informantintervju har spelats in med Mp3-spelare. Vid varje tillfälle har 
gruppdeltagarna blivit informerade om att intervjun spelats in, och om att syftet med 
inspelningen är att kunna återge samtalen på ett korrekt sätt. Inspelningarna har lyssnats 
igenom och samtliga håller en tillräckligt god ljudkvalitet för att kunna höra vad deltagarna 
säger. 

Transkriberingsmetoden som använts ligger någonstans mellan det som Wibeck (2000) kallar 
för en förkortad transkriptionsmetod, då samtalet sammanfattas och nyckelmeningar skrivs ut, 
som används då analysen främst ska baseras på ljudfiler, samt en fullständig transkribering av 
grad III, då man noggrant skriver ut vad som sägs, dock inte ljud och hummanden. Materialet 
transkriberades till största delen enligt den fullständiga formen, men vissa mer utsvävande 
diskussioner sammanfattades. Transkribering medför alltid en viss risk att innebörden i vad 
som sagts tappas eller ändras. Denna risk kan delvis undvikas genom att främst basera 
analysen på ljudfiler (Wibeck, 2000). 

Redan vid avslutandet av den första fokusgruppen så påbörjades analysarbetet. Vi gick 
tillsammans igenom de delar som mest engagerat deltagarna samt de mönster som fanns i 
deras svar och resonemang. Anteckningar fördes under intervjuerna och vi gick igenom dessa 
och kompletterades vid behov för att minnas direkta reflektioner. Detta upprepades efter varje 
intervjutillfälle. 

När samtliga intervjuer var klara och transkriberingen färdig påbörjades arbetet med 
resultatredovisningen. Med utgångspunkt i våra fyra grundteman, som även intervjuguiden 
var indelad i, delades svaren upp för att därefter delas in efter de mönster som fanns i deras 
utsagor. Efter detta jämfördes de olika grupperna med varandra och likheter och skillnader 
uppmärksammades. När resultatet var färdigställt så granskades detta i förhållande till tidigare 
forskning och analyserades och diskuterades utifrån de valda teorierna och begreppen. 

RELIABILITET, VALIDITET OCH GENERALISERBARHET 

Brister i reliabiliteten uppstår oftast under datainsamlingen via slarv- och slumpmässiga fel 
(Kvale, 1997). Att under hela arbetets gång ha kontinuerlig kontakt med handledare som har 
tillgång till texten och materialet stärker arbetets reliabilitet (Wibeck, 2000). Detta då 
handledaren kan förhålla sig mer objektiv och se om vi är på rätt spår i till exempel 
analysarbetet, samt kan påtala slumpmässiga fel eller svårförståeliga formuleringar. Att 
samma moderatorer använts vid samtliga träffar stärker reliabiliteten (Wibeck, 2000). 
Oavsiktligt ledande frågor kan påverka reliabiliteten (Kvale, 1997) och för att undvika detta 
följdes intervjuguiden noga. Ytterligare stärks reliabiliteten av att resultatet samstämmer 
mycket med tidigare forskning (Wibeck, 2000). Detta gäller givetvis också då grupperna 
jämförs med varandra eller utsagor inom samma grupp ställs mot varandra. 

Kvale (1997) menar att det är viktigt för validiteten att vara tydlig med vilka perspektiv som 
används för att i största möjliga mån undvika snedvriden tolkning. Vi är därför tydliga och 
konsekventa då vi tolkar och diskuterar med hjälp av utvalda teorier och perspektiv. 
Deltagargruppen kan pågrund av urvalet ha blivit relativt homogen, då fängelsevistelser och 
aktivt missbruk exkluderat vissa. Arbetets validitet kan därför påverkats och deltagargruppens 
homogenitet bör beaktas om jämförelser vill göras med denna studie. En annan risk vid 
fokusgrupper när det gäller validitet är att deltagarna inte säger vad de tänker eller känner. 
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Detta faktum är mycket svårt att påverka. Lokalen och dess miljö är därför faktorer som 
påverkar validiteten (Wibeck, 2000), exempelvis om lokalen känns främmande eller 
skrämmande. Atmosfären i gruppen samt deltagarnas möjligheter att säga det dem ville är 
även de viktiga faktorer (Wibeck, 2000). Moderatorernas individuella egenskaper, såsom 
ålder eller kön, kan även det påverka validiteten (Wibeck, 2000). Att grupptillfällena spelats 
in kan ha påverkat de svar gruppmedlemmarna lämnat, vi upplever dock att deltagarna snabbt 
har glömt bort att de spelas in och att de inte tagit notis om inspelningsapparaturen. Validitet 
kan också ses ur ett etiskt perspektiv (Kvale, 1997). Då arbetet producerar kunskap som med 
ett minimum av skada kan komma en grupp till gagn så har det ur det etiska perspektivet 
blivit valid (Kvale, 1997). 

När det gäller arbetets generaliserbarhet så är den begränsad. Urvalet är baserat på de som 
fanns i verksamheterna Unga mammor & pappor och Pappis. Dessa pappor har alltså mer 
eller mindre aktivt sökt sig till verksamheten. Detta gör att våra resultat inte statistiskt kan 
generaliseras till populationen i sinhelhet (Kvale, 1997). Dock har syftet inte varit att få en 
allmän generaliserbarhet utan snarare en lokal, översiktlig kunskap i ämnet. 
Fokusgruppsstudier i sig är inte menade att användas för att dra generella slutsatser, då bör 
snarare någon mer kvantitativ ansats användas (Wibeck, 2000). Enligt Wibeck (2000) kan 
man göra lösa generaliseringar. Med det menas att urskilja tendenser i en viss grupp, i detta 
fall unga pappor i Örebro och deras personliga upplevelser. 

ETIK  

Att få ett informerat samtycke från undersökningspersonerna är viktigt (Kvale, 1997. 
Vetenskapsrådet, 2009). För att säkerställa att de önskade deltagarna skulle kunna lämna ett 
informerat samtycke gavs bland annat informationen personligt till dem vid flera tillfällen. Att 
informera deltagarna om deras roll i undersökningen och villkoren därikring är viktigt och 
representerar även den första regeln i vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(Vetenskapsrådet, 2009). Inledningsvis informerades varje deltagare på telefon om syftet för 
uppsatsen samt hur formen för fokusgrupperna ser ut. De informerades också om varför just 
de har kontaktats samt varifrån vi fått kontaktuppgifter till dem. Även deras anonymitet togs 
upp och att det givetvis var helt frivilligt att vara med. Frivilligheten och möjligheten att 
avbryta medverkan är även den central (Vetenskapsrådet, 2009). För att även säkerställa 
deltagarnas barn och partners anonymitet så byttes deras namn ut mot ”barnet”, 
”sambon/partnern” eller ”han/hon” redan i transkriberingen. Detta för att det är viktigt att i 
största möjliga mån undvika risken att någon obehörig kommer över denna information 
(Vetenskapsrådet, 2009). 

Vid tillfället för intervjun upprepades den ovanstående informationen och att samtalet skulle 
spelas in för att kunna säkerställa att det de sa skulle återges korrekt. E-postadresser samlades 
in för att kunna skicka uppsatsen till deltagarna innan den lämnas in till universitetet. Detta 
för att ge dem möjlighet att lämna kritik eller exempelvis ta bort vissa bitar om de upplever 
sig missförstådda eller utlämnade. De fick också med sig en lapp med kontaktuppgift till oss 
om de skulle komma på fler frågor eller undrade något. Detta i enlighet med vad de 
forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2009) rekommenderar angående att ge 
deltagarna möjlighet att gå igenom materialet innan publicering, samt möjlighet att få ta del 
av det färdigställda materialet. 

