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Förord 
 

Vi vill rikta ett särskilt stort tack till de småbarnspappor som så generöst delat med sig av sina 

upplevelser till oss. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. Tack! 

 

En uppsats skriver sig inte av sig självt. Vi har haft tur under processens gång att ha förmånen 

att omge oss med personer som på olika sätt knuffat oss i rätt riktning när vi varit vilsna. Till 

er vill vi också rikta ett tack. Vår handledare Christine Roman för den tid du lagt på oss, Jan-

Magnus Enelo för att din dörr alltid är öppen och Jan-Inge Jönhill för ett mycket värdefullt 

samtal om de mekanismer uppsatsen vilar på, ett samtal som gjorde att vi vågade stå upp för 

vårt teorival. Vi vill också ge vår uppskattning till Peter Kempe som gav oss ett mycket varmt 

välkomnande till sin arbetsplats Pappis. Hans entusiasm och engagemang inför vår uppsats 

har varit mycket värdefullt. Tack! 

 

Vi vill även ta tillfället i akt att tacka Erik och Milton för att ni lyssnat och för det stöd och 

den uppmuntran som ni gett oss under den här tiden. 
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Abstract 
 

 

Research shows that when parents are in contact with health care, fathers often feel excluded. 

The aim of this study is to examine the treatment towards fathers in the Swedish health care 

system. This qualitative study intends to address three issues; to what extent are fathers 

treated as an equal parent within the health care system? How do the fathers perceive and 

experience this treatment? To what extent and in what way is gender significant in this 

regard? The study is built upon semi-structured interviews conducted along with six fathers 

that were later analysed through Connells’ theory of gender order. This theory, together with 

the inclusion, exclusion and communication mechanisms, has been used to interpret and 

explain the results of this study. The study shows that fathers do not tend to be treated with 

equality from a parent perspective. However, their experiences of perceived inclusion and 

exclusion differ with regards to different sectors of the health care system. Also, it has been 

concluded that the personnel the fathers are in contact with plays a significant role. The 

results also show that gender plays an important part with regards to the treatment of parents. 
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Sammanfattning 
 

 

Forskning visar att pappor ofta känner sig exkluderade i möten med hälso- och sjukvården. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk hälso- och sjukvård bemöter män i 

egenskap av pappor. Denna kvalitativa studie ämnar att besvara tre frågeställningar: I vilken 

utsträckning bemöts pappor som jämlika föräldrar i hälso- och sjukvården? Vilken upplevelse 

har pappor av detta bemötande? Och i vilken utsträckning och på vilket sätt har genus 

betydelse? Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med sex pappor som sedan 

analyserats med hjälp av Connells teori om genusordningen. Denna teori tillsammans med de 

teoretiska begreppen inklusion, exklusion och kommunikation kommer att tolka och förklara 

resultatet som framkommit. Studien visar att pappor inte bemöts som jämlika föräldrar. Deras 

upplevelser av inklusion och exklusion ser dock olika ut inom olika verksamheter. Det spelar 

även roll vem i personalen de möter. Det framgår också att i dessa verksamheter har genus 

mycket stor betydelse för bemötandet.  

Nyckelord: inklusion, exklusion, kommunikation, genus, pappor, föräldraskap 
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1. Inledning 
  

Många studier visar att moderskapet och faderskapet har förändrats över tid. Föräldraskapet 

idag skiljer sig på flera sätt från tidigare generationers föräldraskap. Dagens föräldrar, oavsett 

kön, förväntas vara lika delaktiga i barnens vardag samt leva ett jämställt liv (SOU 2014:6, 

188).  

 

För att ge en bakgrund till hur det kommer sig att det ser ut så här idag måste vi backa ca 40 

år tillbaka i tiden. År 1974 lanserades det svenska faderskapets politiska flaggskepp 

föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen ersatte moderskapspenningen och fördes fram som 

en viktig jämställdhetsreform som utmanade de traditionella könsnormerna i samhället. Båda 

föräldrarna gavs nu lika rätt till betald föräldraledighet. Detta skedde samtidigt som den 

offentliga barnomsorgen byggdes ut för att möjliggöra för kvinnor att komma ut på 

arbetsmarknaden och samtidigt kunna garantera omvårdnad om deras barn. Sverige var först i 

världen med denna möjlighet men utfallet blev inte som det var tänkt. Trots att båda 

föräldrarna hade lika rätt till betald föräldraledighet så utnyttjades inte detta av papporna i 

samma utsträckning som utav mammorna (Klinth & Johansson, 2010:57-59).  

 

Detta medförde att Försäkringskassan året efter införandet startade en uppmärksammad 

kampanj för att uppmana pappor att ta ut en större del av föräldraförsäkringen. Bilden av den 

kände tyngdlyftaren Hoa Hoa Dahlgren med ett litet barn i famnen spreds över Sverige för att 

få pappor att vilja spendera mer tid med sina barn. Denna kampanj blev starten för en rad 

politiska kampanjer som förmedlat bilder av hur en pappa ska vara. Kampanjerna har också 

varit normgivande för bilden som den svenska pappapolitiken har velat förmedla. 

Internationellt beskrivs den svenska faderskapspolitiken som ett socialpolitiskt projekt som 

har lett till att de svenska männen, till skillnad från män i andra länder, är mycket aktiva i sin 

föräldraroll (Klinth & Johansson, 2010:27,63-64).  

 

Genom dessa olika svenska socialpolitiska initiativ har det skapats bättre möjligheter och 

förutsättningar för mannen och kvinnan respektive pappan och mamman. Faderskapet har 

framförallt getts större utrymme att utvecklas då pappan har fått andra förutsättningar till att 

bli mer delaktig i familjelivets vardag (Plantin, 2001a:13).  

 

Bilden av en föräldraledig pappa som promenerar med barnvagn, besöker barnavårdscentralen 

och delar på ansvar och omsorgen av sina barn höjer knappast några ögonbryn längre. Det 

ligger i tiden och i den politiska diskursen att arbeta för ett jämställt föräldraskap. Detta har 

bidragit till att papparollen blivit ett ämne som hörs och syns alltmera både i media och inom 

forskarvärlden. Pappapaneler, där män diskuterar föräldraskap syns på en av de stora svenska 

tv-kanalerna en gång i veckan, män bloggar om föräldraskap och bilden av faderskap 

reproduceras dagligen i olika sociala medier. 

 

Det existerar fortfarande traditionella strukturer i samhället som påverkar hur män utövar sitt 

faderskap. Detta trots de politiska framstegen. Normer, värderingar och sättet att se på 

faderskap är svårföränderligt (Plantin, 2001a:13).  I en artikel som publicerats i dagstidningen 

Sydsvenskan stod det att läsa om en nybliven pappas upplevelse på BB (Hansson, 2014):  

 
Förlegade könsroller skvalpar runt i våra kroppar. Tynger ner oss. Gör oss klumpiga. 

Första dygnet på jorden som far står jag i vårt rum på BB när sköterskan kommer in. 

Vår son ligger i ett specialrum och väntar på att ta prover. Vi är alla oroliga. 

Sköterskan frågar:  

– Vart är mamman?  
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– I lunchrummet.  

Hon säger inget mer utan går. 

 

Artikeln handlar dels om en pappas upplevelser av möten som skett i vården, dels om 

betydelsen av att sköterskan vänder den nyblivna fadern ryggen. Citatet tolkar vi som en 

tydlig signal om vem som är den primära föräldern.  

 

Vi finner det av intresse att undersöka hur svensk hälso- och sjukvård bemöter män i 

egenskap av pappor. Föräldrar som kommer i kontakt med hälso- och sjukvården möter 

normer och föreställningar om hur mammor och pappor skall vara. Denna kunskap är viktig 

eftersom det åligger denna verksamhet att fungera som en föräldrastöttande instans i 

samhället. 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att med en genusteoretisk utgångspunkt undersöka hur svensk 

hälso- och sjukvård bemöter män i egenskap av pappor. Studien ämnar undersöka pappornas 

upplevelser av detta. Studiens syfte har formulerats i tre olika frågeställningar:  

 

 I vilken utsträckning bemöts pappor som jämlika föräldrar i hälso- och sjukvården?  

 Vilken upplevelse har pappor av detta bemötande? 

 I vilken utsträckning och på vilket sätt har genus betydelse? 

  

Dessa frågeställningar är relevanta för forskningsområdet då det råder en jämställdhetsdiskurs 

i Sverige som lett till att föräldrapolitiken utformats på ett könsneutralt sätt. Av denna 

anledning vill vi lyfta fram pappors upplevelser vid kontakter med hälso- och sjukvården då 

mamman traditionellt sätt förknippas med omsorg om barn. Genom att lyfta fram pappans 

upplevelser i hälso- och sjukvården kan det bidra till en ökad kunskap om huruvida föräldrar 

bemöts på lika villkor. 

 

 

1.2 Avgränsningar  

 

När det gäller hälso- och sjukvården har en avgränsning gjorts till de institutioner som berör 

föräldrar i Örebro. Dessa verksamheter är mödravårdscentralen (MVC), föräldrautbildningen, 

förlossningsavdelningen och barnavårdscentralen (BVC). Studien ämnar inte jämföra 

kategorier så som socioekonomisk status, sexualitet, etnicitet eller ålder, då detta skulle kräva 

en större studie.  

 

 

1.3 Disposition  

 

Uppsatsens andra kapitel beskriver tidigare forskning i ämnet som berör studien. Den 

forskning som tas upp behandlar bl.a. hur pappor upplever sig exkluderade i möten med 

hälso- och sjukvården. Den tar även upp förslag till förbättring och kulturella antaganden om 

föräldraskap. Det tredje kapitlet beskriver den teoretiska ram som ligger till grund för 

analysen. Valet föll på Raewyn Connells teori om genusordningen och de teoretiska 

begreppen inklusion, exklusion och kommunikation. Därefter följer ett metodkapitel där det 

redogörs för hur det empiriska materialet samlats in. Vi ger även en förklaring till urvalet 
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samt en presentation av respondenterna. Vidare beskrivs genomförandet av intervjuerna, 

vilket sedan följs av det etiska förhållningssättet samt uppsatsens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Sedan beskrivs hur materialet har bearbetats och analyserats. Metodkapitlet 

avslutas med en diskussion kring val av metod. Uppsatsens femte kapitel presenterar studiens 

resultat och analys, här återfinns också studiens slutsatser. Det sjätte och avslutande kapitlet 

innehåller en slutdiskussion, som utgörs av våra egna reflektioner, förslag på fortsatt 

forskning och några slutord.   
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2. Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet redogörs det för ett antal utvalda forskningsartiklar som berör 

forskningsproblemet. Sökningen har främst utgått ifrån databaserna Sociological Abstracts, 

Summon och DiVa, med hjälp av sökorden exklusion, inklusion, föräldraskap, pappor och 

genus. Forskningsartiklarna är indelade i tre teman. Att känna sig exkluderad visar hur 

papporna blir exkluderade vid vissa möten inom hälso- och sjukvården. Att ge pappan ett 

erkännande handlar om hur pappor skulle kunna inkluderas i hälso- och sjukvården. Mamman 

som norm behandlar föräldraskapet ur ett samhällsvetenskapligt genusperspektiv. 

