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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

 

Synen på pappor som föräldrar har ändrats genom tiderna. Nuförtiden vill pappor generellt 

ha en närmare relation till och vara mer delaktig i omvårdnaden av sitt barn än vad som 

tidigare varit norm. Forskning visar att bemötandet av pappor som söker vård för sitt barns 

räkning ibland inte motsvarar pappornas behov och förväntningar. Papporna kan bli 

ojämställt bemötta och inte anses ha lika stort värde som föräldrar som mammorna. 

Bakgrunden tar upp begreppen föräldraskap, genus och genusforskning samt bemötande. 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att belysa nyblivna pappors upplevelse av bemötande i kontakten 

med sjukvården ur ett genusperspektiv.  

 

Metod 

Kvalitativ intervjustudie. Sex stycken pappor intervjuades med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide. Intervjuerna analyserades och sammanställdes enligt 

riktlinjerna för kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat 

 

Innehållsanalysen resulterade i sex huvudkategorier, positiva upplevelser, negativa 

upplevelser, faktorer som påverkar bemötande, upplevelse av information, behov och 

bemötandets påverkan på föräldraskapet. Var och en av huvudkategorierna fick flera 

underrubriker. Resultatet visar på de olika tankar pappor har om bemötandet inom vården 

och hur det på flera sätt påverkar dem. 

 

Slutsats 

Bemötandet av pappor inom vården varierar kraftigt. Upplevelsen av ett ojämställt 

bemötande kan påverka såväl humör som upplevelsen av att vara kompetent och viktig för 

sitt barn hos pappor. Sjuksköterskor behöver i större utsträckning reflektera över hur de 

bemöter föräldrar ur ett genusperspektiv. 
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BAKGRUND 

Föräldraskap  

 

Västerländsktföräldraskapgenomhistorien 

 

Föräldrarnas roll har genom tiderna förändrats beroende på hur samhället sett ut. Den syn 

som dominerade samhället fram till in på 1960-talet hade sin grund i Jean-Jacques 

Rousseaus tankar om en uppdelning av föräldraskap i två poler, förnuft och känsla. Båda 

könen tillskrevs dessa egenskaper men i olika former. Pappan ansågs se de stora 

sammanhangen och ha känsla för tankeskapelser så som fosterlandskärlek och pliktkänsla. 

mamman däremot ansågs vara mer praktiskt lagd, hennes förnuft innefattade det 

närliggande. På det känslosamma planet var mammans egenskap den ömma, förlåtande 

kärleken. Därmed föll sig en uppdelning av föräldrarollerna naturligt då fadern och modern 

kompletterade varandra. Rousseau ansåg att fadern skulle stå för uppfostran på en allmän 

högre nivå samtidigt som han styrde hela familjen. Moderns del i uppfostran var ett 

tillfredsställande av de känslomässiga behoven (Kyle, 2000). 

 

Industrialismens intåg ledde till en förändring i föräldrarollerna då fadern nu i större 

utsträckning arbetade utanför hemmet. Detta ledde till att plikten att ta hand om hem och 

barn tillföll modern. Fadern sågs som en försörjare av familjen. Denna uppgift ansågs fria 

honom från allt ansvar angående hem och barn. Den gav honom även rätten att som 

ekonomisk försörjare ta plats som familjens överhuvud då det ansågs att utan honom så 

kunde familjen inte existera. Detta stöddes även av lagen då fadern var ensam förmyndare 

för barnen. Detta var dock något som började förändras under 1800-talets andra hälft då 

flera förändringar började ske i samhället. Flera olika rörelser uppstod vars mål var att 

bryta ned de auktoriteter som förtryckte människor. Detta ledde till att faderns roll som 

familjens överhuvud minskade. Samtidigt så höjde samhället värdet på modern. Hennes 

roll ansågs vara av otrolig vikt då hennes uppoffrande kärlek skulle hyllas och sågs som en 

fosterlandstjänst. Författaren Ellen Keys liknade moderskap vid ett yrke som krävde 

expertis i sin bok Barnets Århundrade enligt Kyle (2000). Samtidigt så nedvärderades 

faderns roll i familjen medan hans roll i samhället upphöjdes. Detta synsätt började 

ifrågasättas under den andra hälften av 1900-talet då kvinnans frigörelse ledde till fler 

förvärvsarbetande kvinnor (Kyle, 2000). 

 

Faderskap 

 

Nationalencyklopedin (2011) definierar faderskap som den erkända relationen mellan en 

man och hans barn. Det görs en skillnad inom de flesta samhällen mellan det biologiska 

och sociologiska faderskapet även om dessa två ofta sammanfaller.  

 

Faderns ställning i förhållande till sitt barn är mindre självklar än moderns då han varken 

burit eller fött barnet. Enligt föräldrabalken är det fortfarande så att den som är gift med 

modern automatiskt räknas som far till hennes barn och om modern är ogift så utförs en 

faderskapsutredning. Det faktum att kvinnan är den som fattar beslutet om graviditeten ska 

fullföljas eller inte och att faderskap inte alltid är frivilligt kan påverka mäns inställning till 

graviditet och föräldraskap. De tidigare generationernas inställningar påverkar nutida 

fäders syn på sitt faderskap. Därför är den historiska synen på föräldrarnas roller av vikt i 

dag (Premberg, 2011). 
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Ny syn på faderskap 

 

Debatten om föräldraroller är högst aktuell idag. De senaste decennierna har attityden i 

samhället förändrats till en mer jämställd syn på föräldraskap (Premberg, 2011). Enligt 

Barclay och Lupton (1999) så har blivande pappor under denna period önskat ha en 

närmare relation till sina barn redan vid tidig ålder än vad som tidigare varit norm. Dock så 

visade sig detta sedan bli svårt när barnet fötts. Problemen berodde inte på att papporna 

inte ville ha en nära relation till barnet utan på socialkulturella problem. De kände ett krav 

att försörja familjen samtidigt som de skulle hjälpa till i hushållet och vara en närvarande 

förälder. Detta kunde leda till stress, spänning i relationen mellan föräldrarna och ibland 

till ett ifrågasättande av sin egen förmåga som förälder (Barclay & Lupton, 1999). Inom 

yrkeslivet kan fadern också möta svårigheter då pappans rätt till föräldraledighet eller vård 

av sjukt barn inte ses som lika självklart av arbetsgivarna som moderns. Män förväntas 

prioritera sitt arbete och de män som väljer att stanna hemma kan ifrågasättas och ibland 

diskrimineras. Även i hemmet kan problem uppstå då mammor kan uppleva en svårighet 

att överlämna ansvaret för barnet till pappan då hon känner sig obehövd (Hwang, 2000). 

För att papporna ska kunna ha en aktiv roll i sinabarns uppväxt krävs att de får vara 

delaktiga och bedömas ha lika stor föräldrakompetens som mammorna (Casse & 

Polomeno, 2010).  

 

Forskning kring föräldraskap har visat att pappor i lika stor utsträckning som mammor är 

kapabla till att knyta en känslosam, stimulerande och närande relation till spädbarn och 

barn (Hwang, 2000; Lamb, 2010). I en studie utförd av Ryan, Martin och Brooks-Gunn 

(2006) studerades uppfostringsmönster hos föräldrapar och deras påverkan på den 

kognitiva utvecklingen hos barn. För att beskriva uppfostringsmönster utgick man ifrån sex 

olika föräldraskapsskalor som beskrev olika områden. Dessa var empati, kognitiv 

stimulans, positiv uppmärksamhet, negativ uppmärksamhet, inkräktande och likgiltighet. 

Dessa sammanställdes för att få en sammanfattad bild av föräldrarnas uppfostran. Den 

kognitiva utvecklingen mättes med Bayley Scales of Infant Development II som mäter 

barnets mentala, motoriska och beteendemässiga utveckling. De kom fram till att barn med 

två stödjande, närvarande föräldrar visade upp högre resultat än de barn som hade en 

stödjande, närvarande förälder oavsett kön på denna. Den grupp som fick lägst resultat var 

de barn som saknade stödjande förälder. Även de mönster som hittades i uppfostran var 

lika bland mammor och pappor. Då det visade sig att två närvarande, stödjande föräldrar 

var att föredra kom de fram till att både mammor och pappor bör inkluderas i stöd och 

undervisning av föräldraskapet.  

 

Biologin 

 

Amning  

 

Det enda en mamma kan göra för sitt barn som en pappa vanligtvis inte kan är att amma 

barnet. Det betyder inte att pappan inte kan vara en del av amningen (Amningshjälpen, 

2011). Om barnets pappa är positivt inställdtill amning ökar det chansen att amningen 

kommer att fungera tillfredsställande samt att amningstiden förlängs. Är pappan negativ 

för att han känner sig åsidosatt så avbryter mamman amningen tidigare. Pappans stöd 

under amning betyder mycket för välbefinnandet hos mamman, inte minst genom att de två 

föräldrarna tillsammans står enade och kan bemöta alla de olika åsikter och kommentarer 
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de får om amning från olika håll (Kylberg, Westlund &Zwedberg, 2009; Svensson & 

Nordgren, 2002). Då många av samtalen med barnhälsovården under det första året handlar 

om mammor och amning kan det vara svårt för pappor att identifiera sin roll i 

omvårdnaden av barnet och kan uppleva sig som sekundära föräldrar redan från början 

(Fägersköld, 2008). En uppgift för barnmorskan eller barnsjuksköterskan som stöttar 

amningen är att involvera pappan i stödet och förmedla att hans roll är viktig. Som 

vårdpersonal kan man både skapa och prata om tillfällen då det blir naturligt för pappan att 

ta del i barnets skötsel, och uppmuntra honom att göra det. Att känna sig inkluderad när det 

gäller att få kunskaper om barnet höjer engagemanget och förståelsen. (Kylberg et al., 

2009). 

 

Hormoner 

 

Att kvinnors hormonnivåer påverkas av en graviditet och förlossning är välkänt, men en ny 

undersökning (Gettler, McDade, Feranil&Kuzawa, 2011) påvisar hormonella förändringar 

även hos män när de får barn. Tvärtemot tidigare spekulationer där man trott att män med 

låg testosteronhalt i högre grad blev pappor visar denna studie på att verkligheten kan se 

annorlunda ut. Män som från början hade en hög testosteronhalt blev i denna studie oftare 

pappor och när barnet kommit och mannen tog hand om det sjönk testosteronnivåerna 

anmärkningsvärt. En lägre hormonnivå minskar risken för prostatacancer och andra 

hälsorisker, vilket innebär att papporna kan leva längre och ta hand om sin avkomma. 