Att finna intervjupersoner via olika verksamheter är fördelaktigt ur ett etiskt perspektiv. Detta 
bland annat för att de finns nära en miljö med personal som är medveten om undersökningen 
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och dess teman och därmed kan fånga upp och fortsätta eventuella processer som startas. Men 
även för att de via verksamheterna kan ha fortsatt kontakt med varandra för fortsatt 
diskussion. 

Att använda fokusgrupp som intervjumetod kan enligt Wibeck (2000) ses som etiskt 
tilltalande. Detta då det i grupp kan vara lättare att komma till tals på egna villkor och kanske 
till exempel kunna välja att vara tyst då gruppen talar om något som individen upplever som 
känsligt (Wibeck, 2000). 

METODDISKUSSION  

Risken med en strukturerad form av fokusgruppsintervju är att moderatorerna kan ta över. 
Detta har aktivt undvikits bland annat med stöd av intervjuguiden. Att moderatorerna var två 
kvinnor kan ha påverkat deltagarna till att hålla inne med vissa saker eller åsikter. Stämningen 
upplevdes dock som öppen och tillåtande. Genom att ha en strukturerad form på grupperna 
förebyggde vi problem såsom grupptryck eller att gruppen tappar fokus. 

Det fanns vissa skillnader mellan grupperna. En grupp unga pappor var den grupp som 
diskuterade mest självständigt inbördes. Att de gjorde detta gav en ytterligare insyn i hur de 
upplevt situationerna som diskuterades. Den andra gruppen med unga pappor svarade 
förhållandevis kortfattat på frågorna och det var tydligt vilka ämnen som engagerade dem då 
de utvecklade sina resonemang kring dessa. Pappis-papporna fick avbryta vissa resonemang 
för att senare ta upp tråden igen vilket i viss mån påverkade samspelet mellan 
gruppdeltagarna, detta pågrund av sina barn. 

För att minimera bortfall påmindes deltagarna i de två sista fokusgrupperna om tid och plats 
via sms och e-post, dagen innan och samma dag. De bortfall som förekom i dessa grupper var 
på grund av sjukdom. Exempelvis gjorde fängelsevistelser att ett par unga pappor ej kom med 
i urvalet för fokusgrupperna. Om utrymme och tid funnits hade det varit bra och intressant att 
komplettera resultatet med exempelvis djupintervjuer. 

Att olika lokaler använts till varje fokusgrupp skulle kunna påverka validiteten. Men vi har 
försökt påverka miljön på ett positivt sätt i så stor utsträckning som möjligt. Till exempel 
genom att bjuda på kaffe/te, smörgåsar och kakor, välja miljöer där det finns möjlighet att 
sitta bekvämt samt i cirkel. Att lokalerna ska ligga lätt tillgängligt för deltagarna samt att de 
ska vara genusneutrala eller pappainriktade. 

RESULTAT 

BEMÖTANDE 

MVC OCH BVC 

Samtliga pappor har deltagit i träffar både på MVC och BVC.  De flesta upplevde bemötandet 
de fick på BVC som bättre än detsamma på MVC. De unga papporna upplevde sig mer 
ifrågasatta på ett personligt plan på MVC än de äldre. 
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Ja i alla fall på mödravårdscentralen, där ville dom nästan övertyga oss om att vi gjort fel 
val...och då var det ju långt gånget, för sent typ fjärde femte månaden. Aa har ni verkligen 
tänkt igenom det här. Vad svarar man på det liksom? (Ung pappa) 

Tydligt att man var där som – ja att man var där i bakgrunden, det var inte två föräldrar 
som skulle få barn, hon skulle få barn, sperman kom visserligen från dig, det var på den 
nivån. (Ung pappa) 

En ung pappa nämner även att han kände sig uttittad av de andra besökarna på MVC. Han sa 
att det nog berodde på hans ålder. Pappis-papporna uttryckte att det på MVC var mer fokus på 
mamman, men att detta inte var något de reflekterat över. De upplevde det som naturligt, att 
det är så det ska vara. Anledningen till att bemötandet från BVC upplevdes mer positivt är att 
fokus flyttats till barnet och att man då var där i egenskap av förälder. 

FÖRÄLDRAUTBILDNINGEN 

Samtliga uppger att de varit med på minst hälften av föräldrautbildningsträffarna. Alla unga 
pappor gick på UMPs föräldrautbildning utom en som gick på MVCs utbildning. 

På UMPs föräldrautbildning delar man vid varje träff upp gruppen i en pappa- och en 
mammadel med varsin ledare. En viss uppdelning berättar även de pappis-papporna om. En 
av de unga papporna uttryckte sig på följande sätt angående upplevelsen av delad grupp. 

Då kände man att det var oss de ville prata med. (Ung pappa) 

När det gäller pappis-pappornas upplevelser av uppdelade grupper är de inte lika positiva. De 
berättar att uppdelningen inte sker vid varje träff samt att upplägget på olika MVCs inte ser 
likadant ut. En pappa berättar att de fått ett papper där de gemensamt skulle fylla i vad de 
tyckte var viktigt att ta upp under träffen. Men han upplevde det som att barnmorskan inte 
hade tillräckligt mycket förberedelsetid för att gå igenom det de hade frågat efter. 

…ganska upplagt så att hon, barnmorskan, fick prata om det hon ville prata om. (Pappis-
pappa) 

Samtidigt som männen får det här papperet och får gå iväg och sitta i en liten… … i ett 
hörn och prata om de här olika punkterna, så, så pratar man om amning och om viktiga 
saker med mammorna. Man kan ju uppfatta det lite grann så... ...Men det är inte så att 
man inte blir tagen på allvar. (Pappis-pappa) 

Pappis-pappornas grupper förväntades i högre utsträckning att klara sig själva utan ledning av 
barnmorskan som stannade hos mammorna. 

Samtliga grupper tillfrågades om de haft en manlig ledare med någon gång under 
utbildningen. Av tio pappor hade två haft det och menade att det var positivt. Båda dessa gick 
utbildningen via MVC. I en MVC-föräldragrupp fick de besök av ett par som redan blivit 
föräldrar och som berättade om sina erfarenheter, även detta var mycket uppskattat. Vad 
deltagarna upplevde som mest minnesvärt från utbildningarna skiljer sig åt i samtliga grupper. 
En grupp unga pappor pratar främst om det positiva med att dela föräldragruppen i pappor för 
sig och mammor för sig. De nämner också den direktinformation de fick från 
Försäkringskassan. Pappis-papporna gav inget direkt svar, utan pratade mer allmänt kring att 
utbildningen känts som ett informationstillfälle för barnmorskan. Den andra gruppen unga 
pappor minns det sociala utbytet främst och berättar om olika roliga karaktärer som var med. 
De berättar även om att det var få pappor som deltog regelbundet, mammorna kom ofta själva. 
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FÖRLOSSNINGSAVDELNINGEN OCH BB 

Bemötandet de unga papporna beskriver från förlossningsavdelningen är lite olika. Två 
pappor menar att de fick ett bättre bemötande av personalen från förlossningen än från BB. En 
annan pappa berättar att sambon blev ordentligt ompysslad under förlossningen. 