 

 

2.1 Att känna sig exkluderad 

 

Föräldrar har traditionellt sett haft separata roller i familjelivet. Pappan har primärt varit 

familjeförsörjare och mamman omsorgsgivare. Papparollen har dock förändrats över tid och 

numera förväntas pappan vara aktiv både i barnomsorg och i hushållsarbete (Fägerskiöld, 

2006:79).  

 

Ett av de svenska folkhälsomålen är att erbjuda föräldrastöd till alla blivande och nyblivna 

föräldrar. Detta stöd är kostnadsfritt och erbjuds vid mödra- och barnavårdscentraler 

(Widarsson, 2015:12-13). Då BVC är den plats där föräldrar får stöd i sin övergång till 

föräldraskap, är denna verksamhet av vikt för alla föräldrar. Fägerskiöld (2006:79-81) 

poängterar i sin studie ”Support of fathers of infants by the child health nurse” att män och 

kvinnor påverkas på olika sätt av att bli föräldrar och att övergången till föräldraskap ser olika 

ut. Därför anser Fägerskiöld att det är viktigt att båda föräldrarna känner sig trygga med och 

har ett förtroende för BVC-verksamheten. Hennes studie baseras på kvalitativa intervjuer med 

tjugo svenska pappor. Syftet med undersökningen var att analysera pappornas upplevelse av 

dels vilket stöd de fått i mötet med BVC-sjuksköterskan, dels vilket stöd de förväntade sig att 

få. Stödet bestod av telefonrådgivning, regelbundna besök tillsammans med barnet och ett 

frivilligt deltagande i en föräldragrupp.  

 

Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskans roll är betydelsefull för föräldrarna samt 

att mamman och pappan bemöts på olika sätt. Det framkommer även att oberoende av 

pappornas grad av engagemang, intresse och delaktighet i föräldraskapet upplever de sig vara 

vid sidan av. Detta då sjuksköterskan kommunicerade mer med mamman angående frågor om 

barnet. Detta medförde att papporna kände sig exkluderade vid dessa möten. Dessutom blev 

deras behov av stöd inför övergången till föräldraskap inte tillgodosett (Fägerskiöld, 2006:83-

84). 

 

Om detta otillräckliga stöd skriver också Widarsson (2015) i ”Journey from pregnancy to 

early parenthood”. Hon anser att hälso- och sjukvården brister i sitt bemötande gentemot 

pappor. I hennes undersökning framgår också att mammornas behov tillgodosetts i högre grad 

än pappornas. Detta bidrog till att papporna stundtals kände sig osynliga och exkluderade i 

mötet med vårdpersonalen (2015:55-58). 

 

Att pappor exkluderas tas även upp i Prembergs (2011) avhandling Förstagångsfäders 

upplevelser av föräldrautbildning, förlossning och första året som far. Hon belyser pappors 

upplevelser eftersom hon anser att det inte fått tillräckligt med fokus inom forskningsvärlden. 

En man som blir pappa för första gången är dessutom särskilt sårbar i sin föräldraroll då han 

saknar erfarenhet. Avhandlingen bestod av flera empiriska delstudier varav två är relevanta 
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för uppsatsens område. Studierna hade en kvalitativ ansats där tio svenska nyblivna pappor 

intervjuades vid flera tillfällen (2011:20-24).  

 

Syftet med delstudierna var att beskriva pappornas upplevelser av föräldrautbildningen och 

förlossningen. Dessa delstudier visar att papporna upplevde sig exkluderade vid samtliga 

möten med hälso- och sjukvården. Papporna upplevde att föräldrautbildningen främst riktade 

sig till de blivande mammorna och att deras funktion under utbildningen mest var att delta 

som sällskap. Vidare beskriver papporna förlossningen som en gemensam resa där de 

samtidigt upplever sig åsidosatta till förmån för mamman. Även om papporna förstår denna 

process och anser det vara naturligt att mamman är i fokus vid förlossningen, upplevde de sig 

ibland som oviktiga. Sammanfattningsvis menar Premberg att pappor upplever sig som 

sekundära föräldrar. Deras uppgift under och efter graviditeten framställs som att fungera som 

en stödperson och ett sällskap (Premberg, 2011:33-34). 

 

Liknande studier har även gjorts utanför Sverige. En skotsk studie som visar liknande resultat 

som de svenska studierna ovan är ”The perspectives of young men and their teenage partners 

on maternity and health services during pregnancy and early parenthood”. Detta är en 

kvalitativ intervjustudie där trettio unga pappor och deras partners intervjuades i två steg om 

sin kontakt med mödra- och sjukvården. Studiens syfte var att synliggöra unga pappors 

upplevelser i samband med att de blev föräldrar (Church, Hill, Roberts, Ross & Seaman, 

2012:304).  

 

Resultatet visar att papporna ofta upplevde sig exkluderade och marginaliserade i kontakten 

med mödra- och sjukvården. Flera av papporna kände sig ignorerade av vårdpersonalen i 

samband med graviditetskontroller.  Detta bidrog till att flera av dem slutade att delta vid 

dessa möten, trots att de egentligen ville vara involverade i processen. Av studien 

framkommer det också att hälften av papporna inte erbjöds någon föräldrautbildning. De som 

erbjudits och deltagit kände sig dock exkluderade under utbildningen. De uttryckte dessutom 

att det var en miljö som bara riktade sig till mammorna. Det lyftes även fram positiva 

upplevelser av inklusion, även om de var färre än upplevelserna av exklusion. En positiv 

upplevelse var att vissa barnmorskor genom sitt bemötande fått papporna att känna sig 

inkluderade under graviditeten (Church et al., 2012:308-310).  

 

Både i Church et al. (2012) och Prembergs (2011) studier accepterade papporna att de 

exkluderats beroende på att det är kvinnan som bär barnet. Dessa två studier kommer fram till 

samma slutsats, vilket är intressant med tanke på deras bakgrund. Studierna har utförts i olika 

sociala sammanhang i två länder där uppbyggnaden av välfärdsstaten och därmed också 

människors livsvillkor ser olika ut.  

 

Att en pappa inte blir helt delaktig i föräldraskapet förklarar Plantin (2001b) i sin avhandling 

Mäns föräldraskap: om mäns upplevelser och erfarenheter av faderskapet med en 

utgångspunkt i biologin. Det är kvinnan som bär barnet och därför införlivas hon tidigare i 

föräldraskapet än mannen. Vidare påpekar han att även normer i samhället hjälper till att 

bibehålla kvinnans särställning i föräldraskapet. Både kvinnan själv och omgivningen lägger 

stort fokus på hennes graviditet och pappan hamnar därför i skymundan. Mannens 

huvuduppgift blir att ställa upp som ett stöd för kvinnan, dvs. fungera som en slags andrepilot 

(2001b:119,123-124). Att som Plantin förklara pappans utanförskap med biologi skulle kunna 

vara en möjlig förklaring men det finns också ett annat perspektiv som vi senare kommer att 

diskutera.  
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2.2 Att ge pappan ett erkännande 

 

Plantins (2001b) avhandling visade precis som Fägerskiöld (2006), Premberg (2011) och 

Church et al. (2012) hur pappor kände sig exkluderade i mötet med hälso- och sjukvården. 

Mot bakgrund av deras upplevelser uttryckte papporna en önskan om att vissa delar kunde 

rikta sig mer till dem. Detta skulle få dem att känna sig mer delaktiga och ge dem mer stöd 

inför sin nya roll som förälder (2001b:123-124). Papporna i den skotska studien uttryckte en 

önskan om att personalen skulle involvera dem mer i samtalen och att de skulle ges mer 

skriftlig information som riktar sig till pappan och hans behov. En annan förbättring de 

föreslog var att alla pappor skulle erbjudas att delta i en föräldrakurs tillsammans med sin 

partner, alternativt erbjudas en kurs för blivande fäder. Framför allt önskade männen att de 

som fäder skulle ges ett större värde istället för att exkluderas (Church et al., 2012:308-313).  

 

Även Widarsson (2015:58) menar att Mödrahälsovården bör anpassa sitt stöd så att det 

gynnar båda föräldrarna lika mycket. Genom att kommunicera med och att uppmuntra båda 

föräldrarna ger man dem ett erkännande. Premberg (2011:38-44) påpekar också att det är 

nödvändigt att utveckla vissa verksamheter inom hälso- och sjukvården så att det bättre passar 

båda föräldrarna. Att inkludera pappan på ett annat sätt i föräldrautbildningen och i samband 

med förlossningen skulle leda till att den blivande pappan stärks i sin roll. Men framför allt 

skulle de som föräldrar ges ett större utrymme och värde. Detta erkännande från omgivningen 

skulle kunna ändra bilden av pappan som en sekundär förälder. 

 

 

2.3 Mamman som norm 

 

Ytterligare en studie som berör pappors upplevelser är Cosson och Grahams (2012) ”I felt like 

a third wheel”. Forskarna studerade australiensiska småbarnspappor som varit i kontakt med 

en barn- och familjehälsocentral. Tjugosju pappor deltog i fem olika fokusgrupper. Papporna i 

denna studie upplevde att personalen på barn- och familjehälsocentralen behandlade dem som 

den sekundära föräldern. Männen ansåg sig vara kompetenta och engagerade föräldrar, trots 

detta mötte de en kulturell uppfattning om att de var något annat. Här behandlades de av 

personalen som en inkompetent förälder vars funktion var att fungera som ett stöd till sin 

partner. Papporna såg dock sig själva på ett helt annat sätt; de var en del av ett föräldrateam. 

Detta bidrog till att papporna kände sig mindre värda än mammorna då deras roll inte gavs 

lika stort värde av personalen. Kontentan av studien är att pappan undermineras som förälder 

pga. kulturella antaganden om att mamman är den primära föräldern. Även om pappan 

eftersträvar att vara en inkluderad förälder genom att ta en aktiv roll i föräldraskapet, så 

hindras detta genom att han bemöts som den sekundära föräldern (2012:121-122,129). 