 

Föräldraledighet i Sverige 

 

Sverige är världsledande när det kommer till föräldraledighet och har dessutom ett 

välutvecklat barnhälsovårdsprogram. Båda dessa företeelser har försökt efterliknas runtom 

i världen (Wells & Sarkadi, 2012). Trots att det skapats en jämlik familjepolitik är 

fördelningen av deltagandet i de små barnens omvårdnad fortfarande ojämn (Wells & 

Sarkadi, 2012). En av anledningarna till den ojämna fördelningen är enligt Almqvist 

(2008) att det är ekonomiskt fördelaktigt att den som tjänar mest pengar av föräldrarna 

fortsätter att jobba, och detta är oftast pappan. Haas och Whang (2009) visar på att en 

annan anledning kan vara att män upplever sig bli diskriminerade på sina arbetsplatser om 

de väljer att vara föräldralediga. Företag har olika attityder gentemot pappor som är 

föräldralediga. Till exempel visade Haas och Whangs studie (2009) att pappor i ledande 

positioner fick mer stöd i sitt beslut än de i icke-ledande positioner. Bygren och Duvander 

(2006) upptäckte dessutom i sin studie att pappor som arbetade på små, mansdominerade, 

privata företag var mindre benägna att ta ut föräldraledighet än pappor inom andra privata 

företag. Pappor kan ha känt mer press att fortsätta arbeta när de känt att företaget var 

beroende av deras kompetens och även när andra pappor inom företaget inte tagit ut 

föräldraledighet (Bygren & Duvander, 2006). 

 

Genus och genusforskning 
 

Genus är från början en försvenskning av det engelska ordet gender. Ordet används och 

definieras på olika sätt men representerar vanligtvis uppfattningen om ”det sociala könet”. 

Begreppet gör det möjligt att skilja tänkandet om kön från biologin och istället fokusera på 

hur de egenskaper som anses vara manliga respektive kvinnliga kan konstrueras utifrån 

levnadsmiljön. Genusforskning är ett brett forskningsfält med många olika perspektiv och 

studier om genus genomförs numera inom de flesta vetenskapliga discipliner. Gemensamt 
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för dessa är att könsrelationer och/eller könskonstruktion, det vill säga resultaten av 

människans och samhällets skapade föreställningar om kön, sätts i fokus. (Dahlborg-

Lyckhage & Eriksson, 2010). 

 

Inom området genus möter vi en hel del fördomar, myter och felaktigheter. En vanlig 

uppfattning är enligt Connell (2009) att kvinnor och män skulle vara varandras 

psykologiska motsatser. Det finns många exempel på när män och kvinnor tillskrivs olika 

egenskaper, att män är intelligentare än kvinnor, att män är naturligt våldsamma och 

kvinnor är naturligt vårdande och att dessa egenskaper alltid varit och alltid kommer att 

vara desamma. Dessa uppfattningar är i de allra flesta fall felaktiga. Dock är människan ett 

vanedjur och många människor kan bara förhålla sig till maskulinitet, femininitet och 

genusrelationer såsom de yttrar sig i deras eget lokala genussystem. De förbiser helt den 

omfattande mångfald av genusmönster som förekommer i olika kulturer och bakåt genom 

historien. (Connell, 2009).  

 

Genus och biologi 

 

Visst finns det vissa skillnader mellan kvinnor och män när det gäller hjärnans anatomi och 

funktioner. Connell (2009) skriver att det exempelvis är skillnad på vilka delar av hjärnan 

vi oftast använder för språkbehandling. Dessa skillnader är dock både färre och mindre 

säkert fastslagna, än vad man kanske skulle kunna tro av de ganska aggressivt 

marknadsförda beskrivningarna av ”manligt och kvinnligt tänkande”. Inom de flesta 

områden finns inga som helst signifikanta skillnader i anatomin mellan mäns och kvinnors 

hjärnor. Där det hittas anatomiska skillnader i hjärnan är det oklart ifall dessa orsakar 

beteendeskillnader eller om det snarare kan vara så att de beror på beteendeskillnader. 

Hjärnforskningen betonar begreppet ”hjärnplasticitet” vilket innebär att hjärnan har en 

enorm förmåga att bilda nya synapser och göra sig av med gamla, alltså att lära sig och 

förändras. Hur människor lever och vilka konsekvenser deras beteende får kan därför ha 

effekt på hur deras hjärnor ser ut och utvecklas (Connell, 2009). 

 

Det som uppfattas som biologiska sanningar om kvinnor och män är hela tiden beroende av 

vilka innebörder som läggs i just att vara kvinna eller att vara man. Det ”görs kön” av 

biologin vilken enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003)används för att rättfärdiga 

normer i samhället som i många fall utesluter kvinnor, till exempel när det gäller att ta sig 

fram i näringslivet, och ursäktar män, till exempel när det handlaromvåld och sexualbrott. 

Kopplingen mellan biologi och kön är impregnerad med föreställningar om kvinnlighet 

och manlighet. Dessa föreställningar finns inbyggda i kultur, historisk tidpunkt och socialt 

sammanhang (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

 

Genus i barndomen 

 

Den första frågan nyblivna föräldrar får är ofta huruvida barnet är en flicka eller pojke. Det 

verkar i samhället vara väldigt svårt att förhålla sig till en människa, oavsett ålder, om inte 

könet är känt. Lärandeprocessen att ”bli” flicka eller pojke börjar därför så fort ett barn 

fötts. Barn lär sig genom interaktion med sin omgivning vad som är relevant och ett 

acceptabelt beteende för flickor respektive pojkar, hur de ska tycka, tänka och se ut. Skolan 

formar också medvetet eller omedvetet normer för vad som är acceptabelt för de olika 

könen att göra (Öhman, 2009). Konsumtionssamhällets ställer krav och ger barnen 

pådyvlade uppmaningar till olika beteenden beroende på kön. Detta ses mycket tydligt till 
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exempel i leksaksaffärerna där det i majoriteten av fallen finns en blåsvart pojksida 

innehållande bilar, superhjältar och leksaksvapen, och en rosa, glittrig flicksida med 

dockor, prinsesskronor och plastspisar. Även i klädbutiker syns uppdelningen tydligt, det är 

flickkläder i ljusa färger och ömtåliga material som lämpar sig mer för att visas upp än för 

att lekas i, och mörka, slitstarka kläder på pojksidan, som tål tuffare tag. Storlekarna skiljer 

sig i många fall, en vanlig t-shirt i en viss storlek från flicksidan är oftast mindre än i 

samma storlek från pojksidan. Flickorna uppmuntras där att använda tajtare kläder och 

lägga stor vikt vid sitt utseende redan som små barn. Denna inlärning från samhället 

präglar personligheten och beteendet i vuxen ålder (Henkel, 2009). Begreppen kvinnlighet 

och manlighet fylls med olika innehåll. De är mycket centrala och genomsyrar i stort sett 

allt en människa, barn som vuxen, är med om, gör och förhåller sig till. Saker och 

intresseområden kategoriseras som kvinnliga respektive manliga och det är så inpräntat 

vad som är vad från barndomen att det tas för naturligt (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). 

 

Bemötande  

 

Kommunikation 

 

Dimbley och Burton (1999) beskriver kommunikation som något som skapar förbindelser, 

det är en aktivitet, den är inlärd och bidrar till att definiera vår kultur. De förbindelser som 

skapas kan vara både omedelbara eller fördröjda. Omedelbara förbindelser skapas till 

exempel vid ett samtal öga mot öga medan fördröjda förbindelser skapas till exempel då 

man kommunicerar via reklamannonser. Det som överförs via förbindelsen är information i 

olika former. Att kommunicera är något vi gör. Vare sig det handlar om att själv tala eller 

att titta på tv så engagerar vi oss. Kommunikation är något som personer lär sig redan från 

början av livet. Då sker det genom iakttagelser av människorna i omgivningen sedan 

fortsätter lärandet genom hela livet. Inlärningen sker inte endast i hur kommunikation sker 

utan också i varför kommunikation sker. Vad som kommuniceras och hur vi kommunicerar 

det är en del av det som är vår kultur. (Dimbley & Burton, 1999). 

 

Kommunikation innehåller inte bara verbala uttryck utan även kroppsspråket och det som 

inte sägs. Därför bör vårdgivare ha i åtanke att uppfattningar och känslor också är något 

som förmedlas i mötet med patienter och anhöriga. (Fossum, 2007). Vårdens fokus är att 

behandling ska leda till en minskad ohälsa eller helst en ökad hälsokvalitet. Ett 

sjukdomsfall kan vara likt det andra. Patientens upplevelse av sjukdomen kan däremot 

skilja sig och det är genom en god kommunikation som dessa skillnader upptäcks. Därefter 

kan råd ges som hjälper patienten ta beslut angående sin egen hälsosituation. (Teuthsch, 

2003). ”Det krävs att vårdaren ges eller tar sig tid att förstå patientens behov, situation, 

kunskap och önskemål och att man når fram till en ömsesidig förståelse” (Vinthagen, 

2007). 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt 

 

Bemötande avser det sociala växelspelet mellan de olika personerna i ett möte, det vill säga 

den interaktion som förekommer. Ett gott bemötande innebär medvetenhet om och förmåga 

till inlevelse i andra personers behov och reaktioner och att man visar respekt för den andra 

parten. Att vara medveten om sitt bemötande innebär att sjuksköterskan styrs av ett 

reflekterat förhållningssätt, där hon bekräftar motparten och etablerar en fortsatt kontakt. 

Grunden för det egna bemötandet hos sjuksköterskan ligger bland annat i medvetandet om 
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det egna förhållningssättet, men också om motpartens. Om sjuksköterskan reflekterat över 

syftet i ett möte så påverkar detta vad hon informerar om. Sjuksköterskan ska kunna 

definiera motpartens informationsbehov utifrån hur denne ser på situationen, uppgiften 

eller problemet (Bergh, 2003).  

 

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor står det ”I vårdarbetet verkar sjuksköterskan för en 

miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattning hos individ, 

familj och samhälle respekteras” (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). En kunskap om de 

värderingar som vi själva och andra bär med sig genom vår kultur skapar en medvetenhet 

som bidrar till ett professionellt förhållningssätt (Edberg & Wijk, 2009).  