Förlossningen, det var klockrent.....barnmorskan hon hade gjort över tusen förlossningar, 
så hon kunde ju allt och sen hade hon med sig nån läkarstudent och hon sprang och 
pysslade om min sambo hela tiden...så det var jättebra service. (Ung pappa) 

Dock var inte alla unga pappor positiva till förlossningspersonalens bemötande utan beskriver 
att de inte togs på allvar samt att de kände sig förbisedda. En ung pappa menar att de inte togs 
på allvar när de först kom in och att de blev hemskickade. Personalen utgick bara från sina 
apparater och lyssnade inte på vad de sa. En annan berättar: 

Jag blev lite förbivishad [Förf. anm. förbisedd]. Det var bara henne det var fokus på. Det 
jag sa var liksom bara in genom ena örat ut genom andra.......jag hör vad du säger, men nu 
är det henne vi lyssnar på. (Ung pappa) 

Pappis-pappornas upplevelser skiljer sig delvis från de unga pappornas. De upplever att det är 
ett starkt fokus på mamman, men att det är så det ska vara. Det negativa som en pappa nämner 
är att han inte sedan tidigare fått veta att de skulle få vara så mycket ensamma under 
förlossningen. 

Alla unga pappor utom en fick möjlighet att sova kvar med familjen på BB. Två unga pappor 
var med om överbeläggning på BB, en av dem fick ligga i korridor den första tiden. Några av 
dem talade om ”tjafs” inbördes bland personalen på BB och mellan BB och 
neonatalavdelningen, 35:an där exempelvis för tidigt födda barn vårdas, bland annat när det 
gällde amning.  Många upplevde också att de inte fick tillräckligt med information kring till 
hemgång och rutiner. Bland pappis-papporna var det endast en som fick stanna med familjen 
och detta var för att de vårdades på 35:an. En av papporna menar att han inte tog illa upp för 
det var enligt reglementet att åka hem. De pratade även om att deras förväntningar var att 
fokus skulle ligga på mamma och barn samt att de inte skulle få sova kvar, därför upplevde de 
sig inte så åsidosatta. 

För mig så bygger det mycket på förväntningar jag hade inte förväntat mig att få någon 
speciell service eller... jag hade förväntat mig fullt fokus på mamman och så...så därför 
har jag aldrig känt att jag blivit åsidosatt. (Pappis-pappa) 

På frågan om hur de skulle vilja att dessa verksamheter skulle se ut så var pappis-papporna 
ganska eniga. De önskar att det ska finnas rum så att alla pappor ska få stanna med sin familj 
efter förlossningen. De jämför med Karlskoga sjukhus där pappor har möjlighet att stanna 
med familjen, men där finns det inte samma tillgång till specialistläkare. Bland de unga 
papporna nämndes även att de ville ha något att göra under förlossningen samt att även 
papporna borde serveras mat. 

FÖRÄLDRALEDIGHET 

Fyra av de unga papporna berättade att de tagit ut hälften eller mer av föräldraledigheten. En 
av de två kvarvarande papporna tog ut sina två pappamånader och den andre tog ut tio 
pappadagar. Samtliga pappis-pappor var lediga med sina barn minst ett halvår och en av dem 
tog ut hälften. 
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Samtliga pappor uppger minst ett av följande alternativ i diskussionen kring varför 
föräldraledigheten delats så som den gjorts: arbete/arbetslöshet, skola eller ekonomi. Skola 
och arbetslöshet var enbart faktorer i grupperna med de unga papporna. De uppgav också 
moderns situation med arbete eller skola som ytterligare en anledning. Om man uppbär 
försörjningsstöd så krävs det att man tar ut samtliga dagar. 

 ...jag var arbetslös så jag var tvungen att ta ut alla dagar. (Ung pappa) 

Pappis-papporna pratade främst om hur de kunde anpassa ledigheten till att fungera med deras 
arbetssituation. En nämner även barnens rätt till båda sina föräldrar samt att båda föräldrarna 
skulle få samma möjlighet att arbeta. Samtliga pappor nämner att det var viktigt för dem att 
vara föräldralediga för att få vara med sina barn. 

Det diskuterades om det finns några svårigheter just för pappor att ta ut föräldraledighet och 
samtliga grupper pratar då kring vikten av att arbetsgivarna är välvilligt inställda till pappors 
ledighet. Fler av de unga papporna nämner i samma diskussion en viss nervositet för hur 
arbetsgivaren skulle reagera när de berättade om graviditeten med förestående ledighet. Dock 
har ingen av papporna blivit negativt bemötta på sin arbetsplats när de berättat, men flera tror 
att det varit värre om de arbetat på en annan eller på en mindre arbetsplats. Pappis-papporna 
upplever de äldre generationerna som mer negativt inställda till pappaledighet. Men samtidigt 
upplevde de ett starkt stöd från kollegor med små barn, som är i ungefär samma fas i livet. 

Diskussionen rörde sig kring om föräldraledighetssystemet idag är bra eller om det borde 
förändras. Två pappor uttryckte starka åsikter kring detta, en av dessa var en ung pappa som 
sa: 

Jag tycker att det ska vara rakt av på mitten, lagstadgat så. Jag tycker liksom att det, du 
får en socialförsäkring för att kunna ta ledigt, du kan liksom inte välja bort det. Tycker 
inte jag riktigt. Det är min politiska uppfattning. Också att det är det som påverkar att det 
är en viktig del i varför kvinnors löner släpar efter. (Ung pappa) 

Den andra var en pappis-pappa som framhöll: 

Jag ser föräldraledigheten som en bonus… …inte som en rättighet. (Pappis-pappa) 

I alla grupperna svängde diskussionen mellan de olika för och nackdelarna med en helt delad 
ledighet respektive möjligheten att få välja själva vem som ska vara hemma mest. Det som 
var gemensamt för samtliga grupper var att alla vill få möjlighet att kunna ta ut 
föräldraledighet samtidigt som sin partner. En ung pappa och en pappis-pappa nämner också 
att det skulle vara bra om släktingar kunde få ta ut en del av föräldraledigheten. Detta nämns i 
samband med arbete och arbetsmöjligheter. De unga papporna hade under sin 
föräldrautbildning fått information direkt från Försäkringskassan kring hur 
föräldraförsäkringen fungerar, detta var mycket uppskattat. 

PAPPAROLLEN 

Denna del inleddes med frågan: När kände ni att ni blev Pappa? Gemensamt för alla är att de 
blev pappa i samband med eller efter barnets födelse.  

… på förlossning, när man verkligen såg det, där kommer någonting. När man fick hålla i 
honom första gången... ...man har ju sett magen blivit större, men man förstår ju inte 
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riktigt förrens det verkligen händer, och då, då gick det verkligen upp ett ljus för mig, det 
kom ut en person som man aldrig har sett men liksom på en gång älskar... (Ung pappa) 

… det var nog några dagar efter förlossningen, innan så kände man sig ju liksom inte som 
det då det inte fanns någon bebis, och sen var man i chocktillstånd flera dagar, sen 
började man inse för fan att oj här ska jag ta över... …i flera år liksom, då började man 
det, i alla fall jag... (Ung pappa) 

Jag tror jag började tänka det när hon väl började säga pappa, att man är pappa, när hon 
säger det, då är jag pappa. (Ung pappa) 

Både bland de unga papporna samt pappis-papporna poängteras det att de inte ser sin roll i 
familjen som en papparoll, skild från mammans roll. Diskussionen kom att handla om 
jämlikhet och sysslofördelning. Att det för många är viktigt att barnet får se pappa göra 
traditionellt kvinnliga saker och tvärtom. De unga papporna pratar mycket om vad de vill 
kunna göra med sina barn. Att vara ute mycket, leka och busa, låta barnen upptäcka världen 
och inte vara rädda för att de ramlar och gör sig illa samt vikten av att kunna var spontana.  