 

Vilka egenskaper som definierar en god mamma och en god pappa undersöktes i den 

etnografiska studien ”Gender equality or primacy of the mother? Ambivalent descriptions of 

good parents” som utfördes i Finland av Perälä-Littunen (2007). I de nordiska länderna är 

jämställdhet mellan män och kvinnor norm. Faderskap och moderskap är tätt sammanflätat 

och vilka egenskaper som tillskrivs respektive förälder är socialt konstruerat. I denna studie 

intervjuades 387 personer och resultatet visar på en ambivalens mellan jämställdhet och synen 

på föräldraskap. Informanterna beskrev föräldraskapet som ett jämställt kollektiv. De ville 

inte placera mammor och pappor i varsitt fack samtidigt som de beskrev mamman som en 

primär förälder och pappan som en sekundär. Slutsatsen i denna undersökning är att mannen 

är normen i samhället och mamman är normen när det handlar om föräldraskapet, och mot 
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denna norm jämförs pappan. Detta medför att pappan får en undanskymd roll och blir den 

sekundära föräldern (2007:341-349). 

 

I Johansson och Kousmanens (2003) antologi Manlighetens många ansikten beskrivs en 

maskulinitet som är i förändring. De vill belysa att män blir alltmer delaktiga i omsorgsarbete 

av olika slag samtidigt som det finns normativa föreställningar som håller kvar det som 

definieras som manligt (2003:13). Här återfinns ett kapitel skrivet av Eriksson (2003) som 

handlar om män och omsorgsarbete i vården. Ett område som är starkt förknippat med 

kvinnor och kvinnlighet. Eriksson menar att fler män syns på detta område och utmanar 

traditionella föreställningar. Då män tillskrivs egenskaper av omgivningen på basis av det 

biologiska könet blir detta problematiskt och kan leda till att de distanserar sig från detta 

område då omsorg inte anses vara manligt (2003:103). Liknande tankegångar går att överföra 

på föräldraskap då även detta område är starkt bundet till kvinnan. Barnomsorg liksom vården 

förknippas med uppfattningen om att det är en traditionell kvinnlig syssla. Detta rimmar väl 

med vad Perälä-Littunen (2007) menar när hon beskriver att mannen är normen i samhället 

men mamman är normen i föräldraskapet.  

 

 

2.4 Sammanfattning 
 

Den forskning som beskrivs ovan tyder på att papparollen har förändrats över tid och att 

pappor är mer aktiva i barnomsorgen nu än förr. Samtidigt visar forskningen att pappor 

exkluderas och bemöts som sekundära föräldrar i hälso- och sjukvården och att föräldrar inte 

alltid är nöjda med det bemötande de fått. Vi är medvetna om att urvalet av utländska artiklar 

gör att resultatet inte kan generaliseras fullt ut till svenska förhållanden då kontexten i andra 

länder är annorlunda. De visar dock på viktiga upplevelser som pappor har och att detta är ett 

ämne som även diskuterats internationellt. Det är också värt att belysa att de flesta artiklarna 

har en vårdvetenskaplig ansats och att det inom detta område saknas i mångt och mycket ett 

mer samhälleligt perspektiv. Mot bakgrund av detta är det intressant att undersöka hur pappor 

upplever möten med den svenska hälso- och sjukvården, då denna verksamhet kan ses som 

samhällets förlängda arm.    
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3. Teoretisk ram 

  

I detta kapitel kommer det att redogöras för den teoretiska utgångspunkt som knyts till vårt 

syfte och frågeställningar. Syftet med denna studie är att med en genusteoretisk utgångspunkt 

undersöka hur svensk hälso- och sjukvård bemöter män i egenskap av pappor. Studien ämnar 

även undersöka pappornas upplevelser av detta. Mot bakgrund av Raewyn Connells teori om 

genusordningen kommer även de teoretiska begreppen inklusion, exklusion och 

kommunikation användas som analytiska verktyg till vårt resultat.  

  

 

3.1 Om genus  
 

Den moderna genusforskningen föddes ur kvinnorörelsens kamp för jämställdhet. Denna 

kamp är enligt Connell (2009) enkel att förstå då de flesta genusordningar i världen gynnar 

män och missgynnar kvinnor. Vidare påpekar hon att genus handlar lika mycket om kvinnor 

som om män. Det existerar en ojämlikhet mellan könen som varierar beroende på i vilken 

kulturell kontext hen befinner sig i. Connell menar att genus består av flera olika dimensioner 

såsom makt, sexualitet, identitet och arbete. De är komplext sammanflätade och alla existerar 

samtidigt, inte var för sig. De roller som kvinnor, män, flickor och pojkar socialiseras in i är 

inte slumpartade utan följer ett strukturellt mönster i samhället. Dessa mönster reproduceras 

socialt genom strukturens förmåga att påverka individens handlingar och kan därför uppfattas 

som statiska. Grunden i den moderna genusteorin är just att det finns ett sådant mönster som 

alla är delar av ett allomfattande genussystem, detta kallar Connell för genusordning. Denna 

genusordning är föränderlig då strukturen också kan påverkas av människors handlingar 

(2009:10-25).  

 

Genom individens agerande i det dagliga livet förhåller den sig till den plats den tagit, eller 

fått i genusordningen. Genusordningen blir då ett mönster i den sociala interaktionen och 

finns närvarande i allt som görs. Då genus är socialt konstruerat och en vanlig uppfattning är 

att skillnaden hänförs till den biologiska skillnaden mellan en man och en kvinna menar 

Connell (2009) att det är mer komplicerat än så. Manlighet och kvinnlighet kan inte ses som 

något biologiskt betingat, ej heller att det är något som uteslutande påtvingats människor 

genom sociala normer eller myndighetstvång utan en individ formar också sig själv som 

maskulin eller feminin. Hon menar att samhället är en social arena där våra kroppar används i 

sociala processer och vårt sociala beteende gör någonting med reproduktiva skillnader. Detta 

benämner hon som den reproduktiva arenan. På denna arena skapas genuskategorier som 

t.ex. man och kvinna, som definieras olika i olika delar av samhället (2009:19-25,96). Connell 

definierar genus på följande sätt: ”Genus är den struktur av sociala relationer som fokuserar 

på den reproduktiva arenan, och den uppsättning praktiker som drar in reproduktiva skillnader 

mellan kroppar i sociala processer” (2009:25).   

   

Connell (2009) menar också att inom genusordningen som råder i ett samhälle så finns det 

flera genusregimer som ingår i denna struktur.  Inom varje institution finns det en rådande 

genusregim där genus är arrangerat på ett särskilt sätt. Det handlar om genusrelationer mellan 

människor och grupper inom genusregimen men också om relationen till andra institutioner. 

En institutions genusregim är ofta en avspegling av den genusordning som råder i det övriga 

samhället men kan avvika. Förändringar startar ofta på detta sätt och det kan ta tid innan det 

sprider sig till andra delar av systemet. Connell menar också att en genusrelation inte behöver 

bestå av en direkt relation mellan en man och en kvinna utan kan också skapas i en indirekt 

relation såsom genom TV och internet. Kommunikation genom språk, tal och skrift spelar 



9 
 

också roll. Både de indirekta och de direkta relationerna påverkar genusregimerna och därmed 

också genusordningen (2009:101-102). 

  

 

3.2 Inklusion och exklusion   
 

Connells (2009) teori om genusordningen går i linje med andra teorier inom sociologin. Två 

begrepp som i denna studie har en central roll är inklusion och exklusion. Vi menar att det är 

igenom dessa mekanismer som genusordningen verkar.  

 

I vilken grad en person inkluderas eller exkluderas i en genusregim är tätt förbundet med 

kommunikation. Jönhill (2012) beskriver samhället som ett kommunikationssystem och 

människan som en social kommunikativ varelse som ingår i en rad olika kontexter. I dessa 

kontexter interagerar olika personer, institutioner och organisationer genom att kommunicera. 

Varje enskild kommunikation är en pågående process med någon där erfarenheter, 

värderingar och normer påverkar individen. Kommunikation har en yttre och inre påverkan på 

individen och bidrar till att individen gör en distinktion utifrån dennes uppfattning (2012:8-

11, 42-43).  

 

Då alla människor ingår i genusordningen och dess olika genusregimer, så kan människan bli 

inkluderad eller exkluderad beroende på vilket kön, etnicitet, eller status den har (Jönhill, 

2012:12; Connell, 2009:101). Att inkluderas i olika sammanhang är något som de flesta 

individer eftersträvar och förväntar sig då det ger ett egenvärde till individen. Detta skapar 

lika förutsättningar för individer att agera inom systemet. Om det finns brister i 

kommunikationen och en individ istället exkluderas i ett socialt möte så tillskrivs den ett 

mindre värde och skillnader skapas (Jönhill, 2012:33). På detta sätt bidrar inklusion och 

exklusion till individens position i genusordningen. Den position en individ har på den 

reproduktiva arenan påverkas alltså av kommunikation.  

 

Inklusion och exklusion handlar om förhållandet mellan människan och samhället. En individ 

kan vara inkluderad genom att ha tillträde till en institution men kan likväl vara exkluderad 

inom institutionen. Begreppen inklusion och exklusion är tätt sammanflätade med varandra, 

en kan vara både inkluderad och exkluderad samtidigt (Jönhill, 2012:54-57). 
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4. Metod 

 

I denna del kommer de metodologiska valen som gjorts att beskrivas och förklaras. Därefter 

redovisas studiens urval, genomförandet av intervjuerna samt hur de bearbetats och 

analyseras. Senare kommer de etiska aspekterna att lyftas fram, och till sist diskuteras även 

studiens styrkor och svagheter. Syftet med denna studie är att med en genusteoretisk 

utgångspunkt undersöka hur svensk hälso- och sjukvård bemöter män i egenskap av pappor. 

Studien ämnar undersöka pappornas upplevelser av detta.  

 

 

4.1 Kvalitativ metod 
 

I början av denna studie valde vi en teori att utgå ifrån, under arbetets gång har det sedan 

växlats mellan en teoretisk och en empirisk utgångspunkt. En kvalitativ metod valdes för att 

få förståelse, en uppfattning och erfarenheter kring fenomenet. Då den kvalitativa metoden 

fokuserar på en individs egen verklighet, är denna metod av relevans för vår studie. Av den 

anledningen har det bortsetts ifrån en kvantitativ metod, eftersom den inte skulle ge oss 

samma typ av information. Då en kvantitativ metod mäter fenomen utifrån en statistisk, 

kvantifierbar utgångspunkt (Bryman, 2011:40-41).  

 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 
 

För att besvara syftet valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Enligt Bryman (2011) 

så bygger semistrukturerade intervjuer på att forskaren har en intervjuguide som innehåller 

specifika teman eller huvudfrågor av undersökningsområdet. Detta val av metod är flexibelt 

och blir därmed fördelaktigt för intervjuprocessen, då den ger forskaren möjlighet att ställa 

öppna frågor samt följdfrågor beroende på vad respondenten svarar. Frågorna bör även vara 

generella i sin formulering, så att respondentens verklighet, synsätt och uppfattning om saker 

kommer fram (2011:415-416).  

