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Sammanfattning  
Pappan är central för barnets utveckling, men kunskap och förståelse kring pappans 

erfarenheter av sin roll saknas. Syftet med litteraturstudien var att utforska och 

beskriva mannens erfarenheter av sin roll som pappa till barn under sex år. I resultatet 

ingår 13 kvalitativa artiklar och det framkommer fem teman: hantera biologiska 

skillnader, föra maskuliniteten vidare, ansvaret som familjeförsörjare och 

beslutsfattare, strävan efter jämställdhet och involvering samt emotionell och praktisk 

anknytning. Resultatet består av artiklar från flera länder: Norge, USA, Kanada, 

Irland, Finland, Tjeckien, Thailand, Polen, Sverige och Ghana. Den geografiska 

platsen och kontexten tenderar att ha en betydelse för de erfarenheter som män har av 

papparollen. I samhället behövs en medvetenhet och öppenhet för hur olika pappor 

erfar sin roll, men kunskapen kan också vara av betydelse för studerande inom olika 

vårdutbildningar som kan komma att möta pappor inom barnhälsovården. Förslag till 

fortsatt forskning kan vara hur samkönade par upplever sina föräldraroller.
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Abstract 

The father is central to the child´s development, but knowledge and understanding of 

the father´s experiences of his role are lacking. The purpose of this literature study 

was to explore and describe the man´s experiences of his role as a father to children 

under six years old. The study resulted in 13 qualitative articles where five themes 

emerged: dealing with biological differences, passing on masculinity, responsibility as 

a family provider and decision-maker, striving for equality and involvement, and 

emotional and practical connection. The result consists of articles from several 

different countries: Norway, USA, Canada, Ireland, Finland, Czech Republic, 

Thailand, Poland, Sweden and Ghana. The geographical place and context tend to be 

significance for the experience´s men have of the father role. Society requires 

awareness and openness to how different fathers experience their role, knowledge 

may also be of importance to students in various health care educations who may 

come to meet fathers in the child health care. Suggestions for continued research may 

be how same sex couples experience their parenting roles. 
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Inledning 

Enligt Nationella nätverket för vårdutvecklare/barnhälsovårdssamordnare i Sverige (2017) 

utgår arbetet inom barnhälsovården från ett folkhälsoperspektiv, med mål att främja 

utveckling och hälsa samt förebygga ohälsa hos barn. Problem i uppväxtmiljö, i utveckling 

och med barns hälsa skall tidigt identifieras och åtgärdas. I barnhälsovårdens uppdrag ingår 

stöd till föräldrar och det är en del av sjuksköterskans arbete inom barnhälsovården 

(Nationella nätverk för vårdutvecklare/barnhälsovårdssamordnare i Sverige, 2017). Enligt 

Sveriges kommuner och landsting (2018) visar utvärderingar att stöd till föräldrar har goda 

effekter i form av minskade svårigheter hos barn, minskad stress hos föräldrar, och större 

tillfredsställelse i föräldraskapet. Pierron, Fond-Harmant, Laurent och Alla´s (2018) översikt 

av olika föräldrastödsprogram visar att den psykosociala hälsan hos föräldrar förbättras av 

föräldrastödsprogram samt är stödjande för interaktionen mellan förälder och barn. Ett 

jämställt föräldraskap där två föräldrar gemensamt utövar omsorgen om barn gynnar barns 

hälsa och utveckling, men även föräldrarnas hälsa främjas (SKL, 2018). Omkring 2,5 miljoner 

pappor finns i Sverige (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2018a). Många pappor upplever att de 

blir behandlade som andrahandsförälder och att budskapet är att de inte är lika viktiga för sitt 

barns hälsa (Wells, 2016). Barnhälsovården är inte den enda möjligheten för pappor att vara 

delaktiga i sitt barns omvårdnad men de kan bli hjälpta eller hindrade att delta i sitt barns 

hälso- och sjukvård beroende på vilket budskap barnhälsovården sänder. Budskapet 

från barnhälsovården kan stå i konflikt med kravet från samhället att vara en jämställd 

förälder, och detta kan hindra dem från att ta del av stöd och av hälso- och 

föräldrainformation vilket kan innebära att mamman får ta mer ansvar. För att reducera 

ojämlikhet baserat på genus och för att stärka pappor behöver de uppmuntras och stödjas när 

de gör sin övergång till att bli förälder (Wells, 2016). Mannens erfarenheter av sin roll som 

pappa till barn under sex år behöver utforskas och beskrivas. Resultatet kan vara ett verktyg 

för sjuksköterskan inom barnhälsovården att använda för att utveckla förståelse för hur 

föräldrastöd inom barnhälsovården kan utformas, för att bidra till ett mer jämställt 

föräldraskap för barnets bästa.  

Bakgrund  

Barnhälsovården (BHV) i Sverige är unik i sitt slag och når enligt Svenska 

Barnhälsovårdsregistret (BHVQ) (2019) över 99% av alla barn upp till fem år. År 2018 fanns 

det 602 044 barn under fem år i Sverige (SCB, 2018b). Verksamheten är frivillig, men i 

princip alla svenska barn deltar i BHV-centralernas förebyggande, hälsofrämjande och 

individuellt stödjande program. Centralerna erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer 

av barn samt råd och stöd till föräldrar. En studie från Korea som undersökte 

sjuksköterskeledd BHV visar att det är en service som uppskattas av både föräldrar 

och sjuksköterskor och att de önskar att det blir en permanent service, då det är ovanligt med 

en sådan organiserad BHV i Korea. (Kim & Roh, 2018). Arbetet på BHV-centralerna i 

Sverige leds antingen av distriktsköterskor eller barnsköterskor (Wettergren, Blennow, Hjern, 
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Söder, & Ludvigsson, 2016). Distriktsläkare eller barnläkare fungerar som konsult och 

ansvarar för tre till fem undersökningstillfällen av barnen. Sjuksköterskor inom BHV kan 

arbeta endast med barn på en BHV-central eller även med patienter ur alla andra 

ålderskategorier om BHV bedrivs i anslutning till en vårdcentral (Magnusson, Lagerberg, & 

Sundelin, 2012). När sjuksköterskor inom BHV arbetar exklusivt med barn underlättar det 

arbetet, och det ökar även föräldrarnas deltagande i föräldragrupperna.  

Föräldrastöd definieras som “en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, 

emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk” 

(Socialdepartementet, 2013, s.11.). Barnhälsovården ska enligt Socialstyrelsen (2015) erbjuda 

ett universellt stöd gällande amning, matning, samspel, levnadsvanor, parrelationer, 

föräldraskap och vid behov ett förstärkt stöd. Rabiepoor och Yas (2018) visar att extra samtal 

och rådgivning utöver det ordinarie program som erbjuds innan respektive efter förlossning 

ger lägre poäng vid genomförande av Edinburgh depression scale (EPDS) två respektive sex 

månader efter förlossning hos både mammor och pappor. Kornaros, Zwedberg, Nissen och 

Salomonsson (2018) beskriver att ett fungerande samarbete med en psykolog specialiserad på 

BHV förenklar för sjuksköterskan att uppmärksamma och remittera vidare de familjer som 

behöver ytterligare psykosocialt stöd som sjuksköterskan upplever att hen saknar kompentens 

för. Föräldrastödet skall vara utformat så att samtliga föräldrar nås av ett jämlikt och jämställt 

förhållningssätt oberoende av civiltillstånd, etnisk tillhörighet, kön eller funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen, 2015).  

För att uppmuntra pappors involvering beskrivs sjuksköterskans egen roll inom BHV som 

betydelsefull (Massoudi, Wickberg, & Hwang, 2010). Nästan alla BHV-sjuksköterskor som 

tillfrågades år 2014 i en studie av Wells, Massoudi och Bergström (2017) håller med om 

att det är essentiellt att ha en nära kontakt med både mamman och pappan för att skapa en bra 

relation till familjen. Sjuksköterskorna på BHV-centralerna framhåller att de synliggör 

papparollen när båda föräldrarna är närvarande, och eventuellt förekommande problem, men 

att metoderna inte är strukturerade (Massoudi et al., 2010). De erbjuder pappan individuellt 

stöd men också gruppaktiviteter där det även är möjligt för pappan att delta. I samma studie 

uppger dock 89 procent av sjuksköterskorna på BHV-centralerna att pappans upplevelse av 

oro aldrig eller sällan kommer till deras kännedom trots att 27 procent av dem uppger att de 

försöker bli varse om pappan upplever oro (Massoudi et al., 2010). I en jämförelse mellan år 

2004 och år 2014 framkommer det att psykiska problem och emotionell stress oftare tas upp 

med papporna år 2014, men att det samtidigt fortfarande är mer troligt att sjuksköterskorna 

diskuterar problem relaterat till föräldraskapet med mammor än med pappor (Wells et al., 

2017). Det är mer troligt att de vet om vilka mammor som har psykiska besvär, och att 

mammor med sådana besvär får extra stöd i jämförelse med pappor. Det första hembesöket är 

enligt Massoudi et al. (2010) ett tillfälle att träffa och prata med pappan, och frågor som ställs 

är hur pappan mår och hur det går att anpassa sig. I samband med föräldragrupper 

framkommer det att det fysiska rummet är otillräckligt när papporna väl kommer, och de olika 
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ämnena som tas upp mynnar ofta ut i en diskussion som rör amning, vilket kan orsaka att 

papporna känner sig bortstötta (Wells, Varga, Karstid, & Sarkadi, 2013). Enligt Wells et al., 

(2013) uppfattar sjuksköterskorna inom BHV att pappan är väldigt viktig för barnets 

utveckling, men samtidigt anser de att det viktigaste för barnet är mammans roll och att det 

endast är en person i taget som barnet kan skapa band med.  