… jag väntar tills vi kan gå på hockey, åka fyrhjuling och sådana roliga saker, fast det 
dröjer väl ett par år, men jag väntar. (Ung pappa) 

En pappis-pappa reflekterar över om hans aktiva lek med sitt barn delvis kan bero på att 
barnet är en pojke. 

Papparollen medför nya och annorlunda prioriteringar. Tre unga pappor pratar om att man 
inte längre kan träna som man gjort förut och inte heller kan man gå på olika evenemang i 
samma utsträckning. 

Jag tänker på hur man har ändrat sin syn på livet... …från jobba veckan, nu är det fredag 
dra runt med några polare på stan och festa. Nu är det liksom som dag och natt när man 
jämför, nu är det helg nu vill man ta det lugnt leka med barnet... …på lördag kväll 
somnade jag kvart i tio.. men det är ju värt alltihopa. (Ung pappa) 

En annan ung pappa håller inte riktigt med om detta. Han menar att man självklart kan göra 
det man gjort förut, man tar bara med sig barnet och planerar för det. 

NÄTVERK OCH SOCIALT STÖD 

Papporna upplever inte att relationen till sina parters har förändrats särskilt mycket efter 
barnens födelse. Dock pratar de om vikten att ta sig tid för varandra och vårda relationen. 
Både genom att arbeta på skiljaktigheter samt att göra saker ensamma utan barnet. En ung 
pappa menar att han fått mer respekt för sin partner och de andra i gruppen instämmer. 

De unga papporna söker stöd främst hos sin sambo eller sin familj medan pappis-papporna 
främst nämner vänner, med barn, som sitt stöd. Detta gäller både frågor kring sitt föräldraskap 
samt mer personliga frågor. En ung pappa uttrycker dock att han varken fått stöd från vänner 
eller familj. Han menar också att konflikter med familj är jobbigt, framförallt då de ej ses 
särskilt ofta. Många unga pappor nämner förlust av vänner i samband med att de blivit 
pappor. 

Gamla vänner och sånt dom har ju haft svårt att liksom förstå hur man har tänkt. Dom 
bara `ska du förstöra ditt liv´... …dom förstår ju inte. Min gamla umgängeskrets den finns 
inte kvar. Deras intressen det är liksom jobba, supa på fredag. (Ung pappa) 
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När det gäller stöd i form av barnvakt väljer samtliga pappor i första hand sina eller partnerns 
föräldrar med en övervikt mot mormor och farmor. Två av papporna har ingen familj i 
närheten och uppgav att detta gjorde det svårt att hitta barnvakt. Alla grupperna pratade om de 
fördelar de såg med att ha barnvakt till barnet, att barnet lär sig lyssna på andra, bra för sin 
egen relation, barnet får bli bortskämt av någon annan med mera. Ett par av de unga papporna 
uttryckte att det känts väldigt jobbigt att lämna bort barnet i början, men att de snabbt vant sig 
vid detta. 

Två av de unga papporna uppger att de har deltagit i UMPs verksamhet ett par gånger efter 
det att barnet fötts. Andra uppger att de varit där då de hämtat eller lämnat sina partners där. 
Anledningen till att så få varit där uppges vara att det mest är tjejprat i verksamheten och att 
det är så få män där. Det nämns till exempel av en pappa att det känns som om han förstör 
stämningen när han kommer dit. Som svar på detta menar en annan pappa att om det 
exempelvis pratas bristningar så nämner han att hans partner också har det, han menar då att 
han inte stör stämningen och samtalet fortsätter. En av de två papporna som deltagit ett par 
gången i verksamheten uppger att det i stor utsträckning berodde på att man under den 
perioden hade en manlig ledare som anordnade pappaaktiviteter. En av de unga papporna 
hade hört talats om Pappis verksamhet, men hade aldrig varit där och kände inte någon som 
gick där heller. 

På frågan om de hade några manliga förebilder blev det ganska tyst. De har inga självklara 
svar, men de flesta pratar efter en stund om familjen och om sina egna pappor, både som bra 
och dåliga förebilder. En pappa berättar att han från början hade en bild om hur en pappa 
skulle vara men att denna bild inte accepterats av omgivningen. Dock fanns det ingen förebild 
att ersätta den med. De talade också om sig själva som förebilder till sina barn. Pappis-
papporna uttryckte att alla gör både rätt och fel i relationen till sina barn och att det är viktigt 
att behandla dem som man vill bli behandlad själv. Flera unga pappor nämner att de vill ha en 
egen relation till barnen. 

…nej men jag vill ju vara den här liksom som hon kan komma till och prata med det som 
hon inte ska prata med sin mamma om, att vi kan ha en egen liten relation vid sidan av 
såhär. Jag hoppas ju innerligt att det ska bli så. (Ung pappa) 

ANALYS OCH DISKUSSION 

BEMÖTANDE 

MVC/BVC 

Genus och jämställdhet 

Idag förespråkar både lagar och riktlinjer en delaktig och aktiv pappa. Forskningen stöder 
detta och menar att barnens psykiska hälsa och sociala anpassning främjas av detta (SOU 
2008:131). Trots att målet är en aktiv pappa, och att det ofta uppmärksammas som viktig, så 
är det fortfarande en starkt kvinnodominerad miljö som man möter inom föräldrastöd och 
hälso- och sjukvården kring barn. Att 91% av alla barnmorskor är kvinnor är ett tecken på 
detta (SCB). Våra unga pappor uppger att de upplever ett utanförskap som överensstämmer 
med tidigare forskning. 
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Tydligt att man var där som – ja att man var där i bakgrunden, det var inte två föräldrar 
som skulle få barn, hon skulle få barn, sperman kom visserligen från dig, det var på den 
nivån. (Ung pappa) 

Även pappis-papporna uttrycker en viss upplevelse av utanförskap i dessa sammanhang, men 
de förklarar även att det är naturligt. De säger att det var något som de förväntat sig. Detta 
skulle kunna tolkas som att den genusordning som tilldelar mamman huvudansvar och 
skyldighet när det gäller barn och familj, är mer införlivad i de lite äldre papporna och att de 
därför inte reagerar på samma sätt som de yngre papporna. 

Att BVC upplevdes som mer positivt eftersom fokus låg på barnet i stället för på mamman 
kan förklaras med att genusordningen inte är lika stark och att pappan ses som förälder i lika 
stor utsträckning som mamman. 