 

Bryman (2011) får också stöd av Kvale och Brinkmann (2014) som även de belyser att samtal 

är den mest grundläggande formen till att ge respondenten möjlighet att själv berätta och 

beskriva sin värld och sina upplevelser. Detta visar på att varje människa har en egen 

subjektiv upplevelse. För att samla in det empiriska materialet användes semistrukturerade 

intervjuer, då de tenderar att likna ett vanligt samtal. En intervjuguide (se bilaga 1) 

utformades för att kunna besvara frågeställningarna och uppfylla syftet. Denna intervjuguide 

innehöll förutbestämda teman kring vilket samtalen med respondenterna skulle föras. En 

semistrukturerad intervjuguide kan ses som en översikt över de ämnen som ska behandlas och 

frågor till valda ämnen (Bryman, 2011:415-16; Kvale & Brinkmann, 2014:17-18).  

 

Då tiden för studien var begränsad ansåg vi att den lämpligaste metoden för att uppfylla syftet 

var semistrukturerade intervjuer. Observationer hade kunnat användas men hade tagit mer tid 

i anspråk. Fokusgrupper var ett ytterligare ett alternativ som övervägdes men valdes bort till 

förmån för individuella intervjuer. Detta då vi ville att respondenterna skulle kunna tala fritt 

utifrån sina egna subjektiva upplevelser utan att påverkas av andra respondenters berättelser 

eller deras inbördes relation. Det som därmed valdes bort var att respondenterna kunde ha haft 

draghjälp av varandra och kommit på fler upplevelser när de lyssnat på de andra 

respondenternas berättelser. En annan anledning till varför metoden fokusgrupp valdes bort 

var att respondenterna var föräldralediga vid undersökningstillfället och att de därmed hade 
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ansvaret för tillsynen av sina barn. Detta skulle kunna försvåra genomförandet av en sådan 

typ av intervju. Att genomföra individuella intervjuer bedömdes enklare ur 

barnomsorgssynpunkt.  

 

 

4.3 Urval 

 

Urvalskriterier för denna studie är engagerade småbarnspappor. Med en engagerad pappa 

menas en pappa som sätter ett högt värde på relationen till sitt barn och är aktiv i allt som har 

med barnets utveckling och omsorg att göra. Med småbarnspappa avses en pappa som har 

barn under tre år, detta för att respondenternas upplevelser skall vara så aktuella som möjligt. 

Av denna anledning vände vi oss till Öppna förskolans Pappis-verksamhet (Pappis) i Olaus 

Petri församling i Örebro. Pappis, som har funnits i tio år, är en mötesplats där barn upp till 

sex år och deras pappor kan träffas och dela erfarenheter med varandra. Detta var ett första 

steg för att nå den målgrupp som var av intresse. Vi mailade familjepedagogen som är 

ansvarig för verksamheten och förklarade syftet med studien och att vi sökte respondenter till 

intervjuerna. Detta resulterade i en inbjudan till verksamheten.  

 

Att rekrytera respondenter på Pappis-verksamheten var ett medvetet val. Vi gjorde antagandet 

att de som befinner sig på Pappis är engagerade pappor. Detta antagande gjordes mot 

bakgrund av att deltagandet på Pappis är av frivillig art och därför är en plats föräldrar själva 

väljer att besöka med sitt barn. För att uppnå syftet med studien gjordes detta målinriktade 

urval (Bryman, 2011:434).  

 

Väl på plats på Pappis gjordes ytterligare ett urval. Denna gång ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Att göra ett bekvämlighetsurval innebär att forskaren väljer de 

respondenter som vid ett visst tillfälle finns tillgängliga för dem (Bryman, 2011:194). Precis 

så var det för oss. De pappor som senare intervjuats befann sig med sina barn på Pappis den 

dag verksamheten besöktes. Verksamhetsledaren informerade papporna när de klev in i 

lokalen om att vi var där för att rekrytera respondenter till studien och vad den i stora drag 

handlade om. Vi minglade senare med papporna och deras barn. De som visade intresse för 

studien satte vi oss ned tillsammans med och berättade mer om syftet. De pappor som tyckte 

det var intressant fick också skriftlig information (se bilaga 2) och deras kontaktuppgifter 

antecknades. Några dagar efter mötet på Pappis togs telefonkontakt med respondenterna och 

en tid för intervju bokades. Totalt intervjuades sex småbarnspappor.  

 

 

4.4 Presentation av respondenter 

 

Respondenterna var män mellan 32 och 39 år gamla med svensk bakgrund, boende i de 

centrala delarna av Örebro. Några i lägenhet och några i villa. Samtliga hade eftergymnasial 

utbildning och var anställda inom medelklassarbeten. Under studiens genomförande var 

samtliga föräldralediga på heltid med sina barn som alla var mellan 11 och 15 månader gamla. 

Två av papporna hade tre barn. De andra fyra var förstagångsföräldrar. Samtliga respondenter 

var sammanboende med barnens andra förälder. För att underlätta vidare läsning och för att 

kunna skilja respondenterna åt i uppsatsens resultat och analysdel kommer de fortsättningsvis 

att namnges. De kommer att kallas för Fredrik, Jonas, Daniel, Stefan, Mattias och Jens. 

Namnen är fingerade för att säkerställa anonymitet.  
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4.5 Genomförande 

 

Alla intervjuer genomfördes inom ett tidsspann på en vecka. Intervjuerna genomfördes i olika 

miljöer som respondenten fick välja utifrån vad de ansåg passa dem bäst. Tre av intervjuerna 

genom fördes i respondenternas hem. Två av intervjuerna skedde på stadsbibliotekets café 

och en intervju genomfördes i ett samtalsrum tillhörande Pappis-verksamheten. Oavsett 

vilken plats intervjun ägde rum på så var det lugnt och tyst och inga andra personer fanns i 

närheten. Miljöerna var snarlika. Barnen var närvarande vid alla utom ett tillfälle. Detta kan 

ha påverkat respondenten vid intervjutillfället då hans uppmärksamhet delades mellan 

intervjufrågorna och barnet.  För att skapa en så avslappnad stämning som möjligt bjöds 

respondenterna på fika i samband med intervjun.  

 

Innan intervjuerna påbörjades fick varje respondent ta del av de etiska principerna och ge sitt 

samtycke (se bilaga 3). Intervjun genomfördes vid ett bord med respondenten på ena sidan 

och vi på andra sidan. En av oss agerade intervjuare och den andra agerade som ett stöd för 

den som intervjuade. Syftet med detta var att stödja intervjuaren med följdfrågor och för att 

säkerställa att samtalet höll sig till ämnet. Det var samma uppdelning av roller vid samtliga 

intervjuer. Vid alla intervjuer gjordes ljudupptagningar. En diktafon och en mobiltelefon 

användes för att spela in. Denna gardering gjordes utifall att någonting skulle gå snett med 

inspelningen och den skulle gå förlorad. Intervjuerna varade mellan 35 och 45 minuter. 

Samtliga intervjuer gick lätt att genomföra och för varje genomfört intervjutillfälle så blev vi 

tryggare och säkrare i rollen som intervjuare. 

 

När alla intervjuer genomförts transkriberades det inspelade materialet. Detta resulterade i 83 

sidor text. Det talade språket förändras när det görs om till skriven text. För att komma runt 

detta beskrevs sådant som skett i interaktionen mellan respondenten och oss i 

transkriberingen. Skratt, hostningar och pauser antecknades och vi har försökt att återge 

talspråket i den mån det går (Bryman, 2011:430). 

 

 

4.6 Databearbetning och analysmetod 

 

Denna studie har utgått ifrån en teoretisk ansats men också växlat mellan teori och empiri. 

Syftet med undersökningen är få en djupare förståelse för respondenternas upplevelse av det 

valda fenomenet, snarare än att bekräfta en redan befintlig teori. Det transkriberade materialet 

har analyserats utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Gilje och Grimen (2009) förklarar 

hermeneutik som en metodlära. Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder 

konsten att förklara. Enligt denna metod så uppnår forskaren förståelse genom att tolka och 

förstå människornas egna upplevelser, forskaren får då tolka innebörden på det som har sagts. 

Därför är tolkningen och förståelse av mening det centrala i hermeneutiken och en viktig 

grund inom kvalitativ forskning (2009:171-174).  

 

Efter varje intervjutillfälle transkriberades materialet. Vi tog tre intervjuer var. Därefter lästes 

hela det transkriberade materialet igenom i omgångar för att båda skulle bekanta sig med 

materialet ordentligt. Därefter försökte vi var för sig hitta relevanta stycken i de utskrivna 

transkriberingarna, för att sedan tillsammans analysera dessa stycken. Vidare lade vi ihop våra 

stycken i högar med olika teman som utkristalliserat sig under analysens gång. Tillexempel så 

fick en hög kallas inklusion. Sedan jämfördes de olika styckena i respektive tema för att se 

likheter och olikheterna i materialet.  Syftet med detta var att hitta kärnan på gemensamma 

kategorier, samt försöka få en översikt över de olika styckena. Just detta var krävande och 
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fick upprepas flera gånger. Detta för att få så allomfattande och uttömmande teman som 

möjligt. Denna analys resulterade avslutningsvis i tre teman: Att känna sig inkluderad, 

mamman som norm och djupt rotat i oss. 

 

 

4.7 Etiska förhållningssätt   
 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer (2011) inför denna studie, detta för att försäkra 

oss om att vi håller en god etik samt moral under processen gång. Dessa vetenskapliga 

riktlinjer innehåller ett antal etiska principer, vilka kommer redogöras för nedan med koppling 

till studien.    

 

Informationskravet: Vid varje intervjutillfälle presenterade vi oss och förklarade 

undersökningens syfte. Vi försäkrade oss om att intervjupersonerna kände sig bekväma i 

situationen och att deltagandet var frivilligt. Vi var även tydliga med att förklara syftet med 

undersökningen samt informera dem om att studien skulle examineras utav en examinator. 

Vidare har de informerats om och erbjudits att ta del av den färdiga studien. Denna 

information anses vara en viktig aspekt för att respektera respondenterna men också för att få 

dem att känna sig delaktiga. 

    

Samtyckeskravet: För att uppfylla samtyckeskraven har vi som nämnt ovan försäkrat oss om 

att intervjun är frivillig samt att de har rätt att avbryta den när som helst. Respondenterna fick 

även ge sitt samtycke till att intervjun spelades in på två enheter, en diktafon och en 

mobiltelefon.  Ingen av respondenterna hade några problem med det ovanstående. 

   

Konfidentialitetskravet: Respondenterna informerades om att allt undersökningsmaterial som 

framkommer vid varje intervjutillfälle kommer vara anonymt. Inte heller kommer information 

som nämns i studien avslöja dem som respondenter. Inspelningen och transkriberingen 

kommer enbart hanteras av oss. Varje respondent tilldelades ett fingerat namn för att utesluta 

möjligheten att känna igen dem vid valet av citat. Efter att analysen och resultaten är klart 

skall materialet förstöras. Att deras identitet skulle skyddas var vi noga med att tydliggöra. 