Sjuksköterskorna på BHV-centralerna beskrivs som professionella, och det framkommer att 

pappor önskar en förtroendefull relation med dem (Wells, 2016), men BHV-centralen 

beskrivs även som ett samhälle dominerat av kvinnor (Solberg & Galvin, 2018). Det finns en 

vilja hos pappor att delta i föräldragrupper, men på grund av arbetstider är det ofta inte möjligt 

(Wells, 2016). Papporna har en känsla av att vara ignorerade, och att öppettiderna skapar en 

exkluderande känsla som gör det svårt att vara närvarande (Solberg & Galvin, 2018; Wells, 

2016). Känslan av att inte ha en aktiv roll, av att behandlas som den underordnade föräldern, 

och av att vara osynlig framkommer när de väl är närvarande vid föräldragrupperna (Wells, 

2016). Det finns en känsla av att bara vara fysiskt deltagande, och papporna känner sig som 

den minst viktiga eftersom uppmärksamheten riktas mot barnet och mamman (Solberg 

& Galvin, 2018). En önskan från papporna är att deras egen roll diskuteras, och det ges 

förslag på att ha rådgivning separat för pappor. Det upplevs svårt för flera pappor att lyfta 

ämnen som dagliga utmaningar och mental hälsa tillsammans med sin partner, och genom att 

ha ett individuellt samtal med sjuksköterskan på BHV tror de att stödet till dem skulle bli 

bättre (Solberg & Galvin, 2018). Giallo, Dunning och Gent (2017) fann att småbarnspappor i 

hög utsträckning inte känner sig bekväma med att söka stöd för sin mentala hälsa, såsom 

depressiva symtom, oro och stress. Papporna vänder sig först och främst till internet för att 

söka kunskap, därefter till barnets mamma och till sist till familj och vänner (Solberg 

& Galvin, 2018). Pappor som känner sig hjälpta och stärkta är de som erhåller mest stöd från 

sjuksköterskan på BHV, och resultatet av detta blir ett större involverande i BHV (Wells, 

2016). När stöd saknas eller när negativt stöd förekommer, vilket innefattar att pappor blir 

diskriminerade, oroliga eller upplever en känsla av hjälplöshet eller stress, blir konsekvensen 

att pappans involverande minskar.  

 

Det finns enligt Goldsheider, Bernhardt och Lappegård (2015) en pågående könsrevolution, 

där den första halvan beskriver kvinnans ökade inträde på arbetsmarknaden, vilket mynnar ut 

i en försvagning av familjen. Ett ekonomiskt ansvar tas av kvinnor men de får endast lite 

avlastning från det ansvar de har över familjen. Könsrevolutionens andra halva beskriver 

mannens ökade involvering i familjen och i hemmet. I flera länder ses denna process vara 

framåtskridande, även om den inte har kommit så långt. Signalerna som visar på att mannens 

roll i hushållet börjar trappas upp ökar (Goldsheider et al., 2015). Ett av målen i Agenda 2030 

behandlar bland annat jämställdhet (Regeringskansliet, 2016a), där delmål 5.4 är att “erkänna 

och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla tjänster, 

infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och 

familjen i enlighet med vad som är nationellt lämpligt” (Regeringskansliet, 2016b, s16). 

I flera europeiska länder syns det att allt fler av de högutbildade, unga papporna bidrar till 
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både sysslor i hemmet och omhändertagandet av barnen (Goldscheider et al., 2015). Fler 

pappor uppger att de ofta badar, matar samt ser efter sitt barn i gruppen pappor som gift sig 

mellan år 1992 och år 2000 i jämförelse med gruppen pappor som gift sig mellan år 1963 och 

år 1971 (Jayakody & Phong, 2013). Pappor spenderar mer tid med sitt barn och engagerar sig 

mer i lek och omhändertagande aktiviteter när de har en mer modern attityd till faderskapet i 

jämförelse med pappor med mer traditionella attityder (McGill, 2014). En undersökning av 

amerikanska familjemagasin visar att pappor beskrivs i termer som ger stöd åt mäns 

dominanta roll som familjeförsörjare snarare än deras roll som förälder (Schmitz, 2016). 

Några få tidningsartiklar, då främst ur pappors egna perspektiv, utmanar synen på den 

traditionella papparollen genom att fokusera på involverat faderskap och pappa-barn 

anknytning.  

En klar skillnad finns på längden av mäns föräldraledighet beroende på attityder (Duvander, 

2014). Den ekonomiorienterade attityden hos män begränsar deras föräldraledighet, men män 

som däremot är mer jämställdhetsorienterade i sin attityd tar ut föräldraledigheten mer 

jämställt. Enligt försäkringskassan syns en ökning av mäns uttag av föräldrapenning/tillfällig 

föräldrapenning (SCB, 2019). När politik är framåtskridande och stödjande för familjen, samt 

när värden som är mer jämlika sprids i en nation, ökar delningen av hemuppgifter vilket kan 

verka positivt på stabiliteten i familjen (Goldscheider et al., 2015). Norman., Elliot och Fagan, 

(2014) uppger att desto mer mamman arbetar när barnet är tre år gammalt desto större är 

sannolikheten att pappan delar den omhändertagande rollen om barnet. När konflikter mellan 

jobbet och hemmet undersöks ses det att dessa konflikter uppstår som mest under det tidiga 

föräldraskapet då barnen går i förskolan (Kulik, 2009). Papporna upplever under hela sin 

föräldraperiod att jobbet påverkar familjen betydligt mer än vad mammorna gör. När 

könsrevolutionen förändrar såväl privatlivet som arbetsmarknaden kommer en ny balans 

synliggöras, där kvinnors och mäns relation är mer jämställd och där engagemanget mellan 

kvinnor och män ökar, såväl som männens engagemang för barnen (Goldsheider et al., 2015). 

 

Visad hängivenhet mellan pappan och barnet i ett tidigt skede är en förutsättning för hög 

kvalitet på den framtida interaktionen mellan barnet och pappan och barnets utveckling (Hall 

et al., 2014). I en studie av Barker, Iles och Ramchandani (2017) visas sambandet mellan 

pappor, faderskap och barns psykopatologi. Pappors medverkan påverkar signifikant barnets 

utveckling, eftersom en ökad känslighet och engagemang hos pappor är förknippat med en 

minskad risk för barnpsykopatologi. Generellt lyckas inte föräldraprogram engagera pappor 

trots att pappors engagemang i föräldraprogram kan öka den gynnsamma utvecklingen hos 

barnet. Psychogiou´s et al. (2018) studie gjord på barn som är tre till fem år gamla och deras 

föräldrar visar att en stabil relation mellan barnet och pappan påverkar barnets emotionella 

intelligens lika mycket som en stabil relation till mamman, det ena hindrar inte det andra. Om 

barnet endast har en stabil relation till en av föräldrarna minskar deras emotionella intelligens 

i samma utsträckning som om barnet har en ostabil relation till båda föräldrarna. En trygg 

relation mellan pappa och barn förutser en minskad risk för negativa effekter på barnets 

utveckling (Barker et al., 2017). Barnets kognitiva förmåga visar måttligt till störst 
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förbättring av tiden som pappan och barnet ägnar sig åt utbildande aktivitet (Cano, Perales & 

Baxter, 2019).  

Teoretisk referensram 

Inriktningen i denna uppsats utgår från ett genusperspektiv som bygger på West och 

Zimmermans artikel “Doing gender” från år 1987. West och Zimmerman (1987) skiljer på det 

biologiska könet och det som definieras som genus. De menar att genus är den process som 

pågår aktivt i samhället för att skapa och förstärka skillnader mellan män och kvinnor. 

Skillnader som stora delar av samhället anser bero på det biologiska könet men som enligt 

deras perspektiv konstrueras genom den sociala interaktionen mellan individer. Biologiskt 

kön anses som den mest grundläggande kategoriseringen av människor som används på alla 

sociala plan. Om en person är en man eller kvinna bestäms innan kategorisering görs enligt 

andra titlar som avgörs av det sociala sammanhanget, till exempel yrke. Avgörandet av 

kromosomuppbyggnad eller genitalier på en individ är svårt i avsaknad av laboratorium eller 

när personen är påklädd. Istället används här de beteenden och fysiska attribut som tillskrivs 

de olika könen enligt rådande könsnormer och sociala regler i samhället vi lever i, för att 

snabbt avgöra vilka skyldigheter och rättigheter vi har i relation till personen (West & 

Zimmerman, 1987). Karaktärsdrag som beskriver att vara man har mindre gemensamt med de 

drag som beskriver att vara pappa vilken kan jämföras med de drag som beskriver att vara 

kvinna i högre utsträckning speglar de karaktärsdrag som beskriver att vara mamma (Park & 

Banchefsky, 2018). Många drag som ses som karaktäristiska för att vara man har ett tonfall 

som är mer negativt, och drag som anses fördelaktiga förekommer i mindre utsträckning i 

beskrivningen av att vara man än hos de tre andra grupperna, att vara kvinna, mamma och 

pappa. Ord som till exempel kreativ, emotionell och vacker är gemensamma i beskrivningen 

av att vara mamma och att vara kvinna, medan ord som exempelvis dominant, analytisk och 

muskulär förekommer vid beskrivningen av att vara pappa och att vara man (Park & 

Banchefsky, 2018). Genus kan enligt West och Zimmerman (1987) ses som ett fenomen som 

kan användas av den enskilda individen för att göra sig begriplig för sin omgivning genom att 

framföra sig själv på ett sätt som förstärker eller säkerställer tillhörigheten till någon av 

könskategorierna. Om sociala situationer inte hanteras på ett sätt som följer riktlinjerna kan 

individer personligen hållas ansvariga och erfara negativa konsekvenser av att de inte 

uppfyller föreställningen om man eller kvinna (West & Zimmerman, 1987).   