 

Sjuksköterskans påverkan på faderskap 

 

I arbetet att frambringa en förändring inom synen på faderskap spelar vårdpersonalen och 

andra ansvariga för utbildning och stöd av föräldrar en roll (Barclay & Lupton, 1999; 

Garfield & Isacco, 2006). Då sjuksköterskor ofta kommer i kontakt med familjer som 

väntar barn eller nyligen fått barn så bör de ge männen stöd för att kunna bli en involverad 

förälder (Goodman, 2005).  I många fall så befäster dock föräldraundervisningen istället de 

traditionella könsrollerna. Budskapet är fortfarande att ansvaret för vården av barnet ligger 

på mamman, medan pappans uppgifter i föräldraskap begränsas till mer praktiska saker 

runt omkring barnet såsom ekonomin och försäkringar (Erlandsson & Häggström-Nordin, 

2010). En studie av Erlandsson et al. (2008) visade att trots att nyblivna pappor kände sig 

viktiga för sitt barn, så kände de inte att vårdpersonalen fullt ut insåg eller erkände deras 

roll som förälder.  Brist på uppmärksamhet till pappor och fokus på mammor kan leda till 

att pappor tar på sig ett mindre ansvar som föräldrar (Erlandsson & Häggström-Nordin, 

2010; Goodman, 2006). Sjuksköterskan bör i sina möten med familjer engagera båda 

föräldrar och specifika åtgärder bör tas för att involvera pappor såsom att hålla 

ögonkontakt med honom och fråga efter hans erfarenheter, upplevelser och tankar kring 

barnet. Att uppmärksamma pappan och visa respekt för hans roll som förälder samt ta upp 

hans frågor angående barnet kan resultera i en involverad fader (Goodman, 2005). 

Sjuksköterskor bör reflektera över att pappor kan känna sig utanför om sjuksköterskan 

främst vänder sig till mamman. Detta då pappor idag ofta vill ha ett delat ansvar med 

mamman i omvårdnaden av barnet (Fägerskiöld, 2006). Fägersköld (2006) fann i sin studie 

att pappor föredrog att konsultera manliga kollegor och vänner om föräldraangelägenheter. 

De kände sig inte lika bekväma med att tala med BVC-sköterskor, eftersom de oftast var 

kvinnor. 

 

Garfield och Isacco (2006) kom fram till att de pappor som deltog i deras studie till största 

delen var nöjda bemötandet de fick från vården. En del upplevde en känsla av att de inte 

ansågs ha ett lika nära känslomässigt band till sitt barn som modern. Andra upplevde det 

som att personalen var väldigt positiva till pappor som kom in med sitt barn och gav dem 

mycket komplimanger för att de engagerade sig i sitt barns hälsa. 

 

En studie som utfördes med 348 sjuksköterskor inom svensk barnhälsovård undersökte hur 

dessa såg på att möta pappor med pappor och i vilken utsträckning de inkluderades och 

gavs stöd vid patientmöten (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2011). Nästan alla 

sjuksköterskor ställde sig positiva till att arbeta tillsammans med pappor. Genom fyra 

påståenden fick man en uppfattning om sjuksköterskornas attityd till pappor som vårdare 

av barnet. Totalt svarade 328 på dessa påståenden. Här svarade 33-55% av 
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sjuksköterskorna att de höll med i de uttalanden som sa att mammor och pappor har lika 

stora förmåga till omsorg av sitt barn. En till fem procent av sjuksköterskornas svar visade 

på att de ansåg att det fanns en skillnad i mammors och pappors omsorgsförmåga. De 

ansåg att mammor var känslosammare och hade en medfödd omsorgsinstinkt som pappor 

saknade. 43-61% av de svaren var att man höll med till viss del, både de som uttryckte en 

misstro till pappors omsorgsförmåga jämte mammors förmåga och de som uttryckte att 

förmågan var lika stor. Slutsatsen som drogs var att pappor fick mindre stöd av 

sjuksköterskor och att många sjuksköterskor var ambivalenta angående pappors 

omvårdnadsförmåga. De behövde också utveckla nya metoder för att involvera båda 

föräldrarna. (Massoudi, Wickberg & Hwang, 2011). En anledning till en sådan inställning 

är att sjuksköterskan i mötet på BVC inte bara utgår ifrån yrkeserfarenheter och 

professionell kompetens utan också från egna erfarenheter av moderskap. Detta i 

kombination med en asymmetri i närvaron på BVC leder till en syn där mamman och 

barnet representerar familjen. Mellan mammor och sjuksköterskor byggs en intim relation, 

något som sedan märks i möten där båda föräldrar närvarar. Detta kan förklara varför 

sjuksköterskan är mindre uppmärksam på sitt och föräldrarnas agerande utifrån hur 

förväntningar på manlig och kvinnlig omvårdnadskompetens konstrueras (Lindström, 

2007). 
 

Genusperspektiv på bemötande 

 

Det könsstereotypa tänkandet begränsar människor till två olika roller. Synen på kvinnor 

och män som varandras motsatser med vissa specifika egenskaper utesluter lätt de stora 

skillnader som finns inom könen (Connell, 2009). Ett gott bemötande ur ett 

genusperspektiv är att se en människa för den han eller hon är och inte för det han eller hon 

förväntas vara, oavsett vilket biologiskt kön denne tillhör. Därför är det viktigt att som 

vårdgivare ha kunskap om hur bemötandet ibland styrs av normer kring bland annat kön. 

Sjuksköterskan ska vara medveten om vad hon har för förutfattade meningar och 

föreställningar om mammors och pappors egenskaper, kunskaper och ansvarsområden och 

vara beredd på att dessa kanske inte stämmer (Öhman, 2009). 

 

Problemformulering  

 

Med denna bakgrund fanns behov av att undersöka hur pappor upplever att de blir bemötta 

när de söker vård för sitt barns räkning. Om detta belyses kan den färdiga rapporten göra 

blivande och nuvarande vårdpersonal uppmärksamma på hur och om de själva bemöter 

föräldrar på olika sätt. En sjuksköterskas uppgift i kommunikationen är att kunna ge 

information och bemöta personen efter hans eller hennes personliga behov. Det bör 

reflekteras över huruvida föräldrarna bemöts lika och om det är önskvärt att de bemöts lika 

eller likvärdigt. Vi ville ta reda på hur bemötandet upplevts och hur det har påverkat 

pappornas syn på sig själva som föräldrar. Att medvetandegöra pappors upplevelse av 

bemötande från vårdpersonal tror vi är viktigt för att kunna utveckla och förbättra 

bemötandet av föräldrarna oavsett kön och på så vis kunna ge en god och fördomsfri vård 

som stärker både mammor och pappor i sin föräldraroll.
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SYFTE 

 

Syftet med studien var att belysa nyblivna pappors upplevelser av bemötande och deras 

behov i kontakten med sjukvården ur ett genusperspektiv 

 

METOD 
 

Studieplats 
 

Studien genomfördes i Stockholmsområdet under oktober och november 2011.  
 

Undersökningsgrupp och urval 
 

Utifrån studiens syfte gjordes valet att intervjua sex stycken pappor om deras erfarenhet, 

tankar kring och påverkan av bemötandet inom vården. Pappor till studien rekryterades 

från föräldraforumet Familjeliv (www.familjeliv.se), samt genom att skicka ut brev med 

förfrågningar (bilaga 1 och 2) till verksamhetscheferna vid fem olika vårdcentraler i 

Stockholmsområdet. Förfrågan på Familjeliv länkades även via sociala medier, såsom 

Facebook. Urvalet blev konsekutivt då de första sex papporna som anmälde intresse och 

uppfyllde inklusionskriterierna. Vid större antal sökande var det bestämt att de sex första 

som uppfyllde inklusionskriterierna skulle användas. Detta för att inte påverka resultatet 

genom selektion utanför de inklusions- och exklusionskriterier som var bestämda. 

Inklusions- och exklusionskriterier har valts för att inte flytta fokus från syftet med studien 

och för att ej behöva använda oss av tolk. 
 

Inklusionskriterier 
 

1. Pappor till nyfödda och barn upp till tre år  

2. Bor i Stockholmsområdet  

3. Har varit i kontakt med vården för sitt barns räkning  
 

Exklusionskriterier 
 

1. Lever i en icke heterosexuell relation  

2. Icke svensktalande  
 

Procedur 
 

Inför intervjusamtalen skrevs en semistrukturerad intervjuguide vilken stämde överens 

med syftet för studien (bilaga 3). Fem deltagare kontaktade författarna via email och en via 

telefon. I nästa steg bestämdes dag, tid och plats via email- eller telefonkontakt. Ett 

informerat samtycke skrevs där frivilligheten och rätten att när som helst avbryta intervjun 

poängterades (bilaga 4). För att testa den kvalitativa semistrukturerade intervjun med 

öppna frågor gjordes en provintervju, vilken inkluderades då den ansågs tillfredsställande 

då inga revideringar gjordes.  
 

Fem av intervjuerna skedde på deltagarnas arbetsplatser och en på ett stillsamt café, allt 

efter deltagarnas önskemål. Båda författarna var med vid varje intervju för att minimera 

risk för personliga och eventuellt felaktiga tolkningar av intervjupersonens berättelse. 

Dock valde vi att en av oss skulle leda intervjun och den andra sitta med som observatör 

http://www.familjeliv.se/
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och eventuellt ställa kompletterande frågor. Detta gjorde vi varannan gång. Intervjuerna 

varade mellan 15-40 minuter, spelades in med diktafon samt transkriberades ordagrant med 

jämnt fördelat antal mellan författarna. För att undvika att utformningen av utskrifterna 

blev olika utarbetades en mall för hur till exempel pauser och skratt skulle skrivas ut.  

Ingen ersättning utgick. 
 

Datainsamling 
 

Data insamlades genom kvalitativ metod – intervjuer. Författarna av studien har endast gett 

de tematiska ramarna men måste ändå se till att få svar på de frågor man vill belysa (Kvale, 

1997). Enligt Polit och Beck (2009) innebär en semistrukturerad intervju att det finns ett 

ämnesområde som utgångspunkt, men att intervjupersonen ges utrymme till att tala fritt 

kring det berörda ämnet. Frågorna som ställdes var öppna för att möjliggöra för 

intervjupersonerna att beskriva sin upplevelse utifrån sin egen livsvärld. Intervjun inleddes 

alltid med att be intervjupersonen berätta om bemötandet vid ett besök hos vården med sitt 

barn. 
 