Detta för att respondenterna skulle känna sig trygga och för att värna om deras identitet.   

 

Nyttjandekravet: Allt datamaterial som samlades in för denna studie har endast används för 

forskningens ändamål. Materialet har förvarats på ett säkert ställe, detta för att ingen 

utomstående person skall ta del av materialet, alternativ sprida den (Vetenskapsrådet, 2011).   

 

 

4.8 Validitet  

 

Validitet är tillförlitligheten av en undersöknings slutsats (Bryman, 2011:50). För att öka 

validiteten vid vår studie har intervjuguiden testats i en intervjuliknande situation med en 

bekant. Detta gjordes i syfte att testa utformningen på frågorna som en försäkring om att 

frågorna kunde förstås och besvaras av respondenterna. Detta test resulterade inte i någon 

revidering av intervjuguiden. Under intervjuernas genomförande har vi vid minsta antydan 

om att respondenten inte förstått frågan omformulerat den för att undvika att frågan 

missförståtts. I de fall respondenten uttryckt sig oklart i sin beskrivning av en upplevelse har 

följdfrågor ställts. Detta för att försäkra oss om att vi förstått vad respondenten menade och på 

så sätt kontrollera informationens riktighet under insamlandet. De åtgärder som nämns ovan 

anser vi höjer validiteten på studien.  
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4.9 Reliabilitet  

 

Reliabilitet är ett begrepp som visar på hur pålitlig en mätning är. Reliabilitet associeras ofta 

med kvantitativt inriktad forskning men är också relevant för kvalitativa studier. Inom 

kvalitativ metod skiljs det på extern och intern reliabilitet. En hög extern reliabilitet betyder 

att mätningar oberoende av varandra ska kunna ge nästintill identiska resultat även om de 

genomförts av olika forskare. Extern reliabilitet i kvalitativa studier kan vara svårt att uppnå. 

Detta pga. av att de berättelser respondenterna ger kan påverkas av situationen och deras 

sinnestillstånd vid tidpunkten för genomförandet. En social situation går heller inte att 

återskapa. Forskarens egen person påverkar också data insamlandet. En kvalitativ studie är 

därför svår att replikera (Bryman, 2011:351-352). Vi är medvetna om att respondenterna kan 

ha upplevt det ansträngande att vi var två intervjuare och att det kan ha fått dem att känna sig 

obekväma i situationen. Detta är i så fall inget som märkts av. Dock kan de ha upplevt sig 

obekväma när barnet krävt deras uppmärksamhet och deras berättelse på så sätt avbrutits en 

kortare stund.  

 

Intern reliabilitet innebär att forskarna kommer överens om hur de ska tolka den data som 

insamlas till en studie (Bryman, 2011:352). Transkriptionerna lästes igenom var och en för sig 

och det gjordes anteckningar i marginalen. Dessa noteringar diskuterades sedan gemensamt 

och ledde senare till konsensus om en gemensam tematisering. Analysen av materialet gjordes 

senare tillsammans för att försäkra oss om att respondenterna tolkats på samma sätt. Detta för 

att säkerställa att det empiriska materialet behandlats på ett korrekt sätt och för att stärka den 

interna reliabiliteten.  

 

Vi är medvetna om att det bekvämlighetsurval som gjordes kan ha påverkat studiens 

reliabilitet. Om intervjuerna genomförts med andra respondenter kunde studien fått ett annat 

resultat.  

 

 

4.10 Generaliserbarhet 

 

Generaliserbarhet avser huruvida en studies resultat kan antas gälla för andra personer, 

situationer, händelser eller fall som inte ingått i studien (Fejes & Thornberg, 2009:228). En 

kvantitativ forskning strävar ofta till att resultatet skall kunna generaliseras till en relevant 

population. En kvalitativ forskare däremot är mer intresserad av att förstå fenomen mot 

bakgrund av den kontext i vilken studien utförs (Bryman, 2011:372). Vår studie baseras på 

kvalitativa semistrukturerade intervjuer med sex stycken pappor och det är deras subjektiva 

upplevelser som studien bygger på. Vi kan därmed inte förutsätta att resultatet går att 

generalisera till en population utanför denna grupp, detta var inte heller syftet med studien. Vi 

kan således inte uttala oss om hur småbarnspappor generellt upplever möten inom hälso- och 

sjukvården.  
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5. Resultat och analys 

 

I detta kapitel kommer det att redogöras för vårt resultat och analys utifrån intervjuerna som 

har genomförts. Först kommer en kortfattad beskrivning av de institutioner inom hälso- och 

sjukvården som berör studien. Detta för att ge en förståelse för på vilka grunder verksamheten 

bedrivs. Vi kommer sedan att växla mellan resultat och analys för att lättare få ett 

sammanhang.  

 

Det har förekommit tre teman som visat sig ta störst plats i materialet och som anses vara 

mest relevant för undersökningen. Dessa teman är: Att känna sig inkluderad, mamman som 

norm och djupt rotat i oss. Vi har så långt som möjligt försökt hålla isär teman i 

redovisningen, men ibland har de ändå glidit in i varandra. De teman som presenteras känns 

igen från avsnittet om tidigare forskning. Respondenterna som står bakom de citat som 

använts för att styrka analysen har fingerade namn. Även deras partner i de fall det 

förekommer, detta för att värna om deras anonymitet. Detta kapitel avslutas med studiens 

slutsats. 

 

 

5.1 Hälso- och sjukvården 

 

Institutionerna inom hälso- och sjukvården riktar sin verksamhet till föräldrar och blivande 

föräldrar samt deras barn. MVC, föräldrautbildningen, förlossningen och BVC har olika 

uppgifter beroende på vart i en graviditet föräldrarna befinner sig. Alla verksamheter är på 

något sätt ansvariga för hälso- och sjukvård eller för utbildning inför att bli förälder. 

Verksamheterna bygger på möten mellan människor, och här sker dagligen en 

kommunikation mellan samhället och individen och mellan individer.  Verksamheterna 

bedrivs av Region Örebro län1 och i den jämställdhetsstrategi som gäller för 2012-2015 står 

det att läsa:  

 
Vi visar respekt för allas lika värde och delaktighet. Vi finns nära medborgarna genom 

hela livet. Vi ser behoven hos varje person. Vi utgår från att biologiskt och socialt kön 

kan begränsa människors möjligheter. En mer öppen inställning till kön och genus är 

en förutsättning för jämställdhet. Örebro läns landsting ska vara ett jämställt landsting.  

Genusmedvetenhet och en strävan efter ökad jämställdhet är synligt när Örebro läns 

landsting tar fram övergripande strategier, planer samt i beslut på alla nivåer och inom 

alla verksamheter i landstinget. Vi är uppmärksamma på att normer och förväntningar 

rangordnar människor, och har en skadlig effekt på människors hälsa. Därför skall vi 

åtgärda missförhållanden och problem som beror på kön, och skapa en organisation 

för hälsa och jämställdhet. Alla möten i Örebro läns landsting sker med respekt oavsett 

kön: I en organisation som vår bygger en stor del av verksamheten på möten mellan 

människor (Örebro läns landsting, 2013).  

 

Alla verksamheter inom Region Örebro län har sin egen genusregim och det är inom denna 

som föräldrar möter personal, vilket gör att vi finner frågan relevant för studien.  

 

  

 

 

                                                         
1 Örebro läns landsting bytte namn till Region Örebro län den 1a januari 2015.  
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5.2 Att känna sig inkluderad     
  

I början av intervjuerna informerades respondenterna om studiens syfte. Vi berättade också att 

forskning visar att föräldrar inte bemöts som jämlika i hälso- och sjukvården och att detta har 

fått oss att undra hur papporna själva upplever dessa möten. 

  

Möten inom verksamheterna handlar om olika situationer där människor möts och 

kommunicerar. En verksamhet vi pratade med våra respondenter om var 

förlossningsavdelningen. Denna verksamhet särskilde sig i bemötandet från de andra 

verksamheterna. Här upplevde samtliga respondenter att de blev inkluderade i mötet då 

barnmorskan poängterade att det här gör ni tillsammans. Eftersom föräldrar ser barnmorskan 

som ett viktigt stöd är hennes kommunikation av betydelse för att få båda att känna sig lika 

delaktiga och viktiga. Respondenten Mattias säger: 

  
Barnmorskan coachade dels henne, men sen mig också om vad jag skulle göra och 

vart jag skulle stå, och liksom kunde säga till Maria att lyssna nu på vad han säger här 

och så. Så hon uppmuntrade det där lagarbetet och samspelet. Så där kände jag mig 

väldigt inkluderad under hela processen. 

  

Vid det här mötet upplevde Mattias att han och hans fru blev bemötta som ett team. Han 

upplevde också sin närvaro som betydelsefull då personalen inkluderade honom genom att ge 

honom olika uppgifter. Här skedde det en rak kommunikation till båda föräldrarna ifrån 

barnmorskans sida där hon involverade båda föräldrarna i det gemensamma arbetet. Detta kan 

kopplas till Jönhills (2012) resonemang om kommunikation.  Varje enskild kommunikation är 

en yttre och inre process som påverkar alla inblandade. När individen känner sig inkluderad i 

en viss kontext, vilket respondenterna gjorde, betyder det att den som kommunicerat dvs. 

barnmorskan gett individen ett egenvärde. När individen får ett egenvärde bidrar det till att 

det skapas lika förutsättningar för individer i ett möte. Genom att skapa lika förutsättningar 

inkluderas alla vilket en annan pappa, Fredrik, upplevde: ”Det kändes som att det var vår 

förlossning. Inte att det var enbart Anna som var där i rummet och skulle föda”. Citatet visar 

på att Fredrik kände sig delaktig, genom att personalen behandlade dem som ett team, vilket 

var uppskattat och upplevelsen var att han blev inkluderad. Premberg (2011) anser att detta är 

viktigt då det kan stärka pappans roll och att han som förälder ges ett större utrymme och 

värde.  

 

I vilken grad en individ inkluderas i en genusregim är tätt förbundet med kommunikation. 

Varje enskild kommunikation är en pågående process med någon, där erfarenheter, 

värderingar och normer påverkar individen. Connell (2009) menar att det är en vanlig 

uppfattning att särskilja människor utefter deras biologiska skillnader. Eftersom hälso- och 

sjukvårdens verksamheter som föräldrar passerar är starkt knytet till den reproduktiva arenan 

är det lätt att det görs en sådan distinktion bland föräldrarna.  

  

Att bemötas som en familj redan från början är något som visat sig vara viktigt för våra 

respondenter. Jens upplevde skillnad i bemötandet han fått på MVC jämfört med BVC. På 

MVC var det mer fokus på mamman och graviditeten än på dem som en familj, detta ändrade 

sig sedan när barnet var fött och de kommit till BVC: ”… ja verkligen, då är det vi (…) för då 

är vi en familj, då är vi tre”. Att Jens och hans fru bemötts som en familj på BVC upplevdes 

som att han fick ett egenvärde men också känslan att han var jämlik som förälder. 