Riskgruppsantaganden 
I fallet där en ung pappa och hans partner blev ifrågasatta om de verkligen skulle behålla 
barnet kan upplevas som att MVC-personalen starkt ifrågasatte deras lämplighet som föräldrar 
och förutsätter att de kommer att ha det svårt att klara ett föräldraansvar. Frågan är varför, och 
skulle de på samma sätt ha ifrågasatt ett äldre par? Är det kanske så att de gör ett normativt 
ställningstagande att det är åldern som avgör om du blir en bra eller dålig förälder? Det är lätt 
att tänka att personalen får stöd för sina tankar i forskningen som säger att unga män och unga 
pappor tillhör en riskgrupp (Ekéus & Christensson, 2003a. Holmberg, 2002. Lalander & 
Johansson, 2007). Om det är så att personalen har tagit till sig denna forskning så kan det 
förklara de unga pappornas känsla av ifrågasättande, vilket pappis-papporna inte uttrycker på 
samma sätt. 

Empowerment och självhjälp 

Den känsla av utanförskap som papporna i vår undersökning upplever skulle möjligen kunna 
minskas om de som grupp blev stärkta och fick kunskap och medel för att få makt att nyttja de 
rättigheter de har. Att till exempel praktiskt kunna, och våga, ifrågasätta om de behandlas på 
ett sämre sätt än mammorna. 

För att underlätta för papporna att få plats i denna miljö så kan personalen tydligt visa att det 
finns en självklar plats för pappor i deras verksamhet (Adams, 2003). Detta skulle kunna visas 
redan i väntrummet som ofta spelar en stor roll (Gordan, 2004). Enligt tidigare forskning 
känner sig pappor utanför redan då, fast de nyss kommit in i byggnaden (Hwang, 2005). 

FÖRÄLDRAUTBILDNINGEN 

Genus och jämställdhet 
Samtliga deltagare i denna studie har gått föräldrautbildning, antingen på UMP eller via 
någon MVC. Som tidigare framgått så är MVC´s personalgrupp starkt kvinnodominerad 
(SCB) och det bekräftas då enbart två av papporna uppger sig ha mött en manlig ledare under 
föräldrautbildningen, båda i MVC´s regi. De flesta hade alltså enbart kvinnliga ledare och 
ingen grupp hade enbart en man som ledare. De pappor som mött en manlig ledare upplevde 
detta som positivt. 

Pappis-pappornas upplevelse av delad grupp, män för sig kvinnor för sig, är i hög grad 
negativ jämfört med de unga papporna som verkligen upplevde delningen som positiv. Detta 
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kan bero på att pappis-papporna i stor utsträckning förväntades klara sig själva medan 
barnmorskan informerade mammorna om viktiga saker. 

Samtidigt som männen får det här pappret och får gå iväg och sitta i en liten… …i ett 
hörn och prata om de här olika punkterna, så, så pratar man om amning och om viktiga 
saker med mammorna. Man kan ju uppfatta det lite grann så... ...Men det är inte så att 
man inte blir tagen på allvar. (Pappis-pappa) 

Traditionellt är barnen kvinnans ansvarsområde (SOU 2005:66) och detta verkar föras vidare i 
MVCs föräldrautbildningar. Bekkengen (2002) menar att föräldrautbildningen verkar vara en 
del i att reproducera olikheterna mellan mammor och pappor, och ovanstående citat kan ses 
som ett tecken på att den traditionella genusordningen stärks och hålls kvar (Pilcher & 
Whelehan, 2004). Sammanfattningsvis var upplevelsen att det är mer positivt att ha ledare än 
att klara sig själv. Då de kände att de blev sedda och att någon var intresserad av just dem. Att 
dessutom ha en manlig ledare med ökade denna känsla av positivitet. Att ha en manlig och en 
kvinnlig ledare skulle ha en mycket positiv inverkan på att bryta den klassiska 
genusordningen, samt att det skulle gynna jämställdhetsarbetet i allmänhet. 

Riskgruppsantaganden 

Grunden till att UMP finns är att de unga föräldrarna anses behöva ett extra stöd i sin situation 
jämfört med äldre föräldrar.  Om det nu är en allmän sanning att de unga papporna hör till en 
riskgrupp (Ekéus & Christensson, 2003a. Holmberg, 2002) så är det positivt att man redan 
innan barnet föds stöttar och förbereder dem inför deras liv som föräldrar. Utifrån detta är det 
extra viktigt med manliga förebilder som visar på pappans roll och som de kan knyta an till. 
Av de tio pappor som medverkat i vår undersökning var det två som haft manliga ledare med 
under utbildningen, detta upplevdes mycket positivt. Manliga ledare skulle även kunna tänkas 
locka fler blivande pappor att delta i utbildningarna och därmed ge de unga papporna en 
grupptillhörighet (Lalander & Johansson 2007). 

Empowerment och självhjälp 

Att gynna unga pappors möjligheter att träffas i grupp kan minska deras känsla av 
utanförskap. Våra unga pappor bekräftar vikten av att själva ses i grupp, då många av dem 
poängterar hur bra det var att få prata med bara de andra papporna under UMPs 
föräldrautbildning. Gruppformen ger också bra möjligheter att informera dem om rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. Detta ökar deras möjligheter att gemensamt finna och lära sig 
nyttja inneboende redskap och på så vis ta kontroll över sin egen lycka (Adams, 2003). 
Pappis-papporna kan finna stöd hos varandra i Pappis verksamhet, dock befinner man sig i 
den verksamheten först efter barnet fötts. Det kan vara så att man i regel inte anser pappor 
vara en utsatt grupp och därför inte anpassar MVCs föräldrautbildning efter deras behov och 
önskningar i samma utsträckning.  

FÖRLOSSNINGSAVDELNINGEN OCH BB 

Genus och jämställdhet 
De flesta av pappis-papporna och ett par av de unga hade förväntat sig fullt fokus på mamman 
och upplevde det därför inte särskilt besvärligt att bli åsidosatta. Men ändå nämnde de känslan 
av utanförskap som grundas på att de är just pappor. De positiva upplevelserna från 
förlossning och BB handlar inte om att flytta fokus från mamman utan handlar främst om att 
även bjuda in pappan i sammanhanget. 
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Några pappor beskriver att det varit överbeläggning på förlossningen och det får oss att 
reflektera kring att negligeringen av pappor kan ha att göra med personalbrist likväl som med 
genusordning. Genusordningen kan dock ändras beroende på kontexten (Pilcher & Whelehan, 
2004), så förändras kontexten kan papporna komma att få en mer självklar och synlig plats. 

Riskgruppsantaganden 
Tecken på att de unga papporna som grupp skiljs ut, är att deras möjligheter att få stanna med 
familjen på BB prioriteras. Detta tyder inte nödvändigtvis på att man tycker att de tillhör en 
riskgrupp, men det är en tydlig särbehandling. Borde man verkligen ta för givet att de unga 
behöver ett annat stöd än andra än andra nyblivna föräldrar. 

Empowerment och självhjälp 
Enligt Adams (2003) ger information trygghet, en ung pappa berättar om att barnmorskan 
talat om för honom att hon var kunnig och erfaren, det påverkade hans upplevelse av 
bemötandet på förlossningen positivt.  Ett par andra unga pappor upplevde det som om ingen 
hade tid att lyssna på dem eller att förklara varför de inte hade den tiden. Det visar att det är 
viktigt att man får veta vad som händer och vilka regler som gäller, i annat fall skapas en 
känsla av osäkerhet och maktlöshet som skulle kunna undvikas. Att få tillgång till information 
om den situation man befinner sig i skapar förutsättningar för att man själv ska kunna påverka 
den (Adams, 2003). Pappis-papporna var inställda på att allt fokus skulle ligga på mamman 
och endast en av dem uttryckte att han önskat mer information om förlossningssituationen 
innan man var i den.  Att uppmuntra papporna att vara aktiva under förlossningen, och 
komma med förslag om det verkar behövas, skulle kunna öka pappornas känsla av 
påverkansmöjligheter i en känslig situation. Vi tolkar att de unga papporna efterfrågar just 
detta när flera av dem uttrycker att de skulle vilja ha något att göra under förlossningen. 