Dataanalys 
 

Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Kvale & Brinkmann 

(2009). Vid analyseringen i en kvalitativ intervjustudie finns olika verktyg för att göra 

analysarbetet hanterligt. Inspelningarna avlyssnades och materialet lästes upprepade 

gånger av båda författarna. Sedan lästes materialet och data som framstod som intressant 

för studien ströks under och klipptes sedan ut. Dessa delades in i meningsenheter och 

delades upp efter innehåll. Sedan bestämdes kategorier utifrån de olika grupperna med 

meningsenheter. Till kategorierna skapades underkategorier där meningsenheter delades in 

och sist kodades meningsenheterna. Då kategoriseringen och kodningen skedde utifrån de 

data som fram kommit genom intervjuerna så var analysen datastyrd. (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Sedan fördes de in i en tabell indelade efter kategori (bilaga 5). Denna 

process där vi bröt ner och skapade begrepp av datan underlättade identifieringen av 

innehållet i våra intervjupersoners uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

Trovärdighet 

För att uppnå tillförlitlighet beskrevs det noggrant hur studien utfördes och analyserade. 

Intervjuguiden skrevs med syftet i åtanke och testades sedan under en pilotintervju vilket 

ökar validiteten (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 

Etiska överväganden 
 

Ett informerat samtycke inhämtades från alla deltagare så att de hade möjlighet att väga 

för- och nackdelar med deltagande i studien. För att säkerställa att intervjupersonerna 

förstod den givna informationen så gavs information om studien både muntligt och 

skriftligt. Det informerade samtycket gavs sedan både muntligt och skriftligt (bilaga 4). 

Det innebar att deltagarna kunde avbrytta sin medverkan när som helst under studiens gång 

(Kvale & Brinkmann, 2009, Helgesson, 2006). Studien behövde ej ett rådgivandeyttrande 

från etikprövningsnämnd då författarna ej ansåg att forskningsetiska hinder fanns för att 

genomföra denna studie. 
 

Deltagandet var frivilligt och konfidentiellt. En hög konfidentialitet var viktigt för studien 

då deltagarna fortfarande kunde ha kontakt med vårdgivaren. Bristande konfidentialitet 
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kunde lett till att resultatet försämrats då rädsla för påverkan av framtida vård kan leda till 

att deltagarna i studien undviker att redogöra för upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjumaterialet har avidentifierats och vi var noga med beakta riskerna med att felaktigt 

återge det som våra intervjupersoner berättat. Vi har försökt att inte låta eventuell 

förförståelse påverka intervjuerna eller vår tolkning av materialet, detta för att kunna 

belysa området ur en så neutral och objektiv synvinkel som möjligt. Detta genom att t.ex. 

läsa materialet separat först och sedan analysera det tillsammans. Insamlad data har 

förvarats så att obehöriga inte har kunnat få tillgång till materialet och efter avslutad studie 

kommer materialet att förstöras. Frågorna som ställdes var öppna vilket minskade risken 

för att vi projicerade våra egna åsikter och tankar på den intervjuade. Då vi har varit ute 

efter deltagarens upplevelse och vad denne tycker är värt att nämna, fick frågorna inte vara 

för riktade (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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RESULTAT 

Positiva upplevelser 

 

Upplevt gott bemötande 

 

Generellt sett ansågs bemötandet från vården som gott oavsett var de var. Man upplevde att 

bemötandet från vården då man sökte för sitt barn var bättre än det bemötande man fick då 

man själv sökt vård. Vård personalen imponerade genom ett lugnt och inkluderande 

mottagande där man bemötte föräldrar och barn väl. 

 

”Jag tycker oftast att de är bättre på bemötande när det gäller barn än 

när det gäller vuxna. Det är oftast då, att jag får ett bra bemötande när 

jag kommer som förälder än när jag själv är patient.” IP 6 

 

Känslan av att bli sedd 

 

I det goda bemötandet var det viktigt att bli sedd. Hela familjen skulle uppmärksammas, 

det var viktigt att man som vårdsökande kände sig omhändertagen och tagen på allvar. 

Viktigt för att dessa känslor skulle uppstå var att både sjuksköterskor och läkare lyssnade 

på vad båda föräldrar hade att säga, utförde många undersökningar och att sjuksköterskan 

visade att hon såg hela familjen under hela besöket. 

 

”Ett positivt bemötande är väl bara att, tycker man, alltså man kommer 

med sitt barn då, att nån liksom säger hej till mig då.” IP 3 

 

”Det kändes som att de faktiskt gjorde nånting. Inte så att man tittade 

och bad oss åka hem, man gick faktiskt hela vägen.” IP 4 

 

Upplevelse av jämlikhet 

 

Ofta upplevdes bemötandet från vården som jämlikt där båda föräldrarna blev 

uppmärksammade och bemöttes lika. Detta sågs som positivt och fick papporna att känna 

sig önskade. 

 

”Jag tycker att jag blivit bemött ungefär som min sambo har blivit 

bemött när vi varit på BVC, Så jag tycker det har varit allmänt positivt.” 

IP 5 

 

En pappa blev väldigt positivt överraskad av det goda och jämlika bemötandet på 

barnavårdcentralen. 

 

”Jag hade nog haft lite förväntningar och tron att det skulle vara lite 

som, alltså värsta scenariot, att ’här är pappa, du kan dra, sätt dig i en 

hörna, det här är mamman och barnet.’” IP 1 
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Negativa upplevelser 

 

Känslan av osynlighet 

 

Vid möten där båda föräldrarna närvarade upplevde flera pappor att personalen endast 

riktade sig till mamman. De papporna kände ett utanförskap där de osynliggjordes, de 

kände det som att deras erfarenhet inte räknades och en pappa kände sig arg då han 

uppfattade att den tid han uppoffrade för att närvara inte värdesattes.  

 

”Den här känslan att liksom, hon och de kvinnliga sköterskorna /…/ 

liksom lite, Ja, haha, ungefär, och jag bara, “ Hur gör man med den 

här?“ och att de på nåt vis blev ett lag, kommer jag ihåg.” IP3 

 

”Framför allt en av gångerna så var det mycket bara titta på mamma och 

frågade hur det gått liksom, ja det lät som att jag inte varit med alls. 

Sedan kunde ju jag svara på alla frågor som hon svarade på.” IP1 

 

Faktorer som påverkar bemötande 

 

Papporna upplevde att sättet de bemöttes på påverkades av hur självsäkra de var eller om 

de hade tidigare erfarenheter. Om man använde de rätta orden, inte accepterade ett dåligt 

bemötande och själv tog egna initiativ upplevde de att man fick desto mer respekt och i 

allmänhet ett positivare bemötande. Speciellt pappor med flera barn uppmärksammade 

detta.  

 

”Då jag vet precis hur man ska hålla ungarna så de sitter stilla och då 

jag till och med kan ge den där sprutan själv, för allergi det ser väl 

personalen på nåt vis och så får man liksom mer respekt än när man var 

rookie.” IP 3 

 

När man kom som ensam pappa till BVC så upplevde en del pappor att de fick ett extra 

gott bemötande från personalen beroende på att de var pappor och att personalen inte 

verkade så vana vid det. Dessutom fick de då sjuksköterskans odelade uppmärksamhet.  

 

”När jag kommer med mitt barn /…/ så får man på nåt vis extra positivt 

bemötande känns det som, för att man är farsa som kommer, det känns 

som att de inte är så himla vana vid det, eller de vill uppmuntra det på 

nåt sätt.” IP 3 

 

Det bemötande man fick från vården var enligt papporna personberoende. På samma 

vårdplats kunde bemötandet variera från sjuksköterska till sjuksköterska. Det kunde både 

vara att man inte fungerade på ett personligt plan, men också att sjuksköterskans personliga 

värderingar upplevdes spela in i bemötandet.  

 

”Det var väl inte jättebra med två av de tre. Det var två som var liksom, 

det var lite så här löpande band. Vi informerar om de här tio punkterna, 

nu kan ni gå. Medan en av dem var jättemysig, liksom verkligen kändes.” 

IP 1 
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”Den barnsköterska vi har, hon verkar väldigt liksom, tycker det är 

viktigt med båda föräldrar som ställer frågor och sådär.” IP 2 

 

En av papporna som var gift med en kvinna som ursprungligen kom från Afrika, funderade 

över om detta var orsak till att personalen vände sig mest till henne vid vårdbesök. Att de 

såg afrikanska mammor som supermammor som är hemma och tar hand om barnen i större 

utsträckning än genomsnittet, vilket inte var fallet för den här familjen, de delade lika. 

En annan kände att vårdpersonalen tog för givet att pappan bara är hemma sina tio dagar 

efter förlossningen och därför inte varit så delaktig i vården av det nyfödda barnet.  

 

”Jag hade ju varit hemma de sex första veckorna så jag fick ju vara med 

på allt.” IP 1 

 

Däremot märktes inga skillnader i bemötandet beroende på sjuksköterskans ålder. 

 

Upplevelse av information 

 

Adekvat information 

 

I huvudsak uppgav papporna att de var nöjda med informationen. Flera nämnde att de inte 

kände att de blivit pådyvlade information som de inte bett om utan att de oftast har fått 

reda på den information som de själva efterfrågat. En pappa jämförde det med hur det var 

på hans föräldrars tid då vården var mycket striktare med mera regler. En annan pappa 

uppgav att det kändes tryggt att känna att personalen ville att man ska få ut så mycket som 

möjligt av besöket och att de var tydliga och hela tiden förklarade vad de gjorde. Det 

upplevdes som väldigt skönt att ha sluppit det medicinska språket och att vårdpersonalen 

oftast pratat så att man förstått och anpassat språket efter föräldrarna.  

 

”Alltså, får man ett svar som man inte riktigt greppar så känns det som 

att de, man behöver inte ställa frågan igen utan de ser ganska fort om 

man inte greppar det och då formulerar de om sig.” IP 5 

 

I mera akuta besök har mängden information haft stor betydelse för föräldrarnas 

sinnesstämning. För mycket såväl som för lite information kunde skapa stor oro. En pappa 

upplevde det som väldigt olustigt när de blev hänvisade att vänta på en annan plats än 

väntrummet utan att bli informerade om varför eller hur lång tid det skulle ta. En berättade 

att han kände att personalen på förlossningen undanhöll information om eventuell 

komplikation utan sade att allt var lugnt och normalt, trots att det visade sig att det inte alls 

var helt lugnt. I en situation när ett barn efter förlossningen plötsligt snabbt togs ifrån 

mamman och togs i ett annat rum för vård, var pappan mycket nöjd med att barnmorskan 

prioriterade att ge lugnande information till den lämnade mamman mycket fort. 