Kommunikationen hade ändrats på ett sådant sätt att frågorna rörande barnet inte enbart 

riktades till mamman, utan här inkluderas även pappan. Respondenterna uttrycker också att 

när barnmorskan frågar om deras tankar, känslor och förväntningar på att bli pappa, upplever 
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de att hon engagerar sig i dem och inte bara i mamman, graviditeten och barnet. 

Respondenten Mattias, till skillnad från Jens, upplevde att barnmorskan på MVC inkluderade 

honom genom att engagera sig i både honom och hans fru:  

  
Jag vet inte om vi hade tur eller om vi… Det var inga som helst konstigheter och det 

kändes snarare så att hon var glad att man var med som pappa. (…) Just 

barnmorskebesöken. Det känns som att hon tog tillfället i akt också att när Maria var 

iväg och lämnade urinprov och på provtagning och sådär så liksom pratade hon och 

jag under tiden, då om saker som berörde mig då kan man säga. Det kändes som att 

man fick sin tid också. Det var jättejätte bra.    

   

Här upplever Mattias att MVC-barnmorskan greppade tillfället i att fråga honom om hur han 

upplevde graviditeten. Vilket för honom var betydelsefullt då han upplevde att 

kommunikationen inte enbart var riktad eller fokuserad på mamman utan inkluderade även 

honom. Vidare poängterar Mattias att om ett barn till skulle bli aktuellt önskar de samma 

barnmorska igen just för att det fungerade så bra för båda. Mattias upplever att ingen skillnad 

gjordes på honom och den andra föräldern under mötet. Detta medförde att bådas behov blev 

tillfredsställda men också att de upplevde ett jämlikt bemötande. Även Daniel har upplevt ett 

jämlikt bemötande. Han uttrycker sig så här om BVC: ”Jag känner mig trygg med den 

barnmorskan eller vilken titel hon har. Hennes bemötande är detsamma mot mig eller min fru 

eller båda två”. Genom att bemöta föräldrar på ett jämlikt sätt skapar det trygghet för Daniel 

som nybliven pappa. Att känna sig trygg med och bygga upp ett förtroende för personalen är 

viktigt menar Fägerskiöld (2006). 

  

Hälso- och sjukvårdens verksamheter erbjuder föräldrastöd till alla blivande och nyblivna 

föräldrar (Widarsson, 2015). De här verksamheterna är samhällets förlängda arm. Hur 

personal i verksamheten kommunicerar med föräldrar är viktigt eftersom individerna som 

arbetar här representerar samhället och har både makt och möjlighet att stödja och bekräfta 

föräldrarna i ett jämlikt föräldraskap. Trots denna strävan efter jämlikhet så visar tidigare 

forskning att pappan känner sig exkluderad inom hälso- och sjukvården. Att pappan blir 

exkluderad beror enligt Plantin (2001b) på att det görs en biologisk distinktion mellan 

mammor och pappor. Connell (2009) menar att det är mer komplicerat än så, det handlar inte 

bara om det som är biologiskt betingat utan också om normer, värderingar och sociala 

relationer som påverkar pappans deltagande.   

  

  

5.3 Mamman som norm   
 

Flera utav papporna har upplevt ett ojämlikt bemötande. Detta verkar främst gälla de möten 

som skett på MVC. Mycket fokus läggs här på den blivande mamman och pappan har ibland 

hamnat i skymundan. Då vi pratade med Daniel om hur han upplevt att stödet till honom som 

blivande förälder har fungerat så svarar han att: ”Det var inte huvudsysslan utan det var henne 

och barnet som var huvudsysslan”.  Detta kan tolkas som att Daniel upplever att MVC gör 

skillnad på vem av föräldrarna de riktar sig till och att han som blivande pappa inte var i 
fokus. Fredrik har en liknande upplevelse men drar det ett steg längre, hans känsla är att han 

hamnar helt utanför då barnmorskan enbart kommunicerar med den blivande mamman: ”jag 

får sitta bredvid, som en åhörare mer. (…) det hade inte spelat så stor roll om jag var med 

eller inte”. Distinktionen som barnmorskan gör här får Fredrik att känna att han är exkluderad 

på ett sådant sätt att han inte är jämlik med mamman. Han tillskrivs ett så litet värde som 

blivande förälder att han lika gärna kunnat stanna hemma.  
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Connell (2009) skulle sagt att både Daniels och Fredriks upplevelser är ett uttryck för den 

genusregim som råder inom MVC. Eller åtminstone hur denna barnmorska ser på pappan och 

vilka egenskaper hon tillskriver honom. Han ges en plats som åhörare på den reproduktiva 

arenan och behandlas inte jämlikt med den blivande mamman.   

  

Alla par erbjöds att gå en föräldrautbildning i MVC:s regi under graviditeten. Alla utom ett 

par valde att delta. Överlag upplevde papporna att de inkluderats i föräldrautbildningen men 

med blandade känslor. Mattias upplevelse av föräldrautbildningen är tudelad. Han är nöjd och 

känner sig inkluderad då han erbjudits vara med i en föräldrautbildning men kände sig 

exkluderad när han väl var där. Han upplevde att föräldrautbildningen riktade sig i större del 

till de blivande mammorna än till papporna, som enligt honom inte fick sina behov 

tillgodosedda:   

  
Jag menar nu skulle man prata i grupp om förväntningar på amningen, och där sitter vi 

fem grabbar och tittar på varandra liksom ba. Jaa är det någon som har något nä… Inte 

mer än att Liverpool spelade jävligt dåligt i lördags. Ähh men vad ska vi, vad ska vi 

säga på en sån fråga liksom? 

  

Mattias upplevelse fångar den berättelse som flera av papporna delat med oss. De är 

inkluderade på ett sådant sätt att de ges tillträde till utbildningen och får samma information 

som den andre föräldern men informationen som förmedlas går inte att relatera till. Mattias 

hade önskat att några träffar bara hade riktat sig till de blivande papporna så att deras behov 

hade kunnat tillgodoses. Här är det tydligt att föräldragruppen bygger på ett antagande om att 

det är mamman som är normen i föräldraskapet och att pappans behov blir sekundärt, detta 

liknar resultatet i Perälä-Littunens (2007) studie.  

 

Personalen som driver föräldrautbildningen är de barnmorskor som också arbetar vid MVC, 

på detta sätt reproduceras de normer och föreställningar som råder inom den genusregimen. 

Kommunikationen från barnmorskorna till gruppen som sker här förmedlar inte en bild av ett 

jämlikt föräldraskap och exkluderar papporna. Att föräldrautbildningens material mest riktar 

sig till de blivande mammorna nämner också Premberg (2011) i sin forskning. Hon nämner 

också att papporna upplevde sig bara vara ett sällskap till sin partner under utbildningen. 

Ingen av våra respondenter uttrycker sig på det sättet men deras erfarenheter tolkar vi som 

liknande de i Prembergs studie.   

  

Förlossningsavdelningen framstod under intervjuerna som den plats där papporna nästan 

enbart vittnade om inklusion och att de upplevde sig behandlade som jämlikar. Det finns dock 

en pappa, trebarnspappan Jens, som berättar att efter förlossningen exkluderades han från 

samvaron med sitt barn:   

 
Men jag fick inte vara kvar för det var så fullt så jag fick inte sova kvar. Och det var 

lite sådär tycker jag. I och för sig var klockan 00:30-01:00 och då skulle hon och 

barnet lägga sig. (…) Då kände jag mig överkörd eftersom barnmorskan bad mig gå 

hem. (…) Det hade varit extra jobbigt att bli hemskickad om det hade varit första 

gången. Även om det finns personal runtomkring Sara och barnet så vill man ju veta. 

 

Det här är en situation där den nyblivne fadern blir hemskickad mitt i natten, han ville vara 

kvar på sjukhuset med sin nya familj men det finns ingen plats för honom. Verksamheten och 

dess genusregim skickar honom ett tydligt meddelande med barnmorskan som budbärare om 

att hans föräldraroll är sekundär trots att han, liksom papporna i Cosson och Grahams (2012) 

studie eftersträvar att vara inkluderad. De reproduktiva skillnaderna gör sig påminda. 
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Moderskapet är femininitet i sin yttersta form, det finns inget som är så långt borta från det 

maskulina som att föda barn. Sjukhuset bereder plats för den nyförlösta mamman genom att ta 

hänsyn till biologiska och medicinska skäl, men pappan får åka hem trots att de båda blivit 

föräldrar. Plantin (2001b) menar att samhället hjälper till att bibehålla kvinnans särställning i 

föräldraskapet, detta är ett exempel på det. Vi anser att det är förståeligt att mamman i denna 

situation behöver prioriteras. Dock bör det inte glömmas bort att de är en enhet, en familj. Här 

är det viktigt att verksamheten tar tillvara på pappans önskan att inkluderas och ger dem ett 

jämlikt bemötande. Att papporna inte inkluderas trots sitt engagemang är en brist som också 

Widarsson (2015) och Premberg (2011) påpekar.  

  

Alla pappor utom en har varit regelbundna besökare på BVC, de flesta har gått dit 

tillsammans med mamman och barnet men två pappor har varit där själva med sina barn. En 

av dem är Jonas som upplevde att han fått ett bra och jämlikt bemötande av sjuksköterskan. 

Han säger: ”Jag tycker att det har varit väldigt bra bemötande. Jag blev uppmärksammad och 

de var trevliga”. Fredrik däremot upplevde något annat. Han berättar att han upplevt sig 

exkluderad då personalen fått honom att känna sig som en inkompetent förälder: ”… om 

Anna kommer så förväntar dom sig att hon kan ta hand om barnet och när jag kommer så blir 

det lite mer så här att jaha kan han byta blöja …”. Det har också hänt att personalen frågat 

vart Anna är vilket Fredrik inte förstår syftet med då han är där för att väga och mäta barnet. 

Detta får Fredrik att känna sig otillräcklig och han får intrycket av att han inte duger som 

förälder.  

 

I denna kommunikation sker det en distinktion från sjuksköterskans sida där Fredrik, till 

skillnad från Jonas, känner sig exkluderad i sammanhanget och tillskrivs ett mindre värde. 

Därmed får han inte ett jämlikt bemötande som förälder. Trots att Fredrik, i egenskap av att 

vara pappa, har tillträde till den här verksamheten och på så sätt är inkluderad, så exkluderas 

han när hans föräldrakompetens ifrågasätts. I detta exempel kan vi se hur kommunikationen 

vid BVC placerar Fredrik på en position på den reproduktiva arenan där han, pga. att han är 

man, exkluderas. Detta är ett tydligt exempel på hur inklusion och exklusion existerar 

samtidigt och är tätt sammanflätade med varandra vilket påverkar kommunikationen som i sin 

tur påverkar genusordningen.   