Tidigare forskning angående bemötande 
När det gäller pappornas upplevelse av att BVCs bemötande är bättre än MVCs så 
överensstämmer resultatet tydligt med tidigare forskning (Hwang, 2005. Leijen, 2003). 
Resultatet visar också att våra pappor upplever hälso- och sjukvården samt omsorgen om barn 
som starkt kvinnodominerad, vilket även det får ett starkt stöd av tidigare forskning 
(Bekkengen, 2002. Hwang, 2005. SCB. SOU 2008:131). 

Våra unga pappors uppskattning av att ibland dela in föräldragruppen efter kön, 
överensstämmer med Leijens (2003) resultat. Pappis-papporna visade inte samma positiva syn 
på delningen men detta skulle kunna bero på att de inte hade samma form av ledning som de 
unga. De pappor som mött manliga ledare uppskattade detta och i Leijens forskning påtalas 
det att det skulle vara uppskattat om en manlig och en kvinnlig ledare alltid var med under 
utbildningen. Bekkengen (2002) menar att föräldrautbildningen ofta är för män men inte om 
män. Detta skulle kunna vara en anledning till att våra pappor inte varit närvarande vid 
samtliga tillfällen, för att utbildningens fokus ändå låg på mamman. Pappis-pappornas 
upplevelse av att de får gå iväg och sitta själva utan ledning i större utsträckning, är ett tecken 
på att utbildningens fokus på mammorna. 

Att pappor inte gärna uttalar att de har ett behov av stöd (SOU 2008:131) kan betyda att 
personalen i många verksamheter inte är medvetna om vad papporna vill ha och hur de 
upplever det stöd som finns. Exempelvis vittnar våra unga pappor om svårigheterna med att 
komma in i UMPs verksamhet på grund av den kvinnliga dominansen, samt att en pappa som 
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deltog i UMPs verksamhet menar att han var med när han visste att många andra pappor 
skulle vara där och det fanns en manlig ledare. 

FÖRÄLDRALEDIGHET 

Genus och jämställdhet 
Politikerna har försökt påverka jämställdheten via reglerna i föräldraförsäkringen (SOU 
2005:66). Detta för att förändringar av kontexten förändrar genusordningen (Pilcher 
&Whelehan, 2004), och därför infördes exempelvis de två pappamånaderna. Det är tydligt att 
åtgärderna har haft effekt då papporna idag tar ut ca 20% av föräldrapenningen (SOU 
2008:131. SCB, 2009) jämfört med de tidigare 14% (Hwang, 2005). Våra pappor tar i regel ut 
en högre andel av föräldraledigheten än pappor i allmänhet. Fyra av de unga papporna tog ut 
hälften eller mer av föräldraledigheten och samtliga pappis-pappor var lediga minst ett halvår. 
Detta betyder att våra deltagare ur detta perspektiv är mer jämställda än gemene man. 

Till skillnad från pappis-papporna nämner de unga papporna också moderns 
sysselsättningssituation som grund för hur delningen gjordes. Detta visar att moderns 
sysselsättning är lika viktig som deras egna och att de inte anser att det är självklart att 
mamman ska vara hemma mest. Ytterligare tecken på denna jämställdhet är resonemenget 
som förs angående dagens föräldraledighetssystem. Önskan om att släktingar skulle kunna ta 
ut delar av föräldraledigheten skulle även kunna främja jämställdheten då båda föräldrarna 
lättare skulle kunna kombinera yrkeslivet med barn och familj (SOU 2008:131). Pappis- 
papporna nämner barnets rätt till båda sina föräldrar, det tyder på att de upplever ansvaret för 
barnets omsorg som ett gemensamt ansvar som föräldrar (SOU 2005:66). 

Riskgruppsantaganden 
Med tanke på att enbart 61% av av de unga papporna i Ekéus och Christenssons (2003b) 
studie planerade att ta ut föräldraledigt  mot 90% av de äldre förväntade vi oss att våra unga 
pappor skulle ta ut mindre ledighet än Pappis-papporna. Det visade sig dock att så inte var 
fallet. 

Empowerment och självhjälp 
Information direkt från Försäkringkassans personal ingick i UMPs föräldrautbildning, det 
uppskattades mycket av de unga papporna. De berättade att det hjälpt dem mycket, både när 
det gäller hur man praktiskt går tillväga när man ska ta ut föräldraledighet och när det gäller 
att hävda sin rätt. Information ger enligt Adams (2003) trygghet och detta ser vi som ett 
exempel på hur UMPs verksamhet kan stärka de unga papporna. 

Tidigare forskning angående föräldraledighet 
Av samtliga pappor i studien har åtta av tio tagit ut minst hälften av föräldraledigheten, fyra 
av dessa är unga pappor. Tidigare forskning visar att pappor i allmänhet tar ut betydligt 
mindre (Ekéus & Christensson, 2003b. Hwang, 2005, SCB) och det skiljer ganska mycket, 
framförallt om man tar hänsyn till att de unga papporna förväntas ta ut mindre ledighet än de 
lite äldre (Ekéus & Christensson, 2003b). De skäl våra pappor uppger är att främst ekonomi 
och arbetssituation har påverkat fördelningen, vilket överensstämmer med Hwangs (2005) 
forskning. Samtliga av Bekkengens (2002) uppräknade hinder nämns någon gång, förutom att 
kvinnan inte vill att mannen ska ta föräldraledighet. De unga pappornas utsagor tyder inte på 
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att de har en mer traditionell syn på könsroller än pappis-papporna. Detta kan förklara varför 
uttaget inte samstämmer med Ekéus och Christenssons (2003b) forskning. 

PAPPAROLLEN 

Genus och jämställdhet 

Begreppet papparoll är något som de flesta av våra gruppdeltagare har svårt att definiera. De 
flesta av papporna ville inte kännas vid att de skulle ha en papparoll, de ville snarare kalla det 
en föräldraroll. Medvetenheten kring genus och jämställdhet visade sig vara hög under detta 
tema. Exempelvis diskuteras jämlikhet och sysslofördelning och för många är det viktigt att 
barnet får se pappa göra traditionellt kvinnliga saker och tvärtom. 

Den svenska jämställdhetspolitiken (SOU 2005:66. SOU 2008:131) har uppnått många av 
sina mål om man utgår från vad våra gruppdeltagare berättar. De vill ha en större del av 
ansvaret för barnen och de vill vara aktiva pappor. Pappis-papporna reflekterar också över hur 
barnets kön kan påverka deras relation och lekstil till skillnad från de unga papporna som inte 
berörde detta alls. 