 

”Då så lämnade ju barnmorskan plutten till läkaren då och säger: ’Jag 

måste gå och prata med mamma’, så det var ju fantastiskt liksom att i det 

här kaoset så bara: ’Jag måste informera mamma’.” IP 1 

 

Ångestframkallande information 

 

En pappa hade vid ett tillfälle känt att han fått för mycket information. Ett provsvar hade 

tolkats som att något var fel med barnet och krävde flera prover. Vårdpersonalen hade 
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agerat som att något var kraftigt fel och det hade bara skapat oro och ångest hos 

föräldrarna. Då provsvaren kom och allt var normalt tyckte pappan att det hade varit 

onödigt att skapa sådan oro, när det var i onödan. Dock kände han att det var väldigt svårt 

att avgöra hur han hade reagerat om han inte fått informationen utan i efterhand fått reda på 

att det kunde varit allvarligt. Det fanns även förståelse för att detta var svårt att avgöra för 

personalen, vars jobb upplevdes vara att informera så mycket som möjligt om saker som 

kunde vara negativa för barnet.  

 

”Okej, istället för att säga att nåt är fel, kan ni inte bara säga typ, ’vi 

behöver ta ett extra ekg', och sköta det där i bakgrunden och sedan 

informera, för nu hade man ju ångest i fyra timmar och sedan liksom, 'Nej, 

det var ingenting'. Det är ju jättesvårt det där, deras jobb är ju säkert att 

informera så mycket som möjligt.” 

 

Försenad information kan också vara ångestframkallande, till exempel när man inte fått 

svar på prover på utsatt tid. 

 

 

Olika typer av information 

 

En del pappor upplevde att de och deras barns mammor eftersökte olika typ av 

information. Två stycken uppgav att de trodde att de som pappor ville veta mer praktiska 

saker och få hjälp med problemlösning samt såg de stora sammanhangen bättre. De 

uppfattade mammorna som mer djupgående och detaljorienterade samt att de såg mer 

framåt än vad papporna gjorde.  En påpekade att han och mamman hade olika behov men 

trodde mer att det berodde på vilka de är som personer, inte på grund av kön. Vilka 

erfarenheter man har sedan tidigare hade också betydelse för vilken information som 

efterfrågats. 

 

”Hon hade ju sju syskon, varav fem var småsyskon så hon var ju van vid 

barn. Jag fick ju bli visad hur man badar ett barn, hela den där, allting, 

jag visste inte hur man höll i ett barn, jag visste ingenting.” IP 3 

 

Två av papporna hade barn med känsliga magar så där hade de ammande mammorna fått 

ha tätare kontakt med vården och fått mer information om kost eftersom vad de åt påverkar 

bröstmjölken. Detta ansågs dock vara helt naturligt och upplevdes inte av papporna som att 

de blev utanför. En av papporna hade varit med på dessa samtal ändå, även om det var 

mamman som påverkades i vardagen.  

 

Andra pappor kände inte någon skillnad i vilken information de och mamman efterfrågade.  

De har frågat lika mycket och båda varit aktiva i möten med vården. Ofta diskuterades 

frågor hemma innan man kom till vårdmötet. 

 

”Alltså, man pratar ju innan man går till mötet, så det är ju såhär: ’Vi 

måste komma ihåg att ta upp det och det och det och så fråga om det’, så 

vi har liksom samma tema när vi kommer dit.” IP 1 
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Behov 

 

Behov av trygghet 

 

Behovet av att känna trygghet i vårdsituationen var tydligt i alla intervjuer. Särskilt på 

BVC fanns ett behov av att känna att barnsjuksköterskan var trygg, erfaren, 

förtroendeingivande och tillgänglig och att hon kände sympati med familjen.  

 

”Man vill ju liksom att det ska vara lite som att, ja, nu kommer vi till 

mormor Agda som kommer att ta hand om oss, alltså lite att hon känner 

liksom behörighet, alltså att vi är viktiga för henne och så.” IP 1 

 

Kontinuitet gav också en känsla av trygghet på BVC-besöken. Det upplevdes som positivt 

att man träffade samma vårdpersonal varje gång och att man visste vad som skulle hända 

på besöken, att det var ungefär lika varje gång. Det var viktigt att känna att man kunde 

ställa de frågor man ville ha svar på utan att personalen tyckte att det var något konstigt. 

 

”Man har aldrig känt sig dum heller när man frågat någonting så det är 

ju skönt. Det känns ju som ett sådant forum där dumma frågor är 

tillåtna också.” IP 5 

 

Oavsett vårdplats så fanns det ett behov att känna att man fick tillräckligt med tid till 

frågor, eftertanke och reflektion, det gav en känsla av trygghet. Många upplevde att den 

avsatta tiden för vårdbesöken verkade vara väl tilltagen för att man skulle kunna prata och 

ställa frågor i lugn och ro, vilket uppskattades. Att personalen var noggrann och tog 

föräldrarnas oro på allvar var viktigt. Fick man inte tid kunde det i en omtumlande 

situation upplevas som väldigt stressande. 

 

”Sedan så fick vi barnet och sedan så blev det ju väldigt stressigt ut till 

patienthotellet. Antagligen behövde de ju rummet då, men för en annan 

så har man just fått en son...” IP 4 

 

En av intervjupersonerna kände ett behov av manlig vårdpersonal vid förlossningen. Flera 

nämnde det faktum att det är en kvinnodominerad bransch och att bemötandet antagligen 

skulle vara annorlunda om det fanns fler män på vårdplatserna. Det hade känts tryggt som 

pappa att ha haft en annans mans stöd, då det kunde upplevas som att de skulle kunnat 

förstå pappans situation bättre än vad den kvinnliga personalen gjorde. 

 

”Hade jag haft liksom en manlig personal där på de första 

förlossningarna som hade kunnat säga någonting, liksom, mellan 

snubbar på något vis, det hade varit schysst.” IP 3 

 

Behov av att ses som en familj 

I intervjuerna framkom ett behov av att känna att man blev sedd som en familj, en helhet 

där alla var lika delaktiga och lika viktiga. Att bli föräldrar är stort för alla inblandade och 

då ville man uppleva att vårdpersonalen förstår det. 

 

”Som i BB-situationen, som är ett väldigt fokus på kvinnan. När jag ser 

det mer som en familjesituation, även om jag är glad att jag slipper 
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själva förlossandet.” IP 6 

 

Behov av att känna sig speciell och behövd 

 

Papporna såg det ofta som positivt när de fick specifika uppgifter som gjorde att de kände 

sig speciella eller till och med oumbärliga för sitt barn, till exempel att i en nödsituation få 

följa med barnet och personalen till neonatalavdelningen, där man vårdar sjuka eller för 

tidigt födda barn, medan mamman återhämtade sig efter förlossningen. Under 

förlossningssituationen handlade det bland annat om att känna sig delaktig och viktig. Att 

ha en tydlig roll under förlossningen, till exempel genom att få vara den som höll koll på 

olika instrument kunde ge denna känsla. I vårdsituationer i efterhand kändes det viktigt att 

personalen litade på pappans förmåga att veta hur barnet mår och fungerar. Att vara 

delaktig och få utföra vissa uppgifter i en läkarundersökning uppskattades. 

 

”Sedan fick vi en sådan där sockerspruta så man sprutade lite socker så 

att han blev lugn och liksom lite harmonisk. Det var jag som stod med 

sprutan och sprutade socker där, det är en viktig del av det hela 

(skratt).” IP 1 

 

Behov av att känna sig jämlikt behandlad 

 

Papporna i intervjuerna ville få ett jämlikt bemötande. En pappa sade att det borde kännas 

lika självklart som att lika lön ska vara självklart i detta samhälle som ska vara så jämlikt. 

 

”Det är ett modernt förhållningssätt, det är inte nåt modernt att bara 

prata med mamman, och jag tror att det är jätteviktigt i en sådan 

kvinnodominerad miljö, att man tänker på det.” IP 3   

 

Behov av tydligare riktlinjer 

 

Flera pappor kände ett behov av tydligare riktlinjer från vården, särskilt med alldeles 

nyfödda barn om det var första gången. De hade oftare velat höra hur barn normalt sett 

fungerar och vad man skulle göra. Någon kände att man förväntades gräva efter för mycket 

information själv och att patientcentrerat förhållningssätt visserligen var bra, men att det 

ibland gick lite för långt. 

 

”Ibland var det väldigt, om man ska säga det, flummigt. ”Gör som ni vill, 

ni är experter på ert barn”, och sådär. Det låter ju bra men är det första 

gången är man ju nybörjare.” IP 2 

 

Bemötandets påverkan på föräldraskapet 

 

Positiv påverkan 

 

Pappor som upplevde ett inkluderande och positivt bemötande kände att det hade stärkt 

och påverkat dem positivt. 

 

”Jag har nog bara känt mig speciellare och bättre som pappa och 

människa än innan.” IP 1  
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En annan pappa upplevde att då bemötandet han fick inte kändes rätt så stärktes hans 

motivation att ta för sig och vara aktiv i mötena. 

 

”Det är något som triggar mig, att nej det är inte okej, utan tydligt tar 

ställning. Vilket jag nog ändå gjort men det ojämställda bemötandet 

aktiverar ju något.” IP 6 

 

Negativ påverkan 

 

En pappa upplevde att den information och det bemötande han fick under eftervården till 

förlossningen minskade hans tilltro till sin förmåga att ta hand om barnet. 