Problemformulering 

Pappan i sig själv är central för sitt barns utveckling, men det saknas förståelse och kunskap 

om pappors erfarenheter av sin föräldraroll till barn under sex år. Genom att synliggöra 

pappans erfarenheter kan förståelsen och kunskapen hos sjuksköterskor inom barnhälsovården 

öka så att de på ett bättre sätt kan ge ett jämlikt föräldrastöd.  
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att utforska och beskriva mannens erfarenheter av sin roll som 

pappa till barn under sex år.  

Metod 

Design 

Uppsatsen har utförts som en litteraturstudie enligt Saltikov och Mcsherry´s (2016) metod 

som består av sex steg. Stegen innefattar att formulera ett syfte och identifiera komponenter, 

identifiera synonymer för alla komponenter, identifiera trunkeringar och förkortningar för 

sökord, utveckla en sökstrategi med sökord för de olika databaserna, genomföra sökningen 

och till sist spara sökhistoriken.  

 

Resultatet bestod enbart av kvalitativa artiklar, vilket framkom passa studier med 

frågeställningar som vill undersöka erfarenheter. Identifikation av samtliga komponenter i 

frågeställningen gjordes med hjälp av PEO-modellen: population, outcomes och 

exposure. Modellen används ofta vid kvalitativa frågeställningar (Saltikov & McSherry, 

2013). 

 

Tabell 1: Frågeställningens komponenter enligt PEO-modellen 

Population  Pappor till barn som är under sex år  

Exposure  Papparollen  

Outcomes  Pappors upplevelser och erfarenheter av 

papparollen  

 

Urval 

PEO-modellen med ”types of studies” som tillägg användes för att identifiera inklusions- 

och exklusionskriterier (Saltikov & McSherry, 2016). Inklusionskriterier som identifierades 

var pappor i alla åldrar till barn som var under sex år, pappors egna erfarenheter av 

papparollen och kvalitativa artiklar. Exklutionskriterier som identifierades var pappans egna 

erfarenheter i samband med graviditet, förlossning och sjukdom hos barnet. 

   

Urvalet i studien begränsades till artiklar publicerade tidigast 2009, artiklar skrivna på 

engelska samt artiklar prövade i en etisk kommitté eller som hade ett etiskt resonemang. 

De olika databasernas möjligheter till avgränsningar användes för att avgränsa sökträffarna till 

att endast innefatta vetenskapliga artiklar som antingen var “peer reviewed” eller publicerade 

i en vetenskaplig tidskrift. Artiklar i fulltext användes inte som en begränsning i databaserna 

utan dessa artiklar exkluderades manuellt. 
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Bedömningen av den vetenskapliga kvaliteten av studier som inkluderats i resultatet gjordes 

med hjälp av ett bedömningsinstrument (Saltikov & McSherry, 2016). Det bedömnings- 

instrument som användes i studien var SBU´s mall för kvalitetsgranskning av kvalitativa 

studier (SBU, 2014). Efter granskning framkom det en artikel med hög kvalitet och 12 artiklar 

med medelhög kvalitet. Samtliga artiklar bedömdes vara aktuella för studiens resultat i 

relation till den vetenskapliga kvalitén. Resultatartiklarna redovisas i en artikelöversikt i 

bilaga A. 

 

Datainsamling 

Databaser som användes i litteraturstudiens sökning var Acedemic Search Elite, CINAHL, 

PubMed, PsycINFO och Sociological Abstracts, då dessa databaser hade en inriktning mot 

psykologi, sociologi, samhälle och omvårdnad, vilket speglade studiens syfte. Vid sökning 

användes både indextermer samt fritextsökning, samt en kombination av dessa, för att 

säkerställa att sökningen både blev sensitiv, specifik och så genomgripande som möjligt 

(Saltikov & McSherry). I litteraturstudien har en artikel identifierats vid genomgång av 

artiklarnas referenslistor (Saltikov & McSherry, 2016), vilken presenteras som en manuell 

sökning.  

  

PEO-modellen användes för att identifiera synonymer (Saltikov & McSherry, 2016). Utifrån 

synonymerna valdes sökord ut genom litteraturstudiens frågeställning. Det var viktigt att 

samtliga komponenter i frågeställningen inkluderades i litteraturstudiens sökstrategi 

(Saltikov & McSherry, 2016). Komponenterna i frågeställningen kombinerades vid 

sökningarna i de olika databaserna. I databaserna användes tillgängliga indextermer, och en 

indexterm som var gemensam för samtliga databaser var fathers. Sökordet men fanns med i 

litteraturstudiens frågeställning men användes inte separat i den systematiska sökningen då 

ordet men fanns med i den definitionen av fathers som användes i litteraturstudien: ”men who 

are biological parents or who raise and care for childern” (Academic Search Elite 

Thesaurus). Fathers kombinerades med adolescent och single för att inkludera flera olika 

pappor. Sökorden fatherhood, father role, gender role, gender identity, sex role, sex role 

identity och sex role orientation var sökord som bedömdes tillhöra komponenten papparollen. 

Sökord för att inkludera pappornas upplevelser och erfarenheter var experiences, perception, 

role perception och self-perception. Barn noll till sex år och barn 12 till 36 månader var 

sökord som identifierades men dessa användes inte i sökningarna då det visade sig begränsa 

sökträffarna och ge resultat som inte var relevanta för studiens syfte.     

  

Sökorden kombinerades med hjälp av de booelska operatorerna AND och OR. AND användes 

för att samtliga sökord skulle användas i sökningen, OR då något av orden skulle användas i 

sökningen (Saltikov & McSherry, 2016). Se tabell över sökhistorik i bilaga B. 
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Tabell 2: Identifierade sökord enligt PEO-modellen   

P  E  O  

Adolescent fathers  

Fathers  

Single Fathers  

  

  

  

Fatherhood 

Father role  

Gender role  

Gender identity  

Sex role  

Sex role identity  

Sex role orientation  

Experiences  

Perception  

Role perception  

Self-perception  

  

  

Sammanlagt resulterade den systematiska sökningen i 533 träffar, varav 13 artiklar valdes ut 

till resultatet. Sökningarna i de olika databaserna som identifierade artiklarna i 

litteraturstudiens resultat presenteras i ett flödesschema, ”Preferred Reporting Items for 

Reviews and Meta-Analyses” (PRISMA), se bilaga C (Saltikov & McSherry, 2016).  

Huvudsakliga anledningen till exklusion var att barnets ålder inte stämde överens med 

studiens inklusionskriterier, men också då artikeln inte ansågs besvara litteraturstudiens syfte.  

 

Databearbetning och analys 

  

Enligt Saltikov och McSherry´s (2016) metod så sammanställdes resultatet genom att hitta 

trender och teman. Artiklarnas rubriker skapade en överblick över eventuellt kommande 

teman. När artiklarna lästes i fulltext användes färgkodning för att identifiera likheter och 

skillnader i pappornas erfarenheter av papparollen. Genom färgkodningen uppenbarade sig 

pappor som beskrev olika papparoller. Förutom de olika rollerna så uppenbarade sig 

erfarenheter av specifika hinder i föräldraskapet relaterat till att vara man, men även specifika 

fenomen relaterat till att vara man och förälder. Framträdandet av de olika rollerna och de 

upplevda hindren och fenomenen delades till slut upp i fem olika teman: hantera biologiska 

skillnader, föra maskuliniteten vidare, ansvaret som familjeförsörjare och beslutsfattare, 

strävan efter jämställdhet och involvering och emotionell och praktisk anknytning. 

Resultatartiklarna och vilka teman de representerar presenteras i bilaga D. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Människans grundläggande rättigheter och värden ska alltid värnas inom forskningen, och det 

är detta som menas med forskningsetik (Sandman & Kjellström, 2018).  

Etikprövningslagstiftningen syftar övergripande till att ”skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärde vid forskning” (Sandman & Kjellström, 2018 s. 378). Reglering 

av forskningsetik i Sverige görs idag av lag om etikprövning av forskning som avser 
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människor (SFS 2003:460), men också delvis genom EU:s dataskyddsförordning (GDPR). 

Visad hänsyn skall ges till människovärdet i sig men även till personlig integritet, mänskliga 

rättigheter, hälsa, grundläggande friheter och säkerhet (Sandman & Kjellström, 2018). 

Helsingforsdeklarationen beskriver generella principer och etiska normer som främjar och 

säkrar respekt för alla mänskliga subjekt samt skyddar deras rättigheter och hälsa och ska 

alltid vara ledande för medicinsk forskning (World Medical Association, [WMA], 2018). 

Även litteraturstudier innefattar etiska frågor (Sandman & Kjellström, 2018). Kunskaper i 

engelska, men också metodologiska kunskaper är ibland otillräckliga hos studenter vilket kan 

göra det svårt att förstå samt bedöma artiklar som inkluderas i studien. Risk finns att 

tolkningar inte blir rätt men också att nedlåtande beskrivningar av grupper förekommer 

(Sandman & Kjellström, 2018). Forskning skall inte vara bidragande till vidmakthållande av 

redan existerande orättvisor (Helgesson, 2015). Forskning kan inverka på samhället genom att 

bidra till en förändrad människosyn, till exempel kan samhället uppmärksammas och 

synvinklar på människans liv och varande understrykas (Helgesson, 2015).  

 

Resultat 

Hantera biologiska skillnader  

I flera anseenden framkom det att pappans funktion upplevdes annorlunda jämfört med 

mammans, och detta beskrevs speciellt under barnets första år (Pedersen, 2012). Pappan 

sågs som mer logisk än emotionell, vilket självklart poängterades vara individuellt, orsaken 

till detta hänvisade papporna till kvinnans hormoner (Pedersen, 2012). I det lantliga Ghana 

var ett uppdelat föräldraansvar mellan mannen och kvinnan extra tydligt (Dumbaugh et al., 

2014). Kvinnan sågs som naturligt närmare barnet än pappan på grund av den fysiska 

kopplingen relaterat till födsel och amning, och detta upplevdes inte som ett problem. Pappan 

höll inte i det lilla barnet för han visste helt enkelt inte hur han skulle göra, och att assistera 

vid amning möttes av en pappa med skratt eftersom det var kvinnan som biologiskt hade bröst 

och därför skötte amningen (Dumbaugh et al., 2014). Flera pappor upplevde det inte heller 

som något problem att mamman ansvarade för barnet då de enligt deras traditionella syn inte 

var den huvudsakliga vårdgivaren utan fungerade mer som en komplimenterande roll till 

mamman (Suwada, 2015; Creighton, Brussoni, Oliffe, & Olsen, 2015; Pedersen, 2012). 