  

 

5.4 Djupt rotat i oss  
  

Vi nämnde tidigare att pappor idag har tillträde till hälso- och sjukvårdens verksamheter. 

Detta innebär att de är formellt inkluderade, dock kan de fortfarande vara exkluderade vilket 

vi kan utläsa ur samtliga pappors upplevelser. När denna dubbelhet sker har samtliga pappor 

gett oss en biologisk förklaring i någon form. När vi pratar om bemötandet på BVC så säger 

Jonas:   

   
Ja man har väl inte samma fokus på pappan på grund av... där är det väl lite på grund 

av de biologiska skälen. Det är mamman som ammar och mamman som nyss har 

förlösts… tja och sådär (…) Men inget jag stör mig på, det känns ganska naturligt.   

  

Jonas är medveten om att han inte behandlades jämlikt med mamman och han accepterar det 

som något naturligt. Det är för honom självklart att det finns en biologisk skillnad mellan 

dem. Det naturliga ligger i att kvinnan bär och ammar barnet och att han inte gör det. Även 

Daniel upplevde sig inkluderad i kontakten med BVC men uttrycker samma dubbelhet: ”Sen 

tror jag fokus var på mamman och barnet och det förstår jag, och det är där den ska vara 

också... där och då... den fysiska anledningen…”. Även Daniel lägger vikt på att mamman 
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och barnet är en naturlig enhet trots att barnet inte längre är i mammans mage. Stefan ger 

också uttryck för detta men han upplever sig exkluderad: ”Ja sen blir det väll lätt lite mer 

mammafokus och det är ju lite exkluderande, men hon är ju hemma med barnet mer och hon 

ska ju få amningen att funka och sånt”.  

 

Jonas och de andra papporna förhåller sig till den reproduktiva processen och kvinnans 

uppgift i den som något naturligt och självklart. När de gör det så accepterar de sig själva och 

sin status som en naturlig position i genusordningen. En maskulin position som är motsatsen 

till den feminina (Connell, 2009). När de förklarar detta som något naturligt så följs det 

strukturella mönstret i genusordningen. Det här är exempel på hur papporna formar sig själva 

som maskulina, de har inte bara fått sin roll och plats från andra i genusordningen utan bidrar 

också till det själva genom att upprätthålla sin position.  

  

Att kvinnan bär barnet verkar göra att pappan ser de två som en enhet tills de biologiska 

skillnaderna inte längre är så uppenbara. Detta påverkar deras handlingar och de val de gör. 

Mattias säger så här om fördelning av föräldraledighet:    

  
Det föll sig ganska naturligt att Maria var hemma de första tio månaderna med amning 

och sådär. Men sen så sa jag att jag ville vara hemma och då blev det ju den här tiden 

då. Då var hon ju så stor att hon inte helammade utan åt riktig mat, så det var av 

praktiska skäl som skiftet blev nu.   

 

Den biologiska förklaringen till att stå tillbaka till förmån för mamman i föräldraskapet verkar 

bara vara giltigt fram till dess att mamman slutat amma barnet. Papporna verkar ta mera plats 

i föräldraskapet efter att amningen upphört. Även om pappan eftersträvar att vara en 

inkluderad förälder genom att ta en aktiv roll i föräldraskapet så exkluderar de sig själva med 

denna biologiska förklaring som de accepterat. Detta ser de som naturligt då de inte kan 

tillgodose barnets behov i samma utsträckning som mamman. Detta kan enligt oss vara en 

omedveten handling som begränsar pappors möjligheter att vara förälder på det sätt de önskar. 

Detta fenomen påminner oss om Perälä-Littunens studie (2007) där mamman beskrivs av 

respondenterna som en primär förälder och pappan som en sekundär trots att de såg på 

föräldraskap som jämlikt.  

 

Papporna ser sig själva som jämlika föräldrar men trots detta kan vi se att det finns en 

ambivalens i denna inställning. Detta då papporna själva i början av sitt föräldraskap 

tillskriver sig vara den andra föräldern pga. biologiska skäl, vilket de accepterar och anser 

vara det mest naturliga. Detta innebär att de placerar sig själva och sin partner i varsitt fack, 

där pappan har en underordnad roll, dvs. är en sekundär förälder. Vilket senare kan bli ett 

hinder för individen då detta bekräftar de traditionella könsroller som finns i samhället. 

Respondenten Fredrik har reagerat på ojämlikheten i föräldraskapet och inser att dessa 

skillnader kanske aldrig kommer att suddas ut eftersom de är så djupt rotade i oss. Han säger:   

 
Det är ju det som är så himla konstigt, det kommer aldrig gå att få det liksom, att det 

ska vara lika för båda föräldrarna, för fokusen är ju på kvinnan. Asså det är så naturligt 

och… som [en] man kan det ändå kännas lite… som att man är lite utanför.  

  

Detta utanförskap som Fredrik upplever formas inte bara av individen själv utan också av 

samhället och de människor individen möter. Det är inte bara papporna själva som tillskriver 

sig rollen av en sekundär förälder utan i alla möten som sker inom hälso- och sjukvårdens 

olika genusregimer formas också bilden av pappan. Vården är traditionellt sett en kvinnlig 

syssla (Eriksson, 2003). Detta kan fortfarande ses idag, ingen av papporna i vår studie hade 



21 
 

träffat på en barnmorska eller sjuksköterska av manligt kön. Daniel gjorde en jämförelse 

mellan de barnmorskor han och hans fru kommit i kontakt med. Han menar att deras första 

barnmorska var något konservativ till skillnad från den andra: ”Vi hade en annan barnmorska, 

så att säga som vi träffar nu efter att han fötts, hon är yngre och verkar ha ett annat perspektiv, 

en annan inställning.”    

 

Då föräldrar passerar dessa genusregimer så möter de individer i sina yrkesroller som har sitt 

egna subjektiva synsätt samtidigt som de måste förhålla sig till verksamhetens mer objektiva 

synsätt. Barnmorskan och sjuksköterskan ska kommunicera verksamhetens politiska riktlinjer 

samtidigt som de har sina egna normer och värderingar att förhålla sig till. Dessa stämmer inte 

alltid överens. Genusordningen är närvarande i allt vi gör vilket innebär att den påverkar 

individens handlingar och agerande i det dagliga livet (Connell, 2009). Genus handlar om 

sociala relationer där individer och verksamheter samverkar. Detta innebär att strukturen inte 

är statisk utan det går att förändra och påverka den. Nästan alla respondenter deltog i en 

föräldrautbildning och uttryckte att den var bra men de tyckte att informationen och materialet 

de fick var mest inriktat på mammorna. Daniel reflekterade även över budskapet i en film:  

 
Nån film vi såg den var från 1981 eller nått… den var äldre både än mig och min fru. 

Där kan man ana att mamman har rollen som förälder medan pappan är 

inkomsttagaren, där kan man ana hur äldre könsroller slår mot dagens föräldraroller.   

 

Vi ser här en indirekt påverkan genom denna genusregim då de väljer att visa en film som 

befäster en traditionell genusordning och bilden av hur män och kvinnor ska vara. 

Verksamheten är en länk mellan samhället och blivande föräldrar, det budskap de förmedlar 

reproducerar traditionella könsskillnader vilket enligt Connell (2009) är en avspegling av den 

rådande genusordningen i samhället. Samtliga respondenter sade att det var en kvinnlig 

barnmorska som hållit i hela föräldrautbildningen förutom i den som Fredrik deltog i. Den 

drevs av två personer, en kvinnlig barnmorska och en manlig familjepedagog, vilket Fredrik 

uppskattade: ”Det förändrade nog den här föräldragruppen avsevärt för att hon pratade med 

kvinnorna om alla deras tankar dom hade och han satt och pratade med oss män om hur vi såg 

på saker och ting”. Utifrån Fredriks upplevelse tolkar vi att denna verksamhet inte bara riktat 

sig till mammorna utan också inkluderat de blivande papporna genom att ta hänsyn till deras 

behov.  

 

Att pappors behov inte blir tillgodosedda inom hälso- och sjukvården är en brist enligt 

Widarsson (2015). Trots att det har skapats bättre möjligheter och förutsättningar för ett 

jämlikt föräldraskap på en politisk nivå så existerar det fortfarande djupt rotade föreställningar 

som pappor möter när de är i kontakt med hälso- och sjukvården.  

 

 

5.5 Studiens slutsatser 

 

Studien gjordes utifrån pappors perspektiv med syfte att få en förståelse för hur de upplever 

bemötandet från den svenska hälso- och sjukvården. För att lyfta fram pappors upplevelser 

har de teoretiska begreppen exklusion, inklusion samt kommunikation använts som analytiska 

verktyg för att tolka vårt resultat. I syftet ingick även att utgå ifrån en genusteoretisk 

utgångspunkt, då mamman traditionellt förknippats med omsorg om barn.  

 

Vi har sökt svar på frågorna i vilken utsträckning bemöts pappor som jämlika föräldrar i 

hälso- och sjukvården och vilken upplevelse har pappor av detta bemötande. Utifrån våra 

respondenters upplevelser har vi kommit fram till att det ser olika ut inom olika verksamheter. 



22 
 

Det framgår också att det spelat stor roll vem i personalen de har mött. Papporna vittnar om 

olika grad av inklusion och exklusion beroende på vart de befunnit sig och hur 

kommunikationen har sett ut.  

 

Förlossningsavdelningen är den verksamhet där papporna entydigt vittnar om ett jämlikt 

bemötande från personalen. Inom denna genusregim kände de sig inkluderade och upplevde 

sig sedda, betydelsefulla och trygga. De upplevde även att personalen genom sin 

kommunikation fått dem att känna sig som en viktig del av förlossningsprocessen och att de 

som föräldrar tillskrivits ett högt värde.  

 

Upplevelserna från MVC och BVC ger ett mer tvetydigt svar. Det verkar ha spelat större roll 

här vem i personalen de mött om papporna uppfattat bemötandet som jämlikt eller inte. Vid 

MVC-besöken upplevde de flesta papporna att de blev inkluderade på något sätt. En som 

särskilde sig från mängden var Fredrik som upplevde sig exkluderad redan från start då 

kommunikationen enbart riktade sig till den blivande mamman. Trots att de andra kände sig 

inkluderade uttrycker de en medvetenhet om att fokus låg på mamman och hennes graviditet 

och inte på dem som blivande pappor. De accepterar denna ojämlikhet som något naturligt. Vi 

tolkar dock detta som att även de, precis som Fredrik, blir exkluderade trots att deras 

upplevelse är den motsatta. Liknande upplevelser av inklusion och exklusion finns att 

rapportera vid BVC. Men här uttrycker papporna att det är barnet som är i fokus som en 

legitim anledning till varför de accepterar ett ojämlikt bemötande. Trots att de accepterar att 

komma i andrahand så uttrycker de en önskan om att bli bemötta på ett annat sätt. De önskar 

att deras känslor och förväntningar fått mera utrymme.   