 

”Och jag kände kanske ännu mer då än vad en förälder i en problemfri 

förlossning att jag kan inte göra nånting förutom att fixa frukost till 

frugan, vara den där servicen, springa och... Nej men mitt 

självförtroende var inte bra där i början och det kunde blivit bättre med 

annat bemötande.” IP 3 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen baserades på kvalitativ metod – intervjuer. Detta då det inte fanns så 

mycket forskning som handlar om pappors upplevelse av bemötande inom vården sedan 

tidigare så en litteraturstudie skulle vara svår att utföra. Dessutom lämpar sig intervjuer 

bäst för syftet vilket är att belysa upplevelser och tankar som kan uppstå. Med en 

semistrukturerad intervjuguide kunde detta syfte besvaras. Frågorna formulerades så att de 

inte skulle vara ledande, detta för att ta reda på vad just dessa intervjupersoner tyckte var 

viktigt att berätta, utan att vår eventuella förförståelse såsom egna tidigare erfarenheter 

skulle påverka resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta ger en större trovärdighet, då 

vi var ute efter intervjupersonernas personliga upplevelser.  
 

Båda författarna var med vid samtliga intervjuer, där en vid vartannat tillfälle tog en 

ledande roll och den andra fyllde i med kompletterande tankar och frågor. Detta gjorde att 

vi även efter intervjun tillsammans kunde reflektera över intervjusituationen, kroppsspråk, 

tonläge och annat som man inte alltid kan lyssna sig till på inspelningar. Det minskade 

risken för individuella tolkningar av det som sades och risken för att viktiga aspekter 

rörande studiens syfte skulle falla bort. Därigenom höjs graden av giltighet i resultatet. 

Dock kan det faktum att vi var två som intervjuade och en som blev intervjuad ge en 

känsla av maktasymmetri. För att balansera detta lät vi intervjupersonen välja plats och vi 

försökte i möjligaste mån placera oss genomtänkt i rummet och skapa en så öppen och 

empatisk miljö som möjligt. 
 

För att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma inleddes alltid intervjun med att vi 

berättade om vår utbildning, det informerade samtycket, studiens syfte och hur den skulle 

gå till gällande tidsåtgång och inspelning. Som beskrivet i Kvale och Brinkmann (2009) så 

märkte vi efter vissa intervjuer att intervjupersonen, som då lämnat ut en hel del 

information om sig själv, gärna ville få något i gengäld. De ställde då lite frågor och ville 

gärna diskutera våra erfarenheter om samma ämne, vilket vi gärna gjorde. Detta bör dock 

inte påverkat deras svar eftersom att detta skedde när intervjun var avslutad. 
 

Materialet analyserades med hjälp av Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Båda författarna lyssnade på och läste transkriberingarna av 

intervjuerna upprepade gånger för att båda skulle ha lika stor uppfattning om innehållet. Vi 

strök under meningsenheter i varje intervju var för sig och jämförde sedan huruvida vi valt 

samma textsegment. I de fall där vi valt olika diskuterades innehållet och om huruvida vi 

kunde ha tolkat det på olika vis innan vi kom överens om vad som skulle inkluderas i 

resultatet. Att dela upp meningsenheterna i högar efter innehåll kändes som ett bra första 

steg i analysen. Då kunde de passas ihop med andra som sade ungefär samma sak, innan de 

slutliga kategorierna och underkategorierna utnämndes i analystabellen. Vid ett tillfälle 

märkte vi att en underkategori i tabellen blev alldeles för stor så den fick uppgraderas till 

en egen kategori. Handledaren tittade också igenom materialet och kom fram till att det 

presenterade resultatet var relevant. 
 

I början av studien söktes pappor med barn upp till ett års ålder, detta då vi ville att de data 

som kom fram i intervjuerna skulle representera hur vården ser ut idag. Då vi sedan hade 

svårt att hitta personer att intervjua så valde vi att öka spannet med pappor som hade barn 

upp till tre år. Detta då vi fick höra att många pappor inte stannar hemma med barnet det 
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första året och därför inte närvarade vid möten i en större utsträckning. De möten som 

kunde ha skett under de senaste tre åren ansågs fortfarande spegla vården idag.  
 

Pappor som levde i en icke heterosexuell relation valde vi att exkludera då de inte ansågs 

uppfylla studiens syfte. Detta då det för fokus mot sexualitet och inte ger oss möjlighet att 

undersöka pappors upplevelse av det bemötande de fick av vården i relation till 

mammorna. Detta område är dock något som vidare forskning skulle kunna undersöka och 

se ifall homo/bi/transpappor upplever ett annat bemötande än heterosexuella pappor.  

Studien tog plats i Stockholm och ett av kriterierna för att delta var att papporna bodde i 

Storstockholm. Detta gör att Slutsatser om geografiska skillnader inte kan dras och det 

begränsar även möjligheten att applicera studien på andra regioner i Sverige. Det kan 

tänkas att studiens resultat blir mer applicerbart i storstäder, men för att få större klarhet 

bör studier utföras med pappor utanför Stockholmsområdet så jämförelser kan göras. Vi 

valde dock att behålla begränsningen då vi ansåg att resurser för resande saknades och att 

tid som skulle gå till resande och planering för intervjuer utanför Stockholm kunde 

användas bättre till analys av data. Detta nämner Kvale och Brinkmann (2009) som 

relevanta frågor att ställa under planeringen av studien.  
 

Att pappor som inte talade svenska exkluderades kan ledda till en minskad kulturell 

mångfald i urvalsgruppen. Trots detta valde vi på grund av de förändringar i fokus mot 

kultur som kunde uppstå och svårigheten med tolkning att utesluta gruppen.  
 

Något som också minskade studiens generaliserbarhet var de begränsade antalet intervjuer 

vi utförde vilket resulterade i att det blev svårt att generalisera och avgöra ifall urvalet av 

pappor speglade svenska pappor i stort. Fler intervjuer hade troligen lett till en möjlighet 

att i större grad mäta skillnader i intervjugruppen. Då studien utfördes under en begränsad 

tid och då vi mötte svårigheter att hitta personer att intervjua så blev antalet personer vi 

intervjuade lägre än det antal deltagare vi hade önskat. Det bör noteras att 

intervjupersonerna frivilligt har kontaktat oss för att vara med, vilket kan innebära att dessa 

är pappor med den egenskapen att de gärna pratar om sina upplevelser, de kanske är mer 

utåtriktade än en slumpmässigt utvald pappa. Det kan också tänkas att de vill vara med just 

för att de har upplevt någonting särskilt som de tycker ska belysas, något gemene man 

kanske inte har. Detta innebär att studien inte går att statistiskt generalisera i någon större 

utsträckning (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock skulle det vara möjligt att genomföra viss 

analytisk generalisering då data från denna studie beskriver hur män kan reagera med en 

känsla av utanförskap i den kvinnodominerade miljö vården kan vara. Detta skulle 

eventuellt kunna appliceras på hur de reagerar på andra kvinnodominerade miljöer utanför 

vården (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Resultatdiskussion 

 

Papporna som fick specifika uppgifter och involverades i samtal om barnet kände sig 

speciella och hade något att bidra med. Tidiga exempel på detta var att när mamman var 

utmattad efter förlossningen kunde pappan följa med under krissituationer och/eller bara 

hålla barnet. I de senare mötena med vården var det viktigt för papporna att vårdpersonalen 

uppvisade en tillit till deras förmåga att veta hur barnet mådde och fungerade. Att sedan få 

utföra en del uppgifter under undersökningar uppskattades. Detta stämmer överens med 

Goodmans (2006) slutsats att sjuksköterskan i sina möten med familjer bör engagera båda 

föräldrar och aktivt fråga även pappan om hans erfarenheter, upplevelser och tankar. Detta 

visar respekt för pappan i hans roll som förälder.   
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I föreliggande studie framkommer att vissa pappor upplever att de får ett extra gott 

bemötande just för att de är pappor och att de uppmuntras extra mycket till att vara aktiva. 

Detta stämmer överens med Garfield och Isaccos studie (2006) där en del pappor upplevde 

att personalen var extra positiva till pappor och gav dem mycket komplimanger för att de 

engagerade sig i sitt barns hälsa. 

 

Precis som i Garfield och Isaccos studie (2006) så var papporna i vår studie generellt sett 

nöjda med vården. Något som framkom bland våra pappor vilket vi inte sett i någon annan 

studie varken i bakgrunden eller när vi sökt i efterhand, var att flera tyckte att bemötandet 

av barn och deras föräldrar inom barnhälsovården var betydligt bättre än när de sökte vård 

själva som vuxna.   

 

Att känna att man blivit sedd, och att hela familjen uppmärksammades av vårdpersonalen 

gjorde att flera av papporna i vår studie kände att de fått ett gott bemötande. Detta är något 

som Kylberg et al. (2009) också beskriver, och att känslan av att bli inkluderad när det 

gäller att få kunskaper om sitt barn höjer engagemanget och förståelsen.  

 

De pappor som fick ett jämlikt bemötande där båda föräldrarna blev uppmärksammade 

upplevde detta som positivt. Sjuksköterskan bör enligt Goodman (2006) engagera båda 

föräldrar i sina möten med familjer, och uppmärksamma dem genom att hålla ögonkontakt 

och fråga efter bådas erfarenheter och tankar i lika stor utsträckning. 

 

En pappa blev väldigt positivt överraskad när han upplevde ett gott och jämställt 

bemötande, då han hade förväntat sig att det skulle kännas som att vårdpersonalen 

fortfarande mest fokuserar på mamman som förälder. Att han har dessa förväntningar talar 

för att denna företeelse fortfarande finns i samhället, något som också bekräftas i studien 

av Massoudi et al. (2011) som visar att en del sjuksköterskor anser att mammor är viktigare 

föräldrar än pappor. 

 

En pappa i vår studie upplevde att han inte kunde göra någonting för sitt barn förutom att 

ordna med praktiska saker för att hjälpa mamman, något som han trodde hade kunnat vara 

annorlunda med bättre information och ett annat bemötande. Detta speglas i Erlandsson 

och Häggström-Nordins studie (2010) som påvisar att detta budskap, att pappans uppgift 

inte primärt handlar om omvårdnad, fortfarande ofta sänds ut till föräldrar från 

vårdpersonalen. Detta kan i sin tur få negativa konsekvenser och leda till att pappan tar på 

sig mindre ansvar för barnet. 

 

Fägerskjöld (2006) menar att sjuksköterskor behöver reflektera över att pappor kan känna 

sig utanför om hon vänder sig främst till mamman. Flera pappor i vår studie upplevde just 

detta och tyckte att de osynliggjordes och att det kändes som att deras erfarenhet inte 

räknades. Då kvinnliga sjuksköterskor ofta är mödrar själva kan en intim relation av 

samhörighet byggas upp mellan sjuksköterskan och mamman och pappan blir då utanför 

(Lindström, 2007). En pappa i vår studie beskrev denna situation som att sjuksköterskan 

och mamman blev ett lag, där han inte räknades in. 