Faktum att kvinnan på grund av biologiska faktorer såsom graviditet och amning upplevdes 

vara närmare barnet rent kroppsligt kändes däremot för en del pappor som något de hela tiden 

fick tävla emot (deMontigny, Gervais, Larivière-Bastien, & St-Arneult, 2018; Doucet, 

2009; Suwada, 2015). Trots att papporna inte kunde amma upplevde en del av dem starka 

kroppsliga känslor för barnet, som upprymdhet, utmattning och rädsla (Doucet, 2009), hos en 

del skapade det dock känslor av värdelöshet och maktlöshet (deMontigny et al., 2018). En 

utmaning som “hemmapappor” kunde uppleva enligt Doucet (2009) var att det var svårt att 

röra sig och känna sig accepterade i forum där föräldrar möttes, de kände sig som en manlig 

närvaro i en “östrogen fylld” värld. Ett exempel var när interaktionen mellan ammande 

mammor stördes av den manliga närvaron som pappan utgjorde, vilket skapade obehag hos 
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båda parter. Den starkt rotade vanan att mamman var den primära vårdgivaren ledde till att 

pappan kunde känna att han sågs som sekundär och inkompetent, speciellt när det kommer till 

det nyfödda barnet (Doucet, 2009). Det fanns en upplevelse hos papporna att andra ansåg att 

de var barnvakt åt sitt eget barn fast att de faktiskt tog hand om barnet och kunde förstå dess 

signaler och behov. Känslan var att deras uppgift handlade om att upprätthålla läget tills den 

“riktiga” föräldern som verkligen visste vad som skulle göras dök upp.  

 

Föra maskuliniteten vidare  

Papporna i mer lantliga miljöer i Kanada kunde särskilja sig från mammans omvårdande 

umgänge med barnet genom aktiv lek (Creighton et al., 2015). De var noga med att deras 

aktiviteter med barnet inte primärt handlade om att knyta an till barnet utan mer skulle 

fungera som en slags uppfostringsmetod. En pappa uppgav att lantlig maskulinitet kunde 

förmedlas genom en viktig aktivitet som att klyva ved. En pappa som hade en dotter och en 

son uppgav att huruvida dottern tog lärdom av den typen av aktivitet eller inte, var ett mindre 

bekymmer. Barnen skulle lära sig att hantera risker, att undersöka gränser och att utveckla 

styrka. Skador av mindre omfång sågs som ett tillfälle för barnet att bygga karaktär och att 

lära sig smärthantering. Leken skulle utveckla barnets självförtroende och självständighet och 

mynna ut i färdigheter nödvändiga för livet. Till en början var rekreation syftet vid till 

exempel träarbeten och fiske, men sågs också som en förberedelse för barnen, speciellt för 

pojkar, att kunna ge deras familj mat samt att laga huset. Utan den infrastruktur som invånare 

i stadsmiljö kunde avnjuta så ansågs det nödvändigt (Creighton et al., 2015). Vissa tonåriga 

pappor från Thailand lärde sig rollen som pappa genom sina egna pappor, då de fungerade 

som förebilder (Sriyasak, Almqvist, Sridawrauang, Neamsakul, & Häggström-Nordin, 2018). 

Deras pappor hade varit familjeförsörjare och de såg därför att försörjningen var deras 

huvudsakliga uppgift och oro, samhället upplevdes dessutom pressa dem till att vara 

familjeförsörjare (Sriyasak et al., 2018). Papporna i Doucet´s (2009) studie uttryckte att det 

fanns vanor som nästan blivit helt automatiska relaterat till deras uppväxt som ofta skett i en 

kultur som uppmuntrade fysisk och emotionell självständighet, risktagning och 

sportaktiviteter. Papporna kände en moralisk tyngd på sig att försörja familjen eller att 

åtminstone tjäna in en del av inkomsten eftersom det var en “manlig grej” som var så djupt 

rotad i dem sen uppväxten. De här vanorna fanns under ytan i det vardagliga livet och drog 

dem tillbaka till de traditionella antagandena. Männen kände sig därmed skyldiga när de 

lämnade jobbet för att ta hand om sitt barn (Doucet, 2009). En irländsk pappa upplevde att 

han kränkte och bröt mot sina egna normer om han hade behövt gå med barnvagn i mataffären 

(McLaughlin & Muldoon, 2014), han ansåg att hans identitet som han delade tillsammans 

med sina manliga vänner kunde minskas om han delade ansvaret om barnets omvårdnad med 

mamman.  
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Ansvaret som familjeförsörjare och beslutsfattare  

I flera av litteraturstudiens resultatartiklar framkom det att papporna upplevde att deras 

huvudsakliga roll som pappa var att försörja familjen (Creighton et al., 2015; Eerola & 

Mykkänen, 2015; McLaughlin & Muldoon, 2014; Paschal, Lewis-Moss, & Hsiao, 

2011; Sriyasak et al., 2018; Suwada, 2015). När den traditionella papparollen och det 

konservativa beteendet var normen så framkom det att pappans dagliga liv inte förändrades 

särskilt mycket efter det att han fått barn. Övergången till faderskapet upplevdes som en enkel 

men något otydlig process (Nešporová, 2019). Papporna upplevde sällan någon konflikt 

mellan deras familjeliv och arbetsliv (McLaughlin & Muldoon, 2014; Nešporová, 2019), 

möjligtvis att sömnbrist påverkade arbetets kvalitet i vissa fall (Nešporová, 2019). Rollen som 

make och pappa kunde ses som synonymer till att vara en arbetande löntagare (McLaughlin 

& Muldoon, 2014), och att vara en maskulin pappa sattes i stark relation till att vara man och 

att arbeta (Eerola & Mykkänen, 2015). I den faderliga maskuliniteten framhölls det lämpliga 

ansvaret vara ekonomi och på så sätt blev det gränssättande för det goda manliga 

föräldraskapet som kompletterade den kvinnliga omvårdnaden (Eerola & Mykkänen, 2015). 

Papporna rättfärdigade sitt lönearbete genom deras ansvar över ekonomin, men också genom 

att de bidrog till familjens omsorg (Eerola & Mykkänen, 2015). De finska papporna ansåg sig 

följa den linje som fanns i de flesta familjer i norden, där de antog att pappans roll var att vara 

familjeförsörjare. Även pappor i Suwada´s (2015) studie upplevde en stor oro, och de kände 

sig obekväma om de inte kunde leva upp till rollen som försörjare. Hos afroamerikanska 

tonåriga pappor framkom en stark önskan om att finansiellt kunna försörja sina barn och de 

definierade sitt faderskap genom ekonomiskt laddade ord (Paschal et al., 2011). Genom att 

vara familjeförsörjare var pappan en “riktigt man” resonerade en av tonårspapporna 

(Paschal et al., 2011). En beslutsamhet fanns hos de tonåriga papporna att rollen som 

försörjare skulle fullföljas även om utvägen var illegal. Bland annat relaterade de till 

situationer när det inte fanns en möjlighet för deras föräldrar att bidra, eller när lagliga 

jobbalternativ för deras ålderskategori inte fanns (Paschal et al., 2011). Papporna kunde ha en 

stark roll som auktoritet med makt över beslutsfattandet och försörjningen av familjen 

(Dumbaugh et al., 2014). Maskulina karaktärsdrag som tuffhet och stoicism 

(självbehärskning) förstärkte den auktoritära rollen (Creighton et al., 2015). En man från det 

lantliga Ghana uttryckte sig som att om hans fru inte tog hans råd och instruktioner skulle han 

lämna henne, en annan såg det inte ens som ett alternativ att hans fru inte skulle lyssna på 

honom (Dumbaugh et al., 2014). En del menade att de skulle använda upprepad övertalning 

och utbildning och om det inte fungerade skulle de istället använda hot. Traditionellt så hade 

de här papporna allt ansvar över att söka vård om barnet blev sjukt och för att köpa medicin, 

detta gick hand i hand med att de var familjens försörjare och beslutsfattare. Papporna 

beskylldes och fick stå för de extra kostnaderna som sjukdom hos barnet innebar och detta 

motiverade dem till att bistå med instruktioner, stöd och övervakning av omvårdnaden av 

barnet utifrån den kunskap de hade (Dumbaugh et al., 2014). 
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Strävan efter jämställdhet och involvering  

Involvering i barnets omvårdnad upplevdes som det primära målet för många pappor 

(Creighton et al., 2015; Doucet, 2009; Eerola & Mykkänen, 2015; Paschal et al., 2011; 

Pedersen, 2012; Suwada, 2015). Pappor kunde till exempel vara delaktiga i att klä på, mata 

eller natta barnet (Eerola & Mykkänen, 2015). Ett annat sätt att vara praktiskt involverad var 

även att ta hand om hushållssysslorna (deMontigny et al., 2018). Tonåriga pappor från 

Thailand fick frågan om omhändertagandet av deras barn orsakade en förlust av deras 

maskulinitet, men det framkom från de flesta att de inte trodde att så var fallet (Sriyasak et al., 

2018). Det framkom att svenska pappor i Suwada´s studie (2015) nästan alltid, när de 

frågades om sin papparoll, började med argumentering för jämställdhet mellan könen och att 

mammans och pappans ansvar inte skiljde sig åt, en tro fanns på att allt skulle delas lika. Till 

följd av deras medvetenhet om hur genusskillnader påverkade det dagliga livet så pratade de 

ogärna om att det fanns skillnader mellan män och kvinnor. Även i Eerola och Mykkänen´s 