Riskgruppsantaganden 

De unga papporna beskriver att de innan barnen mer frekvent druckit alkohol, varit ute med 
vänner samt varit betydligt mer spontana. Idag beskriver de ett annorlunda liv som inte direkt 
kan påminna om de riskbeteenden som tillskrivs gruppen unga män/unga pappor (Ekéus & 
Christensson, 2003a. Holmberg, 2002. Lalander & Johansson, 2007). En ung pappa berättar 
dock att han och hans sambo inte sett några behov av att förändra sin livsstil efter barnets 
födelse, han uttrycker det enbart kräver lite mer planering och att man kan ta med sig barnet 
på sina aktiviteter vare sig det gäller fest eller sport. 

Tidigare forskning angående papparollen 

Innan barnen fötts är det många pappor som ser sin kommande papproll som en aktiv, 
fartfylld och spontan roll (Bekkengen, 2002. Leijen, 2003) Denna syn uppfylls framför allt av 
våra unga pappor. De planerar i högre grad att ta med barnen på exempelvis hockey så fort 
barnen blivit lite större. Denna syn på relationen till barnen kan vara en anledning till varför 
samtliga pappor i undersökningen inte såg sig själva som pappa innan barnet var fött eller 
senare. 

När det gäller Hwangs (2005) pappamodeller kan främst rollförnyaren ses, men även spår av 
traditionalisten. Framförallt pappis-papporna stämmer in på rollförnyaren, de är välutbildade, 
deras nätverk domineras av vänner snarare än familj och anstränger sig för att vara jämställda 
och därmed goda förebilder till sina barn. Enligt Åström (1990) är det de yngre intellektuella 
som driver en mer aktiv papparoll framåt. Detta kan skönjas hos de unga papporna, dock är 
det mer tydligt hos pappis-papporna. De unga papporna liknar mer traditionalisten på grund 
av att nätverket i högre grad består av familjen och att de inte uppnår samma grad av 
utbildning. Ett par av de unga familjerna har även valt att pappan står för den huvudsakliga 
försörjningen. Vissa av dessa drag kan förklaras med att de inte har hunnit med att skaffa eller 
blivit klara med sina utbildningar, samt att de inte haft möjlighet att bygga upp nya 
vänskapskretsar som stämmer bättre överens med deras nya situation som föräldrar. Att både 
de unga papporna och pappis-papporna är mycket medvetna om jämställdhetsfrågans vikt och 
månar om att föra detta vidare till sina barn är tydligt enligt resultatet. Frågan är då, varför 
visar forskningen att jämställdhetsarbetet går så långsamt framåt. Åström (1990) menar att 
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traditionella värderingar är en viktig del av mäns självbild och livsstil, vilket kan bekräftas av 
forskning som visar att jämställdheten är kvinnans ansvar då det är hon som har ändrat på sig 
och inte mannen. Exempelvis då jämställdheten tycktes öka gällande tid för hemarbete, men 
det visade sig att kvinnornas tid hade minskat och männens tid var oförändrad (SOU 
2005:66). 

NÄTVERK OCH SOCIALT STÖD 

Genus och jämställdhet 

När det gäller barnvakt, eller snarare vem som är barnvakt, så finns det en överrepresentation 
av kvinnliga barnvakter. Framför allt mormor. Detta skulle kunna vara ett tecken på den 
traditionella genusordningen (Pilcher & Whelehan, 2004), då det inte bara är en kvinna som 
är barnvakt, hon är också mammans mamma. 

Flera av de unga papporna beskriver på olika sätt att de inte passar in i verksamheten, eller att 
de inte har ett intresse av att gå dit på grund av att det är så få män där. En ung pappa 
beskriver hur han går tillväga för att komma in i gruppen, exempelvis att nämna sin partners 
bristningar när tjejerna i verksamheten pratar om sina. Detta kan tolkas på olika sätt. Ett är att 
han på så vis avväpnar situationen och tjejerna vågar och kan prata vidare. En alternativ 
tolkning är att han tvingas prata om sin partner för det finns inte plats för hans egna 
erfarenheter.  Vilken tolkning man än väljer så blir det tydligt att de unga papporna inte har en 
naturlig plats i den öppna verksamheten, att den idag är anpassad främst för att täcka 
mammornas behov. Att förändra verksamheten så att förutsättningar skapas för att både unga 
pappor och mammor ska känna sig hemma är viktigt för att kunna stötta dem i arbetet mot en 
jämställd ansvarsfördelning. 

Riskgruppsantaganden 

Många unga pappor uppger att de förlorar sitt gamla umgänge då de blir föräldrar. De varken 
kan eller vill vara med sina gamla vänner som innan barnet kom och vännerna har svårt att 
förstå valet och den nya situation. Detta kan bli väldigt problematiskt då gruppen blir allt 
viktigare under ungdomstiden (Lalander & Johansson, 2007). 

Empowerment och självhjälp 

UMPs verksamhet kan spela en viktig roll då de unga papporna behöver en ny 
grupptillhörighet. Även Pappis borde kunna fånga upp dem. Men då krävs det att de unga 
papporna informeras om att Pappis finns. Det var enbart en ung pappa som hade hört talas om 
pappis och han hade själv inte varit där och kände ingen som varit där heller. Dessa 
verksamheter skulle kunna spela en större roll i att stötta de unga papporna i den nya gruppen. 
Till exempel skulle UMP kanske på ett tydligare sätt definiera och aktivt arbeta för att visa 
pappornas plats i verksamheten (Adams, 2003). 

Tidigare forskning angående nätverk och socialt stöd 

Enligt SOU 2008:131 är det många småbarnsföräldrar som önskar hjälp att bygga kontaktnät 
och detta stöd vill de främst ha i form av samhälleliga insatser såsom öppna förskolor. 50% av 
de tillfrågade papporna vill ha tillgång till en gemensam träfflokal (SOU 2008:131). I Örebro 
finns det sådana träffpunkter riktade mot både mammor och pappor samt riktade 
verksamheter. De unga papporna känner sig inte hemma i verksamheten UMP bedriver som 
ska vara riktad mot dem. En ung pappa beskriver att han har ett mycket litet stöd då han flyttat 
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till Örebro för att studera. Att få tillhöra en grupp skulle därför kunna vara extra viktigt för att 
bryta känslan av ensamhet och för att få bekräftelse och eventuellt möjlighet till avlastning. 
Ett annat sätt att möjliggöra avlastning är att låta släktingar få ta ut föräldraledighet. Detta 
skulle kunna stödja de familjer vars släkt bor på annan ort, exempelvis då mormor skulle 
kunna ta föräldraledigt i en vecka för att avlasta familjen. 

Ett par av de unga papporna bekräftar det Bekkengen (2002) skriver, att det är betydligt 
svårare att lämna bort barnet till barnvakt än väntat. I övrigt diskuteras mest de fördelar som 
finns med barnvakt och egentid. Bekkengen (2002) bekräftar även det som resultatet visar, att 
det mest är kvinnliga släktingar som sitter barnvakt. 

Barnets inverkan på parrelationen upplevs av våra pappor som relativt liten jämfört med 
tidigare forskning (Bekkengen, 2002). En ung pappa beskriver dock att han fått mer respekt 
för sin partner, och flera instämmer med honom. Det kan finnas olika sätt att se på 
anledningen till detta. Antingen kan deras relation vara så jämställd att det ökade ansvaret 
delas och inte upplevs som så besvärligt. Eller så upplever kanske papporna ingen förändring 
då det är deras partners som tagit på sig det mesta av de nya kraven. Eller så kan det vara så 
som Bekkengen (2002) beskriver, att det i viss mån är tabubelagt att tala om barnet som ett 
hot mot parrelationen. 