 

Att vara självsäker, erfaren och ta egna initiativ upplevdes i vår studie ha effekt på 

bemötandet. Massoudi et al. (2011) drog av sin studie slutsatsen att pappor får mindre stöd 

i sin föräldraroll av sjuksköterskor och att dessa var ambivalenta angående pappornas 

omvårdnadsförmåga. Då kan en pappa som tar för sig ordentligt i mötet ge sjuksköterskan 
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en starkare insikt om hans närvaro och kompetens. Detta kan leda till att hon då ger honom 

mer respekt, större plats och mer stöd, vilket även bekräftades i föreliggande studie. 

 

Papporna i vår studie märkte inte av några direkta skillnader i bemötandet ur ett 

genusperspektiv beroende av åldern på personalen. Dock kunde bemötandet variera 

kraftigt från person till person men det verkade ha andra orsaker, såsom sjuksköterskans 

personlighet, värderingar och fördomar om kön och föräldraskap. Detta med åldern talar 

emot undersökningen av Massoudi et al. (2011) som visade att sjuksköterskor som fyllt 50 

år hade större benägenhet att tycka att pappor inte hade lika god omvårdnadsförmåga som 

mammor. En sjuksköterska bör enligt Öhman (2009) vara medveten om att de egna 

föreställningarna om könsroller och normer inte alltid stämmer, och därför inte låta dessa 

påverka bemötandet av patienter och anhöriga. Hon bör sträva efter ett öppet 

förhållningssätt, något som kan vara mycket svårt eftersom agerandet ofta sitter i 

ryggmärgen. 

 

En pappa kände att sjuksköterskan på BVC tog för givet att han bara hade tagit sina tio 

pappadagar efter förlossningen och därefter återgått till att arbeta som vanligt. Detta 

stämde dock inte utan han hade varit hemma de sex första veckorna för att kunna vara med 

på allt i början. Detta nämner även Hwang (2000), att män förväntas prioritera sitt arbete. 

Detta verkar gälla på männens arbetsplatser såväl som inom vården och i samhället i stort. 

 

Öhman (2009) beskriver ett gott bemötande ur ett genusperspektiv som att se en människa 

för den han eller hon är, och inte för den han eller hon förväntas vara. Pappan vars fru hade 

afrikanskt ursprung funderade på om hennes ursprung påverkade sjuksköterskans 

förväntningar på hennes egenskaper som mamma. Att visa hänsyn till kulturella skillnader 

är visserligen bra och det ska man göra enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (SSF, 

2008) och Connell (2009), men då gäller det att ta reda på om det för denna person och 

familj verkligen är en skillnad eller om det är något man bara förväntar sig. Annars har 

sjuksköterskan inte bara misslyckats med det öppensinnade bemötandet ur ett 

genusperspektiv utan även genom att inte se till personen bakom stereotyperna.  

 

Papporna var nöjda med den information de fick, de tyckte att de fick den information de 

var intresserade av. Något som de också uppfattade som positivt var hur informationen 

gavs. De fick informationen på ett sätt som de förstod och vid de tillfällen de inte förstod 

så omformulerade vårdpersonalen sig. I Garfield och Isaccos (2006) studie var också 

papporna nöjda med informationen de fick från vården. De upplevde att de frågor de 

ställde togs på allvar av vårdpersonalen och de gavs lämpliga svar. 

 

I akuta skeden såsom under förlossningen, vid komplikationer efter förlossning och besök 

på akuten tyckte en del av papporna att det var viktigt att balansera information. För 

mycket information kunde leda till att de upplevde en ångest som de uppfattade som 

onödig, men för lite information eller information som sedan visade sig felaktig gav en 

falsk säkerhet. Som sjukvårdspersonal gäller det att känna av vilken information som ska 

ges och när. Papporna uttryckte dock en förståelse för att det var svåra avvägningar att 

göra. Detta stämmer överens med Vinthagens (2007) tankar kring att sjuksköterskan måste 

förstå informantens behov, situation, kunskap och önskemål. 

 

När det gällde synen på om män och kvinnor behövde olika information så skilde det sig 

mellan olika pappor. Två pappor tyckte att de var mer intresserade av praktiska saker och 

hjälp med problemlösning. En annan trodde att de skillnader som fanns mellan hans och 
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mammans behov berodde på att de var olika som personer. De andra tre papporna 

upplevde ingen skillnad i behovet av information utom då det gällde amning. Speciellt två 

där det hade varit problem med känsliga magar och då modern var hemma och ammade 

var hon ansvarig för matning. Skillnaderna som en del pappor upplever kan bero på de 

tankar samhället har om vad som är manligt och kvinnligt. Detta är något som präntas in i 

medvetandet redan som barn (Öhman, 2009; Henkell, 2009). Dock upplevde tre pappor 

ingen skillnad vilket tyder på att skillnaderna verkar vara individuella. Vid amningsfrågor 

så upplevde papporna att det var mammornas område. Detta beror antagligen på att detta är 

det område där pappan inte kan ge barnet samma sak som modern (Amningshjälpen, 

2011). Dock upplevde papporna i föreliggande studie inte detta som något negativt och det 

påverkade inte deras syn på amning. 

 

Hos de intervjuade papporna upptäcktes ett behov av trygghet. Speciellt lyftes ett behov 

fram av papporna om en sjuksköterska som utstrålade trygghet, erfarenhet, tillgänglighet 

och sympati med familjen. Nordgren och Fridlunds studie (2001) kom även de fram till att 

om patienten kände tillit och förtroende för sjuksköterskan så upplevde de trygghet. Att 

möta samma personal upplevdes av papporna som positivt och gav en känsla av trygghet 

där man vågade ställa frågor. Papporna upplevde att det var viktigt att sjuksköterskan gav 

ett intryck av att veta vad hon gjorde och hade ett personligt intresse av dem och deras 

barn. Detta stämmer överens med det som Bergh (2003) säger om bemötande och det 

professionella förhållningssättet vilket innebär en medvetenhet och förmåga att leva sig in i 

den andra partens behov och reaktioner. Detta leder till att sjuksköterskan bekräftar 

föräldrarna och etablerar en kontakt. Även Fossum (2007)  talar om hur inte bara det 

verbala utgör kommunikation utan även kroppsspråket och det som inte sägs förmedlar 

känslor och uppfattningar.  

 

En annan trygghetsaspekt var att personalen tog sig tid. Detta visades genom att det alltid 

fanns tillräckligt med tid att hinna med frågor, eftertanke och reflektion. Papporna 

upplevde det som att tiden som avsattes för ett vårdbesök var längre än den som krävdes. 

Detta ledde till trygghet och uppskattades av papporna. De tillfällen där det inte fanns tid 

för information och frågor fanns det förståelse för, dock gav det en negativ upplevelse med 

stress. Patienterna i Nordgren och Fridlunds studie (2001) upplevde att personalen inte 

hade tid för dem och att avdelningarna var underbemannade. Detta ledde till att de inte 

uttryckte sina behov då det upplevdes som meningslöst. Vinthagen (2007) påpekar att det 

krävs att vårdaren tar sig tid att förstå patientens behov och på så sätt nå fram till en 

ömsesidig förståelse för att skapa trygghet i vården.  

 

Nordgren och Fridlund (2001) uppger i sin studie att kunskap ses som makt. I mötet mellan 

vårdare och patient är det därför viktigt att vårdaren klargör för patienten att dennes 

kunskap och åsikter är av värde och viktiga för vården.  Med detta undviker man att 

patienten upplever ännu mer underläge än vad hon eller han redan kan göra i en 

sjukvårdssituation. Detta sågs hos papporna i vår studie som tyckte det var viktigt att 

sjuksköterskor och läkare lyssnade till vad de hade att säga om sitt barn. 

 

Papporna upplevde att det var en kvinnodominerad situation att möta vården och att fler 

män skulle leda till ett annat bemötande. Att möta vårdpersonal av manligt kön som 

förstod mannens situation och kunde ge stöd var något som en av papporna önskade. Detta 

önskan stämmer överens med fägerskölds studie från 2006 som visade att pappor känner 

sig mer bekväma att tala med andra män. Att ett annat stöd fås beroende på förälderns kön 

påvisade en studie om inställningen hos sjuksköterskor i den svenska vården vilka kom 
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fram till att pappor fick mindre stöd av sjuksköterskor (Massoudi et al., 2011). Av de 348 

sjuksköterskor som deltog i studien var 100 procent kvinnor. Lindström (2007) kom fram 

till att sjuksköterskan utöver sin professionella kompetens och yrkeserfarenhet utgick från 

sina egna erfarenheter som moder i bemötandet och bygger en intim relation utifrån det.  

 

Papporna vill ses som en del av en helhet, en familj. De kände att alla i familjen var viktiga 

och att få ett barn var något stort för alla i familjen, därför bör alla familjemedlemmar 

uppmärksammas. Detta går hand i hand med den nya attityden till faderskap med en vilja 

bland nyblivna fäder att vara närvarande redan från spädbarnsålder (Barclay & Lupton 

1999). När föräldrarna kan stödja varandra och tillsammans kan svara på frågor angående 

amning så ökar det välbefinnandet hos mamman (Kylberg et al., 2009; Svensson & 

Nordgren, 2002). Så det ser ut som att både mammor och pappor har ett behov av att 

tillsammans bli en familj där de delar ansvar och båda är av vikt för barnet.  

 

Ett gott bemötande innebär medvetenhet och inlevelse i den andra partens behov och 

reaktioner och att man visar respekt för den andra parten (Bergh, 2003). En pappa i vår 

studie som upplevde att bemötandet inte kändes rätt blev provocerad av detta och kände att 

det var viktigt att som pappa tydligt ta ställning och visa att detta inte var acceptabelt. Som 

tur är var detta en pappa som har lätt för att ta för sig, vilket han då också gjorde i större 

utsträckning. Män och kvinnor tillskrivs olika egenskaper, däribland att kvinnor är 

naturligt vårdande och därför bedöms vara den primära föräldern (Connell, 2009). 