(2015) studie om finska pappor förekom en genusneutralitet i hur papporna som såg sig som 

jämställda uttryckte sig, och de argumenterade för ett övergripande ansvar hos båda 

föräldrarna. Identiteten som pappor ville ge uttryck åt stod ofta i kontrast med de iakttagelser 

de gjort hos sina egna pappor (Creighton et al., 2015). De svenska papporna var väldigt noga 

med att påpeka att de inte ville följa en traditionell roll (Suwada, 2015). Den traditionella 

rollen började även hos pappor i Polen att sakta förändras mot att pappan skulle vara mer 

involverad, de ville inte längre begränsa sig till att endast vara försörjare. Papporna ville vara 

mer involverade än vad deras egna pappor varit, men de upplevde att de kände sig vilsna 

eftersom de saknade stöd från samhället för den nya papparollen (Suwada, 2015). Även en del 

av papporna i det lantliga Ghana gav uttryck åt att vilja vara mer involverade, och då främst 

för att kunna avlasta mamman (Dumbaugh et al., 2014). Tjeckiska pappor som var mer 

involverade i familjelivet hade en större tendens att uppleva negativa konsekvenser av sitt 

föräldraskap, såsom sömnbrist och mindre fritid, än de papporna som hade en mer traditionell 

och komplimenterande roll till sina partners (Nešporová, 2019). I en studie av Brandt (2019) 

jämfördes två generationer av jordbrukande pappor i Norge. Den yngre generationens “ramar” 

för vad faderskapet betydde utgick ofta från en bredare social och kulturell aspekt som 

förespråkade att ett jämställt föräldraskap var det normala. Deras egna fäder lutade sig 

däremot tillbaka på att det traditionella uppdelade föräldraskapet, där mannen arbetade 

utomhus och kvinnan arbetade inomhus, var det normala. Den starka jobbetiken som tidigare 

ramat in jordbrukslivet för män hade försvagats i den nya generationen av pappor och det 

ständigt närvarande arbetet kunde inte längre ses som en ursäkt för att inte vara involverad i 

sin familj (Brandt, 2019). Det kunde upplevas svårt för vissa pappor att kombinera rollen som 

involverad pappa med rollen som arbetande man och detta blev extra tydligt när familjens 

ekonomi blev sämre (McLaughlin & Muldoon, 2014). Det upplevdes som att det inte fanns 

något annat val än att arbeta trots önskan om att vara en involverad pappa. Hos andra män 

som såg sig som en jämställd förälder framkom det en stark önskan om att få vara en 

“hemmapappa” (Eerola & Mykkänen, 2015). Det sågs som ett lämpligt och genomförbart val 

att stanna hemma, även rent ekonomiskt, och de förkastade att pappan skulle vara den primära 
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familjeförsörjaren. De svenska papporna nämnde nästan aldrig att de upplevde att försörjning 

skulle vara en pappas främsta uppgift (Suwada, 2015). Papporna poängterade att deras val att 

stanna hemma med sitt barn inte betydde att de var oansvariga eller inte insåg vikten av 

ekonomisk säkerhet och arbete (Eerola & Mykkänen, 2015). Papporna valde snarare att se det 

som en jämlik plikt och en rättighet för båda föräldrarna att få vara hemma med sitt barn. En 

pappa ville att hans dotter skulle se honom som en jämställd vårdnadshavare och som en 

pappa som var engagerad i lek (Creighton et al., 2015). Papporna beskrev sig som starka, 

fysiska och aktiva, och de skapade på så sätt en omvårdnad som hade en mer fysisk, lekfull 

och äventyrlig karaktär (Doucet, 2009). Pappor som valt att stanna hemma med sina barn 

uppgav bland annat att de ville vara hemma med barnen för att skydda dem (Medved, 2016). 

En pappa upplevde att mammor som var tillsammans med sina barn i parken inte tog sig an 

den beskyddande rollen allvarligt nog, och att rollen som lekkamrat inte heller togs på allvar. 

Papporna skapade en hjältemodig bild av sig själva där de sågs som beskyddaren från 

världens faror. Pappor i en storstad i Kanada uttryckte att aktiviteter som är avkopplande 

fungerade som ett sätt att vara tillsammans, och gav tillfällen för både självkänslan och den 

fysiska aktiviteten att utvecklas hos barnet (Creighton et al., 2015). En optimal del av att 

utvecklas och växa som barn ansåg papporna var att utsättas för mål som går att nå. Den 

yngre generationen jordbrukare i Brandt´s (2019) studie beskrev en barncentrerad uppfostran 

på barnets villkor, till skillnad från hur de själva hade formats för att ta över jordbruket från 

tidig ålder. De utövade ett “intensivt faderskap” som innebar att de var aktiva i sitt barns liv 

och aktiviteter utanför jordbruket. 

  

Emotionell och praktisk anknytning  

Anknytningen mellan barn och pappa upplevdes viktigt av många män, och diskuterades 

genomgående av pappor boendes i en storstad i Kanada (Creighton et al., 2015). Några finska 

pappor önskade en stabil relation till sitt barn och tog därför en aktiv roll i den tidiga 

omsorgen och uppfostran av barnet (Eerola & Mykkänen, 2015). Några pappor från USA 

beskrev att en “god pappa” skapades av emotionell involvering (Paschal et al., 2011), och att 

vara fysiskt närvarande i omvårdnaden och uppfostringen (Paschal et al., 2011; Pedersen, 

2012), vilket uttryckes som att “vara där” för barnet. (Paschal et al., 2011). En pappa 

berättade hur det handlade om att vara runt barnen så mycket som möjligt och att spendera tid 

tillsammans med dem (Pedersen, 2012). En annan pappa uppgav att han lyssnade på sina barn 

och förekom som en del i deras liv. Papporna uttryckte vanligen sin syn på att barnens känslor 

skulle besvaras, vilket stod i kontrast med en stereotypisk oberörd pappa där känslor som 

ledsamhet och smärta inte gav något gensvar (Creighton et al., 2015). Papporna uppskattade 

sin tid med sina barn desto mer involverade de var, och papparollen upplevdes som mer 

värdefull (McLaughlin & Muldoon, 2014). För att skapa en relation som var nära och för att 

få en plats i barnets liv kom vissa pappor till insikt om att agerande och initiativtagande var ett 

måste (deMontigny et al, 2018). En strategi blev att vara hemma så mycket som möjligt med 

barnet (deMontigny et al., 2018 & Doucet, 2009 & Suwada, 2015). Pappor förkroppsligade 

främst sin papparoll genom lek med sitt barn (Doucet, 2009). Leken möjliggjorde för pappan 
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att knyta an till sitt barn, vilket visade sig tydligt när det fanns ett äldre barn i familjen som 

pappan då visade mer uppmärksamhet genom lek när mamman tog hand om det nyfödda 

barnet. Papporna var fysiska med barnet när det inte ammades genom att hålla barnet i 

famnen och trösta, kela, massera prata och leka med det (deMontigny et al., 2018). Pappor 

i Doucet´s (2009) och deMontigny´s et al. (2018) studier beskrev att de även kunde knyta an 

till sitt barn genom att ta hand om mamman. De kunde praktiskt hjälpa till vid amningen med 

till exempel kuddar, se till att mamman hade ett glas vatten och att det hon behövde fanns 

inom räckhåll, samt se till att bubblan som mamman och barnet hade skyddades 

(deMontigny et al., 2018).  

 

Diskussion   

Metoddiskussion 

Saltikov och McSherry (2016) lyfter att beslut inom hälso-och sjukvården ska vara baserat på 

den bästa tillgängliga forskningen, vilket stärker valet att använda litteraturstudie som metod 

för att samla in material. Om en mindre empirisk studie gjorts hade inte lika många länder, 

bakgrunder och socioekonomiska grupper kunnat skildras, resultatet kunde då blivit mer 

enformigt och överförbarheten kunde ha påverkats till det sämre. 

  

Urvalet begränsades till artiklar som endast var skrivna på engelska, vilket kan ha påverkat 

resultatet och orsakat språkbias enligt Saltikov och McSherry (2016) då resultat som är 

positiva mer sannolikt publiceras på engelska. Begränsning till engelska artiklar kan också 

ha orsakat att värdefullt resultat som förekommer i artiklar på annat språk än engelska 

missats. Exkluderingen av artiklar som inte gick att få i fulltext kan även orsaka att värdefull 

information för studien inte beaktats. Två artiklar som behandlade homosexuella pappor 

exkluderades då de inte fanns i fulltext, vilket kan ha orsakat en förlust av en potentiellt viktig 

dimension för litteraturstudien. Flera av de inkluderade artiklarna speglade både mammans 

och pappans perspektiv, och en artikel handlade om tonåriga pappors syn på sin roll både i 

samband med graviditet och efter förlossning (Sriyasak et al., 2018). I två av artiklarna 

(Brandt 2019; Medved, 2016) förekom barn som var under 10 respektive 18 år där en del av 

resultatet speglade papparollen under tiden barnet var under 6 år. Svårigheter att ibland sära 

på resultatet, för att nå resultat i relation till litteraturstudiens syfte, kan ha påverkat studien 

negativt. 

   

Enligt Saltikov och McSherry (2016) skall sökningen genomföras i flera olika källor med 

bredast möjliga sökning, och samtliga studier, eller så många som det går, i relation till 

frågeställningen skall hittas. Litteraturstudiens sökning har gjorts i relation till utsatt tid. 

Material som är värdefullt för studien, och som förekommer i källor som inte använts kan 

därför ha missats i relation till tidsbrist.    
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Det stora antalet dubbletter som sökningarna genererade kan förklaras av att flera sökningar 

har gjort i samma databas där alla sökningar innefattade indextermen fathers, men också i 

övrigt liknande sökord. 