SLUTDISKUSSION 

Stora delar av resultatet stämmer överens med tidigare forskning men det finns vissa 
skillnader. Våra pappors upplevelser och erfarenheter stämmer väl överens med den forskning 
som finns angående pappor i allmänhet. Exempelvis då det gäller uttag av föräldraledighet 
samt upplevelsen av bemötande på MVC. De resultat Ekéus och Christensson (2003) och 
Holmberg (2002) presenterar i sin forskning om unga pappor stämmer inte särskilt väl 
överens med våra resultat. Till exempel har de unga papporna i vår studie inte en särskilt 
traditionell syn på sin papparoll samt att de tagit ut mer föräldraledighet än vad forskningen 
menar att de gör. Kan detta bero på att de unga pappor som varit med i studien lever under 
välordnade förhållanden, har arbete eller studier och en stabil familjesituation. De är också 
medvetna om vikten av att vara bra förebilder för, samt att föra vidare ett 
jämställdhetstänkande till sina barn. Kanske är deras välordnade situation en anledning till att 
de valde att medverka. Eller så är det så att forskningen kring dessa unga pappor är 
snedvriden och ger en överdrivet mörk bild av de unga pappornas situation och livsstil. Till 
exempel menar Lalander och Johansson (2007) att forskare tenderar att leta efter grupper som 
uppvisar problem. 

Oavsett vilket av ovanstående påståenden som stämmer bäst med verkligheten så menar vi att 
grunden ändå måste vara att utgå från att unga pappor har alla möjligheter att vara eller bli 
goda föräldrar. Att stödja och hjälpa denna grupp utifrån de behov de själva upplever att de 
har, och ge dem kraft att hantera sin situation och uppnå sina mål. Våra resultat och tidigare 
forskning samstämmer exempelvis när det gäller pappors upplevelse av utanförskap i hälso- 
och sjukvård kring barn och graviditet. Papparollen är för dessa män ny vilket kan innebära en 
viss osäkerhet kring vad rollen innebär. Om man då inte blir bemött likvärdigt med mamman 
kan det innebära att man då accepterar en mer tillbakadragen roll. Ett likvärdigt bemötande 
betyder att man får lika mycket riktad information som sin partner och därmed samma 
möjligheter att påverka sin situation. Informationen ska inte bara gälla på en individnivå. Det 
är även viktigt att pappor som grupp har kunskap kring övergripande lagar och regler så att de 
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har medel att påverka på en samhällsnivå. Att kunna påverka makthavare och professionella 
yrkesutövare att leva upp till de mål som satts upp samt att driva utvecklingen framåt. 

Stöd på en samhällsnivå är viktigt. Stödet ska inte bara vara på en ekonomisk väg utan som 
det är skrivet i SOU 2008:131 ska det finnas via kommunen, landstinget, socialtjänst och sist 
men inte minst privata aktörer. I Örebro är UMP den verksamhet som ska fånga upp gruppen 
unga pappor. Idag kanske inte kunskapen finns hos de med bestämmanderätt över 
verksamheten, eller så är det kanske resursbrist som gör att de inte kan satsa på unga 
papporgruppen utan att dra tillbaka från unga mammorgruppen. Målet bör inte vara att ändra 
verksamheten så att man minskar mammornas känsla av säkerhet och trygghet i den, utan 
addera till verksamheten så att även papporna kan få en plats och veta att den är deras. Pappis 
är en etablerad pappaverksamhet, där kunskap kring pappor finns och används. Att få till 
stånd ett samarbete mellan dessa två verksamheter tror vi skulle kunna gynna de unga 
papporna. Tänk att kunna foga samman den gedigna kunskap och metodkännedom som båda 
dessa verksamheter besitter inom sina områden. 

Utifrån de teorietiska perspektiv som valts finns flertalet fördelar med att få ihop de unga 
papporna i en ny grupp. Ekéus och Christensson (2003) menar att unga pappor kan ha svårt att 
anpassa sig till föräldrarollen. I en ny grupp skulle de kunna vara förebilder för varandra och 
även gärna ha en manlig ledare att luta sig mot. Pappis kunskap och metoder skulle 
förhoppningsvis medföra att de unga papporna inte bara ses och bemöts som unga pappor 
utan som pappor, samtidigt som de speciella behov som gruppen unga pappor har tillgodoses 
genom UMPs kunskap och metoder. Om de unga papporna kom in i Pappis verksamhet skulle 
pappis-papporna kunna fungera som förebilder och öka gemenskapen mellan gruppen unga 
pappor och pappor i allmänhet. 

Vår förhoppning är att denna studie kan vara en del av en djupare kunskap kring de unga 
papporna i Örebros upplevelser och situation. Vi hoppas att de instanser som möter dessa 
unga pappor kan ha nytta av vår uppsats i utvecklingen av sitt arbete. Speciellt när det gäller 
bemötandet och de stödjande delarna. Bemötandet och förväntningarna omvärlden har på 
unga pappor väger tungt när det gäller hur de uppfattar sig själv och sin föräldraroll. Det är ett 
stort och i stor grad outforskat område, framför allt på lokal nivå. Därför hoppas vi på vidare 
forskning så att förståelsen ökar och förändringar i rätt riktning kan hjälpa framtida unga 
pappor.
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BILAGA 1, INTERVJUGUIDE 

BEMÖTANDE 

- Har alla varit på MVC eller BVC? 
- Hur upplevde ni att det var? Var det någon skillnad?  
- Tycker ni att ni blir tagna på allvar hos MVC, BVC eller på föräldrautbildningen?  
- Har ni varit med på föräldrautbildningen? Hur mycket? UMP eller vanlig? 
- Känns det som att föräldrautbildningen riktar sig lika mycket till papporna som till 

mammorna?  
- Var det som riktades till pappor något du kände var relevant/intressant?  
- Vad kommer ni ihåg från utbildningen?  
- Gavs det möjlighet att samtala med någon annan man under föräldrautbildningen? 
- Hur upplevde ni tiden på förlossning och BB?  
- Idealbild. 
 

FÖRÄLDRALEDIGHET  

- Hur har föräldraledigheten delats upp? 
- Hur mycket föräldraledighet har du tagit ut?  
- Varför delade ni på det sättet?  
-  Kan du tänka att det finns några svårigheter för just pappor att ta ut föräldraledighet? 
-  Hur sågs det på föräldraledighet på din arbetsplats/skola, var det någon som sa något? 
- Det finns ju två månader som man inte kan ge bort till den andre? Är det lagom?  
- Idealbild. 

RELATIONER OCH ROLLER 

- När kände du att du blev pappa?  
- Hur påverkade barnet din relation till mamman? 
- Beskriv papparollen, vad innehåller den, vad gör en pappa?  
- Vad gör du tillsammans med barnet?  

SOCIALTSTÖD/NÄTVERK 

- Kommer du ihåg hur du tänkte om att lämna bort barnet till barnvakt och hur blev det 
när barnet föddes?  

- Vem använder du som barnvakt?  
- Har du någon du kan prata med om allt? 
-  Varifrån tycker du att du får stöd som pappa?   



 

 

- Går ni till Pappis, UMP eller öppenförskola eller liknande? Varför? 
-  Har du någon manlig förebild?  
- Hur ser du på dig själv som förebild till ditt barn? 

 
 

 

 