 

Detta gäller också föräldrautbildningen som samtliga respondenter upplevde vara mer inriktad 

på mamman när det gäller information och material än på de blivande pappornas situation. Vi 

kan konstatera att respondenterna i vår studie inte bemöts jämlikt inom hälso- och sjukvården 

men också att de upplever detta olika. Några känner sig inkluderade och några exkluderade.  

 

Vår tredje och sista frågeställning handlar om i vilken utsträckning och på vilket sätt genus 

har betydelse. När det handlar om att föda barn så är det uppenbart att vi befinner oss på den 

reproduktiva arenan och de verksamheter vi fokuserat på i studien har alla haft sitt fokus på 

moderskapet. Genusregimerna och personalen som arbetar där förmedlar i sin kommunikation 

till pappan vilken plats och roll de vill att han ska ha som förälder men också vilka 

egenskaper de tillskriver honom. När de inkluderar honom i arbetet vid t.ex. en förlossning 

förmedlar de till honom att det är hans roll att stödja mamman på det sättet. När en pappa 

kommer själv till BVC och de frågar vart hans fru är så förmedlar de till honom att han är 

sekundär. Papporna själva gör också en distinktion mellan sig och den andra föräldern då de 

förklarar sin sekundära plats med den biologiska skillnaden.  

 

Mamman är norm i föräldraskapet och det märks på våra pappors berättelser, dels på hur de 

blir bemötta men också hur de själva ser på och värderar sitt föräldraskap.  
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6. Slutdiskussion  

 

I detta avsnitt kommer vi presentera vår diskussion och våra egna reflektioner över studien. 

 

Studiens resultat är inte på något sätt överraskande utan stämmer väl överens med tidigare 

forskning på området. I vår studie har vi även funnit att bemötandet skiljer sig åt mellan de 

olika verksamheterna. I vilken grad pappan blivit inkluderad eller exkluderad beror också till 

stor del på vem pappan mött men också på vilka förväntningar han själv haft på sin roll. Det 

är intressant att ha fått liknande resultat trots ett annat perspektiv.   

Att pappor upplever sig bli exkluderade i möten med hälso- och sjukvården och inte får 

samma stöd som mammor pekar också Widarsson (2015), Fägerskiöld (2006) och Premberg 

(2011) på i sin forskning. Upplevelsen att bli bemött som en mindre kompetent förälder än 

mamman delar våra pappor med de i Cosson & Grahams studie (2012). Både Church et al. 

(2012) och Premberg (2011) anser att mer information borde rikta sig till papporna, detta är 

något som våra respondenter också upplevt vid föräldrautbildningen. Respondenterna 

förklarar exklusion med en biologisk aspekt vilket också Plantin (2001b) ger som förklaring. 

Både Plantin och Perälä-Littunen (2007) anser att samhälleliga normer är en faktor som 

påverkar pappors sekundära ställning i föräldraskapet. Vi, liksom Connell, menar att det är 

mer komplicerat än att bara se till biologin. Det handlar om starka strukturer som upprätthålls 

av relationer mellan människor.  

Den yttersta formen av femininitet är moderskapet. Det finns inget som är så starkt förbundet 

med just femininitet som att föda barn. De verksamheter som varit föremål för studien är 

moderskapet institutionaliserat. Yrkeskategorierna som arbetar här attraherar flest kvinnor då 

vård och omsorg är starkt förknippat med femininitet vilket även Eriksson (2003) bekräftar. 

Här finns det inte någon naturlig plats för mannen.  

Det finns en paradoxal kommunikation inom hälso- och sjukvården. Pappor är formellt 

inkluderade som föräldrar och därmed har tillgång till verksamheten. Samtidigt exkluderas de. 

Det sker en distinktion i den kommunikation som sker mellan deltagarna. De är både 

inkluderade och exkluderade samtidigt. Även om pappan själv, som individ, inte upplevt 

uteslutningen som ett problem, så är det ändå det i samhällelig mening. Vi ser detta som ett 

uttryck för genusordningen där mannen är norm i samhället och mamman är norm i 

föräldraskapet. Det är viktigt att verksamheterna implementerar den jämställdhetsstrategi som 

finns så att vårdpersonal blir medvetna om hur genus påverkar både dem själva och papporna. 

Detta för att ha möjlighet att se egna mönster och kunna genomföra förändringar. Detta gäller 

även oss, inte bara papporna och personalen i vår studie.  

 

Under studiens gång har vi försökt att förhålla oss objektivt till det område som studerats. Det 

är svårt att inte blanda in sin egen subjektiva uppfattning, särskilt i ett ämne som ligger nära 

vår egen livsvärld. Connells teori om genusordningen har kommit att få en betydande roll för 

oss under arbetets gång. Genom att möta våra respondenter har vi fått mer insyn i hur genus är 

närvarande i vardagen. Vi kan inte bortse från att genus finns närvarande i allt vi gör, detta 

har vi fått bekräftat gång på gång på gång under arbetet.  

Under processens gång har tankar och frågetecken väckts hos oss. Hur djupt rotade är normer 

och värderingar? Hur mycket av våra handlingar är medvetna och hur mycket sker 

omedvetet? Papporna upplevde sig exkluderade men accepterade detta med förklaringen att 

det är kvinnan som burit barnet. De flesta verkade nöjda med det. Vi ifrågasätter denna 
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förklaring då vi ser att det är ett problem som sträcker sig utanför individen. Män och 

kvinnors positioner i genusordningen är svåra att ändra på. Framtida forskning bör inte bara 

belysa problemen med dessa nästintill statiska positioner, vi vet redan att de finns. Starka 

genusstrukturer tar tid att förändra. Därför bör framtida forskning istället fokusera på hur en 

förändring skall komma till stånd. 

Det har gått över fyrtio år sedan bilden av Hoa Hoa Dahlgren spreds över Sverige i syfte att 

bereda plats för pappan i föräldraskapet. Mycket har hänt i familjepolitiken sedan dess som 

gett föräldrar lika villkor. Idag, år 2015, kan vi se att svenska pappor fortfarande inte 

inkluderas och värderas lika högt som mammor. Är genus så djupt rotat i oss?  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfakta 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vart bor du? 

 Vad har du för sysselsättning? 

 Hur många barn har du? 

 Har du någon partner? 

 Hur har ni fördelat föräldraledigheten? 
 

Tema 1: Möten under graviditeten: MVC och Föräldrautbildning  
Utifrån ditt perspektiv som pappa: 

 Brukade du följa med din partner till kontrollerna hos barnmorskan under 
graviditeten? 

 Om nej: Varför inte? 
 

 Om ja: Vilket intryck fick du av de mötena? 

 Kan du berätta om hur du blev bemött? 

 Hur kändes dessa möten? Hur upplevde du detta? 

 Kan du ge oss några exempel? 

 

 Har du och din partner deltagit i föräldrautbildningen?  

 Om nej: Varför inte? 
 

 Om ja: Vilket intryck fick du av de mötena? 

 Kan du berätta om hur du som pappa upplevde utbildningen?  

 Hur tycker du att informationen förmedlades till dig?  

 Kan du ge oss några exempel? 
  

Tema 2: Möten i samband med förlossningen  
Utifrån ditt perspektiv som pappa: 

 Var du med under förlossningen? 

 Om nej: Varför inte? 
 

 Om ja: Hur upplevde du förlossningen utifrån ditt perspektiv som pappa?  

 Kan du ge oss några exempel? 

 Fick du någon nytta under förlossningen av din föräldrautbildning? 

 Berätta om vilket bemötande du som pappa fick av personalen under förlossningen?  
 

 

Tema 3: Möten efter förlossningen: BVC 

Utifrån ditt perspektiv som pappa: 

 Har du själv eller tillsammans med din partner varit med barnet på BVC kontrollerna? 

 Om nej: Varför inte? 

 



 

 Om ja: Vad är det som gjort att ni valt att göra på det sättet? 

 

 Vilket intryck fick du av de mötena? 

 Kan du berätta om hur du blev bemött? 

 Hur kändes dessa möten? Hur upplevde du detta? 

 Kan du ge oss några exempel? 

 

Avslutande fråga 

 Finns det något mer som vi inte tagit upp här som du skulle vilja berätta mer om?  

 

  



 

Bilaga 2.  

 

 

Är du en engagerad småbarnspappa? 
Vill du dela med dig av dina erfarenheter? 

 

 
 

 

Då är du den vi söker! 
 

 

Vi är två studenter som skriver vår kandidatuppsats i Sociologi vid Örebro universitet. 

Studiens syfte är att lyfta fram pappors erfarenheter av föräldraskap. Vårt fokus ligger på 

pappors upplevelse av bemötande i föräldragrupper, på BVC, på MVC etc.  

Under våren kommer vi att intervjua pappor till barn i åldern 0-3år.  

Intervjuerna tar ca en timma. 

Är du intresserad och vill veta mera? 

Tveka inte att ta kontakt med oss! 

 

Med vänlig hälsning, 

Ninna & Yalu 

 

Ninna Maxe                                                                                                           Yalu Espinoza 

Mobil: (mobilnummer)                                                                            Mobil: (mobilnummer)  

Email: (mailadress)                                                                                        Email: (mailadress) 

  

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.bloggportalen.se/blogportalimages/blogimages/originals/133978.png&imgrefurl=http://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/BlogDetails?id%3D133978&h=342&w=342&tbnid=wvcHn8tV9Pn7xM:&zoom=1&docid=uxMRFyaqvH4x0M&hl=sv&ei=RV03VcmHBoW3swHPpYHYDA&tbm=isch&ved=0CIMBEDMoRDBE


 

Bilaga 3 

 

Information till respondenter 

 

Till berörda respondenter,  

 

Vårt namn är Ninna Maxe och Yalu Espinoza och vi studerar sociologi C på Örebro 

universitet. Till vår C-uppsats har vi valt att undersöka pappors upplevelser av möten i hälso- 

och sjukvården.  

Denna intervju kommer att spelas in under förutsättning att du ger ditt medgivande. Det 

inspelade materialet kommer att förstöras efter studiens slut. Du som intervjuperson 

garanteras full anonymitet. Även om citat kan komma att användas kommer detta inte avslöja 

din identitet.  

När som helst under intervjun är du fri att avbryta utan att förklara detta för oss. Du är även 

välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter på intervjun. När uppsatsen är 

färdig kommer den att mailas till dig.  

 

Ett varmt tack för din medverkan!  

 

 

Ninna Maxe och Yalu Espinoza  

     (mobilnr)   (mailadress)  

 