   

Identifiering av förkortningar och trunkering är ett av sex steg i Saltikov och Mcsherry´s 

(2016) metod. Steget genomfördes inte då sökning utan förkortningar och trunkering 

bedömdes tillräckliga för att hitta material som utgör ett bra underlag för litteraturstudiens 

resultat. 

  

Enligt Saltikov och McSherry (2016) bör reflektion ske kring deltagarnas ålder i studiernas 

urval. Två inkluderade resultatartiklar stack ut då de specifikt behandlade tonåriga pappors 

erfarenheter av papparollen, vilket kan ses som en styrka för att denna grupp inte 

utelämnades. Studierna som inkluderades i resultatet är gjorda i tio olika länder: Norge, USA, 

Kanada, Irland, Finland, Tjeckien, Thailand, Polen, Sverige och Ghana, och speglar därför 

många olika bakgrunder. Artiklarna speglar dessutom varierande socioekonomiska grupper 

inom de olika länderna. Överförbarhet är ett verktyg som används för kritik av kvalitativa 

studier (Saltikov & McSherry, 2016). Resultatets överförbarhet kan ha påverkats av 

förekommande specifika bakgrunder och kontexter. Det framkom i litteraturstudiens 

resultat liknande nyanser av pappors erfarenheter av sin roll, vilket kan vara en styrka för 

litteraturstudiens överförbarhet. 

   

Etisk prövning sakandes i åtta av studiens 13 artiklar, vilket kan ha påverkat litteraturstudien 

negativt, då validitet och reliabilitet i en studie enligt Saltikov och Mcsherry (2016) skapas av 

prövning i en etisk kommitté. Artiklarna valdes att användas då det fanns någon form av etiskt 

resonemang i sju av de kvarvarande studierna i form av konfidentialitet, skyddad anonymitet 

samt informerat samtycke. Den åttonde artikeln (Doucet, 2009) hade varken etiskt 

resonemang eller var etiskt prövad av en kommitté men ansågs ändå vara utförd på ett etiskt 

sätt och inkluderas därför i resultatet.  

 

En svaghet i litteraturstudien är att hälften av de utvalda 24 artiklarna initialt lästes i fulltext 

separat, och genom en senare diskussion reducerades antal artiklar till 13, vilket kan ha 

påverkat studiens reliabilitet och validitet (Saltikov & McSherry, 2016). Möjligen hade 

artiklarna som förekommer i resultatet varit annorlunda om samtliga 24 artiklar initialt lästs 

gemensamt. 

  

Artiklarna i litteraturstudien granskades i enlighet med SBU:s granskningsmall för kvalitativ 

forskningsmetodik (SBU, 2014). Validiteten i studien kan ha påverkats av att artiklarna 

delades upp och kvalitetsgranskades separat, vid osäkerhet vid bedömning granskades dock 

artikeln gemensamt (Saltikov & McSherry, 2016).  

  

Förförståelsen hos den som tolkar data står i beroende till själva tolkningen (Forsberg 

& Wengström, 2015). Medvetenhet kring den egna förförståelsen, och hur den kan ha 
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påverkat tolkningen av litteraturstudiens resultatartiklar och bearbetningen av dem, har 

diskuterats och funnits med genomgående i hela arbetet.   

 

Resultatdiskussion 

Resultatet utgörs av pappors erfarenheter i flera olika länder, och mellan samt inom de olika 

länderna framkommer skillnad på pappans erfarenheter av sin roll. I Polen framkommer att 

pappans roll i huvudsakligen är att vara familjeförsörjare (Suwada, 2015), vilket kan jämföras 

med att pappans ansvar enligt pappor från Sverige inte skiljer sig från mammans ansvar. De 

framhåller även jämlikhet mellan könen i samband med synen på faderskapet (Suwada, 2015). 

Papporna från Finland anser dock att papparollen i norden innebär att vara familjeförsörjare 

(Eerola & Mykkänen, 2015). Även inom ett land beskrivs skillnader på pappans upplevelse av 

sin roll, vilket framkommer i jämförelsen av pappor boendes i en mellanstor stad, i lantlig 

miljö eller i en storstad i Kanada (Creighton et al., 2015). Papporna i den mellanstora staden, 

ser sig som komplimenterade till mamman, och i det lantliga samhället beskriver papporna sig 

själva som familjens primära försörjare, medan pappor från storstaden önskar stå i kontrast 

till sina egna pappor som framställs som traditionella och ekonomiska försörjare (Creighton et 

al., 2015).  

Enligt West och Zimmermans teori Doing Gender (1987) är genus en process pågående i 

samhället som förstärker kvinnors och mäns skillnader. West och Zimmerman´s (1987) 

beskrivna process framstår i sammanställt resultat som mer utbredd i vissa kontexter, som för 

papporna i Polen, Tjeckien och den mer lantliga kontexten i Kanada (Creighton et al., 2015; 

Nešporová, 2019; Suwada, 2015). Även om mäns involverande i familjen inte är så jämlikt i 

dessa länder och kontexter så är det en framåtskridande process som enligt Goldscheider, 

Bernhardt och Lappegård (2015) beskrivs som den andra delen i en pågående könsrevolution. 

Exempelvis uttrycker flera pappor i de olika studierna en önskan om ökad involvering i 

barnets omvårdnad trots att länderna de bor i kan ses som traditionella i sin syn på 

papparollen. Några pappor från Polen uppger att de trots allt vill vara mer involverade än vad 

deras egna pappor varit och att de inte vill begränsa sig till att endast vara familjeförsörjare 

(Suwada, 2015), men att de saknar stöd för detta och känner sig vilsna. Enligt Goldscheider et 

al., (2015) är landets politik avgörande för hur lätt det är för familjer att anpassa sig till ett 

mer jämställt familjeliv. De tjeckiska papporna som är mer involverade i familjelivet har en 

större tendens att uppleva negativa konsekvenser av sitt föräldraskap än de pappor som har en 

mer traditionell och komplimenterande roll till sina partners (Nešporova, 2019). Papporna 

med den traditionella rollen upplever inte att livet förändras särskilt mycket efter barnets 

födelse, och övergången till faderskapet upplevs därför som enkel men otydlig. En del 

irländska pappor beskriver att ett större involverande frambringar en upplevelse av 

papparollen som mer värdefull (McLaughlin & Muldoon, 2014), vilket i sig själv kan vara en 

stor anledning till att stödja pappor i sitt faderskap. Ett samhälle som underlättar mannens 

involvering i familjen kan tänkas göra att pappor i större utsträckning värdesätter och 

uppskattar sin papparoll. 
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Medvetenhet och kunskap om pappans betydelse för barnet kan framstå som otillräcklig hos 

sjuksköterskor inom BHV då de anser att pappan är viktig för utvecklingen hos barnet, men 

att mamman ses som den av föräldrarna med den viktigaste rollen (Wells et al., 2013). 

I litteraturstudiens bakgrund tas det upp på vilket sätt just pappan är viktig för sitt barn 

(Baker, Iles, & Ramchandani, 2017; Hall et al., 2014; Cano, Perales och Baxter, 2019; 

Psychogiou et al., 2018), bland annat är barnets utveckling, och interaktionen mellan pappan 

och barnet beroende av att det tidigt visas en hängivenhet dem emellan (Hall et al., 2014). I 

resultatet framkommer det att en specifik del som pappan anser sig bidra med, och som 

mamman inte tar på tillräckligt stort allvar är betydelsen av lek, och vad detta betyder för 

barnets utveckling och för pappans kroppsliga anknytning till barnet (Brandt, 2019; 

Creighton et al., 2015; Doucet, 2009; Medved, 2016). Även om pappan är mer traditionell, 

eller om han önskar att vara mer jämställd med barnets mamma så finns det alltså saker som 

förknippas särskilt med att vara just man och pappa. Papporna från en lantlig del av Kanada 

beskriver att leken är nödvändig för att självständighet, självförtroende och nödvändiga 

färdigheter för livet skall utvecklas hos barnet (Creighton et al., 2015). Leken är ett sätt 

att undersöka gränser, hantera risker och utveckla styrka. Träarbeten och fiske är ett sätt, 

speciellt för pojkar, att förberedas för livet där mat behöver införskaffas och hus behöver 

lagas, vilket står i relation till avsaknad av städers infrastruktur, och bedöms därför som 

nödvändiga färdigheter att lära sig. Pappor i en kanadensisk storstad uppger att aktiviteter är 

en möjlighet att vara tillsammans, och från en pappa framkommer en önskan om att hans 

dotter ska uppfatta honom som engagerad i lek och som en jämställd förälder. (Creighton et 

al., 2015). Leken används för att rollen som pappa skall förkroppsligas, och för att en typ 

av maskulin omvårdnad som har en äventyrlig, lekfull och fysisk karaktär ska kunna skapas 

(Doucet, 2009). Enligt McGill (2014) spenderar pappor med mer moderna faderskapsattityder 

mer tid tillsammans med barnet, och engagemanget i lek är också större i förhållande till de 

pappor som har attityder som är mer traditionella (McGill, 2014). Pappornas syfte i samband 

med aktivitet och lek framkommer som en tydlig skillnad, vilket sedan influerar den typ av 

aktivitet och lek som väljs. 

Barnhälsovården skall erbjuda stöd i föräldraskapet, och samtliga föräldrar skall nås av detta 

föräldrastöd som skall vara utformat enligt ett jämlikt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2015). 