Sjuksköterskan ska vara medveten om att sådana föreställningar kan vara helt felaktiga och 

ska därför inte agera därefter (Öhman, 2009). Om sjuksköterskan agerar så ändå är det 

mycket förståeligt att pappor kan bli provocerade då pappor i allmänhet idag vill och kan 

vara lika viktiga för sitt barn som mamman (Ryan et al., 2006). 

 

Precis som i Casse och Polomenos studie (2010) upplevde många pappor i vår studie att ett 

inkluderande bemötande där de bedömdes ha lika stor föräldrakompetens som mammorna 

påverkade dem positivt. De kände sig stärkta i sitt föräldraskap vilket gjorde att de tog en 

mer aktiv roll i barnets skötsel än vad de annars skulle ha gjort. 

 

SLUTSATS 

Bemötandet av pappor inom vården varierar kraftigt, både mellan och inom olika 

vårdplatser. Upplevelsen av ett ojämställt bemötande kan påverka såväl humör som 

upplevelsen av att vara kompetent och viktig för sitt barn hos pappor. Tendenser finns till 

ett bättre bemötande när pappor kommer själva än när de kommer tillsammans med 

mamman. Det finns ett uttalat behov av mer manlig personal inom barnhälsovården och 

förlossningsvården då bemötandet förväntas bli ett annat och personalen då mer kan 

relatera till pappornas situation.  

 

Med detta resultat kan slutsatsen dras att sjuksköterskor behöver i större utsträckning 

reflektera över hur de bemöter föräldrar ur ett genusperspektiv. Föräldrarna själva gör 

nämligen det. 

 

Förslag på fortsatta studier är en kvantitativ studie som undersöker hur ofta pappor känner 

sig ojämställt bemötta, på vilket sätt och om det är skillnader runt om i landet. Även om 

huruvida det finns generella skillnader i bemötandet på olika sorters vårdplatser såsom 

förlossning, BVC, akutmottagningar etc. 
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BILAGA 

Bilaga 1 

Förfrågan om utförande av intervjuer 

Vi heter Catrin och Martin och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet Högskola, 

termin fem, som ska genoföra ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Området 

som ska undersökas är nyblivna pappors upplevelse av bemötandet på BVC. Vi är därför 

intresserade att genomföra intervjuer med pappor i Stockholmsområdet som fått barn inom 

de senaste två åren och som besökt BVC själva med barnet eller tillsammans med 

mamman. Förfrågan gäller därför att få ert tillstånd att söka deltagare till studien vid eran 

BVC. 

 

Problemområde och syfte 

Debatten om föräldraroller är högst aktuell. För att pappor ska kunna ha en aktiv roll i sina 

barns uppväxt krävs att de får vara delaktiga och bedömas ha lika stor föräldrakompetens 

som mammorna. Studier inom området är väldigt begränsade och de som finns visar att i 

det är vanligt att föräldraundervisningen cementerar de traditionella könsrollerna. Vi vill 

därför belysa detta och tillföra data till forskningsområdet. Detta för att förhoppningsviss 

öka medvetenhet och ge förutsättningar för ett jämställt bemötande i framtiden.   

 

Etiska överväganden  

Alla som väljer att delta i studien gör detta efter informerat samtycke vilket innebär att de 

informerats om syftet med undersökningen och de risker och fördelar de kan ge för den 

enskilde deltagaren. Det innebär också att de deltar frivilligt och har rätten att dra sig ut när 

som helst. 

För att undvika identifiering av deltagare och vårdgivare kommer alla namn och personliga 

uppgifter som förekommer under intervjuerna att fingeras. Detta inkluderar 

vårdanrättningar och personal. Då dessa uppgifter inte anses tillföra något till studien utan 

snarare kan skada den. Studien gäller stockholmsområdet i allmänt inte enskilda 

områden/BVC. Endast vi och vår handledare kommer ha tillgång till originalmaterial.  

Den färdigställda, av identifierade rapporten kommer att göras offentlig och vi skickar 

gärna ett exemplar till er om ni vill. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Sophiahemmetshögskola 

 

………………………………………………………………………………... 

Catrin Skoogh 

Tel: 0732543420 

catrin.skoogh@stud.shh.se 

 

………………………………………………………………………………... 

Martin Eriksson 

Tel: 0730574139 

martin.eriksson@stud.shh.se 

 

Handledare: Nina Asplin Tel: 084062941 



 

    

Bilaga 2 

 

Är Du pappa? 

Vill Du vara med i en intervjustudie? 
För vårt examensarbete behöver vi intervjua ett antal pappor med barn upp till tre år gamla. 

Vi går på Sophiahemmet Högskolas sjuksköterskeutbildning, femte terminen, och skriver 

vårt examensarbete om hur pappor upplever att de blir bemötta av vårdpersonal när de 

söker vård för sitt barns räkning. Intervjun tar 15-20 minuter och kan ske i ditt hem, i våra 

utbildningslokaler eller på annan lugn plats som passar dig. Allt material behandlas 

konfidentiellt och avidentifieras i rapporten. Endast vi och vår handledare kommer att ha 

tillgång till originalmaterial. 

Vill Du hjälpa oss att bidra till vetenskapen? Undrar du något om studien?  

Kontakta Catrin på tel: 0732-543 420 eller Martin på tel: 0730-574 139 eller via mail: 

catrin.skoogh@stud.shh.se eller martin.eriksson@stud.shh.se senast den 14 oktober, 2011. 

Handledare: Nina Asplin 

 

Tack för Din hjälp! 

mailto:catrin.skoogh@stud.shh.se#_blank
mailto:martin.eriksson@stud.shh.se#_blank


 

    

Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE 

Pappors upplevelse av bemötande inom vården 

 

 Förklaring av användande av bandspelare, fråga om det är OK innan 

deltagaren tackar ja 

 Uppgifter behandlas konfidentiellt 

 Kan avbryta när som helst 

 20 – 40 min intervju 

 Syfte; att belysa pappors upplevelse av bemötande inom vården ur ett 

genusperspektiv 

 
TEMA FRÅGOR 

INLEDNING 

-personuppgifter (namn+ålder) 

-datum 

-beskrivning av undersökningen 

 

 

BEMÖTANDE 

-likheter 

-skillnader 

-uppmuntrande 

-nedlåtande 

 

 

INFORMATION 

-vilken info ges? 

-vilken info behövs? 

-hur uppfattas info? 

 

 

 

REAKTION/EFTERTANKE 

 
 

Kan du berätta för mig om ett möte 

med vården efter att ditt barn hade 

fötts? 

 

Hur upplevde du att vårdpersonalen 

såg på dig som förälder? 

- Hur har du upplevt det andra 

gånger? 

 

Var barnets mamma med? 

- Fick ni lika stor plats i samtalet? 

- Fanns det några skillnader i 

bemötandet? 

- Hur hade du velat bli bemött? 

 

Vad hade du för behov av 

information? 

- Blev det behovet uppfyllt? 

- Hur hade du önskat att det skulle 

vara? 

- Upplevde du att du och barnets 

mamma hade olika behov? 

 

Hur kände du när du/ni gick 

därifrån? 

- varför kändes det så? 
Jag har inga fler frågor. Har du något du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar 

intervjun? 



 

    

Bilaga 4 

Informerat samtycke 

Ett informerat samtycke innebär att du som deltagare i studien ska informeras om studiens 

syfte, hur den är upplagd och vilka risker och fördelar som kan vara förenade med 

deltagandet. Deltagandet är frivilligt och om du väljer att delta kan du när som helst 

avbryta deltagandet om du vill. 

Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv belysa nyblivna pappors upplevelse av 

bemötandet av vårdpersonal när de söker vård för sitt barns räkning. Detta då forskning på 

området är väldigt begränsat samt att ett ökat antal pappor deltar i sådan kontakt. Om detta 

belyses kan den färdiga rapporten göra blivande och nuvarande vårdpersonal 

uppmärksamma på hur och om de själva bemöter föräldrar på olika sätt. Förhoppningsvis 

kan detta i framtiden bidra till att förbättra bemötandet av föräldrarna oavsett kön och på så 

vis kunna ge en god och fördomsfri vård som stärker både mammor och pappor i sin 

föräldraroll. 

 

Vi kommer att intervjua flera pappor ifrån olika delar av Stockholmsområdet. Intervjuerna 

kommer att spelas in med diktafon så att vi kan transkribera och analysera dessa efteråt. 

Resultatet sammanställs i en rapport som publiceras och görs offentlig. Vi skickar gärna 

dig ett exemplar av den färdiga rapporten. 

För att undvika identifiering av deltagare och vårdgivare kommer alla namn och personliga 

uppgifter som förekommer under intervjuerna att fingeras. Detta inkluderar 

vårdinrättningar och personal. Studien gäller Stockholmsområdet i allmänt och inte 

enskilda områden/vårdplatser. Endast forskargruppen (Catrin och Martin samt handledare) 

kommer ha tillgång till originalmaterial.  

 

 

 

 

Jag samtycker härmed till deltagande i studien på ovanstående premisser 

 

Ort:…………………………………..… Datum:……….………………………………… 

 

Namnteckning:…………………………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande:……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Bilaga 5 

Meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

Man vill ju liksom att det ska 

vara lite som att, ja, nu 

kommer vi till mormor Agda 

som kommer att ta hand om 

oss, alltså lite att hon känner 

liksom behörighet, alltså att 

vi är viktiga för henne och så. 

Tillit 

Trygghet 
 

Behov 

De flesta är ju såhär 

jättemysiga,  det är verkligen, 

det blir som en mamma som 

kommer och kramar om en 

liksom när man har lite darr 

på läppen. 

Hon har jobbat jättelänge 

som sjuksköterska. 

Det är ju en trygghet, om 

man träffar rätt person så är 

det bra, har man fel så är det 

kört. 

Man har aldrig känt sig dum 

heller när man har frågat 

nånting så att det är ju skönt. 

Det känns som ett sånt forum 

där dumma frågor är tillåtna 

också (skratt). 

Att våga ställa 

frågor. 

Alltså nu har vi ju samma 

sköterska och samma läkare 

som vi träffar 

Kontinuitet Det är ett bra upplägg när 

man kommer till bvc och det 

är ju, det känns ganska 

uppstyrt, i och med att det är 

så specifikt, barnen. 

Hade jag haft liksom en 

manlig personal där på första 

förlossningarna som liksom 

hade kunnat sagt nånting, 

liksom, mellan snubbar på 

nåt vis, det hade varit schysst. 

Önskan om manlig 

personal 

 