Ett sätt för sjuksköterskor inom BHV att hjälpa pappor i sitt föräldrastöd kan vara att hjälpa 

dem att tydliggöra sin identitet som pappa (Hrybanova, Ekström & Thorstensson, 2019). Den 

svaga pappaidentitet som män kan uppleva kan ses i relation till Park och Banchefky´s (2018) 

undersökning där karaktärsdrag för att vara man har mindre gemensamt med drag som 

beskriver att vara pappa i jämförelse med kvinnliga karaktärsdrag som starkare förknippas 

med att vara mamma. Ett tydligt exempel är den irländska pappan som anser att hans identitet 

som han delar med sina manliga vänner hotas om ansvaret för barnets omvårdnad delas med 

mamman (McLaughlin & Muldoon, 2014). Tydliggörandet av sin identitet som pappa är 

det många män som önskar stöd med från sjuksköterskan inom BHV. Papporna föreslår till 

och med en speciellt avsatt tid under första veckan av deras föräldraledighet för att kunna 

diskutera sin roll som pappa (Hrybannova et al., 2019). Collet, Vercel och Boykin´s (2015) 
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studie tyder på att en tydlig identitet, oavsett om det är att vara försörjare eller en involverad 

pappa, bidrar till att pappan är mer engagerad i sin familj oavsett om föräldrarna fortsätter att 

leva ihop eller inte. Om pappan dessutom har en tydlig bild av att vara just en involverad 

pappa kommer han att jobba motiverat mot detta mål och bidra mer till barnets omvårdnad 

och hushållssysslor. En tydlig målbild bidrar till en förmåga att uppleva självdiskrepans, att 

kunna uppleva när ens förväntningar inte motsvarar ens beteende, vilket i sig ger en ständig 

självutveckling (Collet et al., 2015). 

Barnhälsovårdscentralen beskrivs av pappor som ett forum dominerat av kvinnor (Solberg 

& Galvin, 2018), och sjuksköterskorna uppgav själva att ämnena som lyfts i föräldragrupper 

många gånger hamnar i en diskussion om amning (Wells, Varga, Karstid & Sarkadi, 2013). 

Flertalet pappor med traditionell syn upplever inget problem med att mamman har ansvar för 

barnet, mamman anses som den huvudsakliga vårdgivaren, och att pappans roll är 

komplimenterande till mamman (Suwada, 2015; Creighton et al., 2015; Pedersen, 2012). 
Kvinnan ses som naturligt närmare barnet på grund av den biologiska kopplingen relaterat till 

födsel och amning (Dumbaugh et al, 2014). “Hemmapappor” framhåller upplevelsen av att 

det är en utmaning att känna sig accepterad i sammanhang där föräldrar träffas, världen 

upplevs “östrogenfylld”, och i det forumet representerar de en manlig närvaro (Doucet, 2009). 

Pappans manliga närvaro beskrivs störa ammande mammors interaktion och orsakar obehag 

hos både mammor och pappor. En känsla av att inte ha kompetens, och att ses som en 

sekundär förälder, framförallt när det gäller det nyfödda barnet framkom genom den starkt 

rotade vanan att det är mamman som är den primära vårdgivaren (Doucet, 2009). Pappornas 

upplevelse är att de ses som barnvakt åt sitt barn, trots att de kan förstå barnets behov och 

signaler, och själva önskar att vara den med huvudansvaret för barnets omvårdnad. 

Föräldrastödets utformning skall göra så att samtliga föräldrar nås oberoende av kön 

(Socialstyrelsen, 2015), vilket verkar vara en utmaning då papporna framhåller att BHV-

centralerna är en kvinnodominerad värld. 

Resultatet visar inte hur pappor med andra sexuella läggningar än heterosexualitet erfar sin 

papparoll. Peters (2018) menar att det queera faderskapets upplevda svårigheter fortsätter att 

vara kontroversiellt och svårt att prata om. Med tanken på de stigman och det utanförskap 

queera pappor upplever varje dag så måste professionella rådgivare vara förberedda på att 

kunna hantera detta i det dagliga arbetet. Om de lyckas kan de bli en viktig del av den 

beskyddande cirkeln som stärker dessa män i sitt föräldraskap. Det finns dock en stor 

kunskapslucka som måste fyllas med rätt sorts utbildning för att detta ska bli möjligt (Peters, 

2018). 

Konklusion och implikation 

Papparollen kunde erfaras genom biologiska skillnader vilket framstod som naturligt men 

också svårhanterligt, genom att föra maskuliniteten vidare där aktiviteter tillsammans med 

barnen främst handlade om färdigheter som var nödvändiga för livet, som att hantera risker, 
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utveckla styrka och undersöka gränser, och genom att vara familjeförsörjare samt 

beslutsfattare vilket innefattade att vara en traditionell, arbetande löntagare. I strävan efter 

jämställdhet och involvering förkastades att pappan skulle vara den primära försörjaren, båda 

föräldrarnas övergripande ansvar och jämlikhet mellan könen lyftes. Pappan ville vanligen 

besvara barnets känslor, vara fysiskt närvarande i barnets omvårdnad, och aktiviteter med 

barnen var ett sätt att vara tillsammans och knyta an, vilka var pappors erfarenheter som 

sammanställdes under praktisk och emotionell involvering.  

Människan och samhället i stort erhåller genom studiens resultat en förståelse för att pappor 

erfar sin roll på olika sätt, och att deras olika bakgrunder kan ha en betydelse för hur rollen 

utvecklas. Studiens resultat kan för studenter inom vårdutbildningar skapa en medvetenhet 

om behovet av öppenhet i mötet med olika pappor som kommer till barnhälsovården beroende 

på mottagningens upptagningsområde. Resultatet kan skapa en förståelse för hur ett jämställt 

föräldrastöd kan utvecklas för att stärka pappans identitet och för att de ska kunna vara så 

delaktiga i sitt barns omvårdnad och uppväxt som möjligt. Förslag till fortsatt forskning kan 

vara hur samkönade par upplever sina föräldraroller. 
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Bilaga A: Artikelöversikt 

 

Författare, år, land, 

kvalitets-

bedömning  

Forskningsfokus/  

Syfte  

Metod, urval och analys (fr. år -

 t.o.m)  

Resultat och slutsats 

Brandt, B. (2018).  

Norge  

  

Medelhög  

studie kvalitet  

Hur jordbrukare som är 

pappor upplever 

faderskapet ur ett 

inramnings perspektiv i 

förhållande till 

tidsspecifika ideal. 

Kvalitativ metod.  

Retrospektiva intervjuer enligt 

intervjuguide med pensionerade 

jordbrukare och deras vuxna söner. 

Män som hade ett eller flera 

barn under 10 år, och vars pappor 

hade arbetat på samma farm deltog i 

studien. 14 pappor deltog i 

studien där den äldre 

generationen var i 60-års åldern och 

den yngre generationen i 30-års 

åldern. Kvalitativ analys enligt 

inramnings perspektiv.  

Resultat: Mellan de två generationerna fanns det stor skillnad i hur engagerade de 

var i sina barn och hur de rättfärdigade sina beteenden. Den äldre 

generationen visade “ramar” som innehöll “komplimenterande genusroller” som 

innebar att kvinnans ansvar fanns inomhus och mannens utomhus. “Det goda 

jordbrukslivet” som innebar att deras starka jobbetik formade deras dagliga liv. 

“Jordbruks följd” som innebar att sönerna skulle ta över jordbruket och att det därför 

var viktigt att forma dem därefter. Den yngre generationens “ramar” var “involverat 

faderskap” som innebar jämställt föräldraskap. “förändrad barndom” som innebar 

en mer barncentrerad uppfostran på barnets villkor. “Intensivt faderskap” som 

innebar att vara aktiv i sitt barns liv och aktiviteter.  

Slutsats: Inramnings-perspektivet bidrar till förståelse av den ideologiska 

förändringen för pappor inom jordbruket i en tid där det patriarkala konturerna för 

jordbruket är i förändring.  

 

Creighton, 

C., Brussoni, 

M., Oliffe, J., & 

Olsen, L. (2015).  

Kanada  

  

Medelhög   

studie kvalitet  

1: Vilka kontexter 

(samtal och praxis) och 

sociala relationer 

influerar mäns 

faderskap, och 

maskulinitets ideal, och 

de värden de syftar att 

överföra till sina barn?  

 2: Hur beskriver 

pappor sina attityder 

och orientering till 

aktiv lek och 

rekreation med sina 

barn?  

Kvalitativ metod.  

Demografiska frågeformulär och   

semistrukturerade 

intervjuer med 32 pappor till 

barn två till sju år boendes i olika 

delar av Kanada:  

Vancouver som representerar 

pappor i en storstad, Prince 

George som representerar pappor i 

en mellanstor stad, och British 

Columbia som representerar pappor 

i en lantlig miljö.  

Kvalitativ analys.  

  

Resultat: I resultatet framkommer att boende i urbaniserat eller lantligt område har 

betydelse för pappans emotionella engagemang, men också för barnens lärdom av 

överlevnadsförmågor och 

utomhusaktiviteter.  

Slutsats: Bidrag från studien är förståelsen om placeringens betydelse 

för faderskapet. 
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Resultat och slutsats  

deMontigny, F., 

Gervais, 

C., Larivière-

Bastien, D., & 

 St-Arneault, K. 

(2018).  

Kanada  

  

Medelhög  

studie kvalitet  

Identifiera pappors 

uppfattningar av deras 

roll vid amning   

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 43 biologiska 

pappor vars barn blivit 

ammat minst sex månader.   

Kvalitativ dataanalys.  

 

Resultat: Tre varianter av pappans roll i samband med amning identifierades: 1) agera som 

en partner vid beslutstagandet. 2) vara ansvarig för familjens funktion. 3) tillhandahålla 

emotionellt stöd till mamman. Slutsats: Beskrivningen att underlätta vid amning 

framkommer vanligtvis vid beskrivning av pappans roll, men pappans roll är mycket mer 

komplex än så.   

Doucet, A. (2009). 

Kanada.  

  

Medelhög   

studie kvalitet  

Syftet var att utforska 

varför det finns 

beständiga skillnader i 

genus i ansvar för 

barn utifrån identitet, 

engagemang, 

förkroppsligande och 

djupt rotade vanor, 

socialisering samt 

utifrån normativa 

antaganden om genus, 

försörjning och 

vårdande. 

 

Kvalitativ metod.  

Resultatet utgår ifrån tre 

kvalitativa studier där över 

200 pappor och 40 mammor 

intervjuades djupgående. I 

en av studierna utfördes 

fokus-grupper med pappor. 

Alla tre studierna berör det 

första året av faderskapet. 

Kvalitativ analys, hur 

förkroppsligande 

påverkar föräldraransvaret.   

(2000-2008) 

 

 Resultat: Sex dimensioner av förkroppsligande av genus under det första året av 

föräldraskapet presenteras. “Förbindelse till graviditet och förlossning genom 

kroppsupplevda upplevelser” handlade om att männens kroppsliga upplevelse skiljer sig från 

mammans kroppsliga upplevelse, “mammor och nyfödda... ett sådant “åtagande” handlade 

om hur pappor upplevde att mamman hade ett speciellt band till sitt barn som de inte själva 

kunde uppleva, “pappors förkroppsligande genom lek” handlar om att pappor särskiljer sin 

omvårdnad från mammans genom att förkroppsliga det maskulina genom lek och äventyr, 

“samhällets nätverk och förkroppsligande” som handlar om att röra sig som en manlig 

närvaro i en kvinnlig värld, “förkroppsligade vanor: jag växte upp som kille” som handlar 

om vanor som kommer från en uppväxt som uppmuntrat sport, risktagande och fysiskt och 

emotionell självständighet och som nästan blivit automatiska och “pappor och nyfödda... 

speciellt ett väldigt litet barn” som handlar om pappans känslor inför uppfattningen om att 

pappor saknar kompetens för att ta hand om en nyfödd. Slutsats: Genom att länka ihop tid, 

rum och förkroppsligande bör inte potentiella ojämlikheter i föräldraansvar under första 

året nödvändigtvis leda till en kronisk ojämlikhet mellan könen.  
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kvalitetsbedömning  
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Syfte  

Metod, urval och analys (fr. år - t.o.m)  Resultat och slutsats  

Dumbaugh, M., Tawiah-

Agyemang, C., Manu, A., 

ten Asbroek, GH., Kirkwood, B., 

& Hill, Z. (2014).  

Ghana  

  

Medelhög   

studie kvalitet  

Öka kunskap och förståelse för 

potentialen för manligt involverande 

i nyföddas omvårdnad i 

lantlig afrikansk miljö. 

Kvalitativ metod.    

Födelseberättelser med 25 mammor 

som födde barn hemma.  

Djupgående intervjuer med 12 

pappor och diskussion i fokusgrupper 

med 22 pappor.  

Tematisk analys.  

(2006–2007)  

Resultat: Många uppfattningar om 

omsorgen av nyfödda i kontexten, bestäms   

enligt studiens resultat av 

genus. Slutsats: Involverande visades av männen på 

olika sätt, även om de rent fysiskt inte utförde 

åtgärder relaterat till bebisens omvårdnad.   

Eerola,P., & Mykkänen, J. 

(2015).  

Finland  

  

Medelhög  

studie kvalitet  

Vad är den dominanta och 

möjligen motsatta berättelsen av 

pappors maskulinitet som 

finska förstagångspappor berättar i 

hänseende till deras tidiga faderskap?  

Kvalitativ metod.   

Berättande undersökning.  

Narrativa, tematiska intervjuer med 44 

finska förstagångspappor mellan 20 

och 42 år.   

Narrativ analys.  

Resultat: I resultatet framkommer tre olika 

narrativ: Den anständiga pappan, som var det 

dominanta narrativet. Två motsatta narrativ förekom: 

den rättvisa pappan och den maskulina pappan  

Slutsats: Förstagångspappors narrativ om manligt 

föräldraskap påverkas inte endast av samhälls- eller 

kulturell position, ålder eller generation.   

McLaughlin, K., & Muldoon, O. 

(2014).  

Irland  

  

Medelhög   

studie kvalitet  

Utforska meningen som pappor fäster 

på sina roller i livet, hur 

den meningen influerar behov i 

rollerna, och hur de förhandlar 

kraven på dessa roller.   

Kvalitativ metod.  

Djup-intervjuer med 15 

pappor mellan 23 och 60 år.   

Grounded Theory.  

  

Resultat: Tre kategorier framkom i resultatet: 1) vara 

en traditionell eller ny pappa 2) normativ förståelse 

av genus, faderskap och arbetare 3) pappors 

perspektiv på positivt och negativt vid 

kombination av arbete och 

familj. Slutsats: Engagemanget till att vara pappa 

och meningen som fästs på rollen varierar bland 

pappor. Det är också uppenbart att det finns 

en signifikant spänning mellan det nya 

faderskapsidealet och den faktiska fadern.  
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kvalitetsbedömning  
Forskningsfokus/  

Syfte  
Metod, urval och analys (fr. år - t.o.m)  Resultat och slutsats  

Medved, C.E. (2016).  

USA  

  

Medelhög   

studie kvalitet  

Hur samtal och praxis hos pappor som 

är “hemmapappor” vidmakthåller, motstår 

och/eller potentiellt omintetgör 

hegemoniska könsrelationer i arbetet och 

familj. 

Kvalitativ metod.  

Intervjustudie. Separata intervjuer 

med 45 gifta par, mammor var 

familjeförsörjare och pappor var 

hemma med barnen.   

Innehållsanalys. 

  

Resultat: Tre huvudteman framkom i resultatet 

1) hur “hemmapappors” “prat” kan vidmakthålla 

hegemonisk uppfattning om maskulinitet 2) tre sätt 

som mäns samtal och praxis av pappor som är 

hemma fulltid för att ta hand om barn och hemarbetet 

hjälper till att motstå och/eller utmanar existerande 

uppfattningar av maskulinitet 3) samtal och praxis 

som verkar driva mot hegemonisk maskulinitet samt 

börjar skapa en ny förståelse för genusrelationer.   

Slutsats: Den tidiga utvecklingen i äktenskapet av 

icke traditionella roller kan tolkas som exempel på 

när konventionella köns antaganden inte längre är 

lämpliga för meningsskapande.   

Nešporová, O. (2019). 

Tjeckien.  

  

Medelhög   

studie kvalitet  

Undersöka hur övergången till faderskap 

och förändringar i livet påverkades av 

faderskapet och formade männens dagliga 

liv.  

Kvalitativ longitudinell studie. 

Den tjeckiska delen av TransPARENT 

studien som jämförde i åtta europeiska 

länder. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes i två omgångar med 16 

föräldrapar under graviditet samt när 

barnet var 18 till 21 månader. Urvalet 

var taget från en region med väldigt 

låg arbetslöshet, hög inkomst, hög 

utbildningsnivå. Medelåldern var 29 

år. Analysen utfördes enligt 

longitudinell metod genom kvalitativ 

jämförelse och tematisk analys 

utifrån identitetsteori.  

(2011–2014)  

Resultat: Presenterades i två teman: “förväntningar 

hos blivande pappor” och “förstagångspappors 

upplevda livsförändringar som kommit med 

faderskapet”.   

Slutsats: Överlag upplevdes övergången till 

faderskapet som “dimmig” eller otydlig vilket 

föreslås bero på den låga sociala uppskattningen av 

faderskapet, den dominanta försörjarrollen och 

den centrala arbetar identiteten.  



 

 

 

 

 

 

Författare, år, land, 

kvalitetsbedömning  
Forskningsfokus/  

Syfte  
Metod, urval och analys (fr. år - t.o.m)  Resultat och slutsats  

Paschal, A. M., Lewis-Moss, 

R. K., & Hsiao, T. (2011).  

USA  

  

Medelhög   

studie kvalitet  

  

  

Undersöka hur gruppen afroamerikanska 

tonåringar definierar och framför 

papparollen.  

  

Kvalitativ metod.   

Djup-intervjuer med 30 

afroamerikanska pappor 14–19 år.  

Kvalitativ dataanalys.  

(2001–2002)  

  

Resultat: Faderskapet beskrivs i tre 

teman: 1) familjeförsörjare, 2) uppfostra/vårda 

och 3) självstyrande/autonoma behov  

Slutsats: Hur deltagarna utförde sin roll, hur 

faderskapet och ansvaret upplevdes framkom som 

en stor mångfald.   

  

Pedersen, D.E. (2012).  

USA  

  

Medelhög   

studie kvalitet  

  

Utforska definitionen av ett gott 

föräldraskap.  

  

Kvalitativ studie.  

Kvalitativa data taget från 

större ett mixed-method projekt. Åtta 

heterosexuella par. Två 

separata fokusgrupper var för mammor 

och pappor utifrån en intervjuguide 

samt efterföljande intervjuer.   

Innehållsanalys.  

  

Resultat: Tre teman beskriver resultatet: 1) gott 

föräldraskap enligt mammor och pappor, 2) gott 

moderskap och faderskap, 3) arbetets effekt på gott 

moderskap och gott faderskap. Slutsats: Pappor anser 

att gott föräldraskap och gott faderskap är samma sak 

medan mammor skiljer på gott föräldraskap och gott 

moderskap  

  

Sriyasak, A., Almqvist, A-

L., Sridawruang, 

C., Neamsakul, W., & 

Häggström-Nordin, E. (2018).  

Thailand  

  

Hög   

studie kvalitet  

Hur tonårspappor i Thailand resonerar om 

att bli och vara pappa från ett 

genus och jämställdhetsperspektiv.  

Kvalitativ studie.   

25 tonårspappor mellan 16–

19 år. Intervjuguide utformades och 

intervjuer genomfördes vid två 

tillfällen: under graviditet och då 

barnet var fem till sex månader.   

Grounded theory.  

Resultat: Huvudkategori familjeförsörjare involverad 

i föräldraskapet följd av kategorierna: acceptera 

oavsiktliga faderskapet, förberedelse för faderskapet, 

klara av faderskapet och en stödjande 

familj. Slutsats: Den speciellt förekomna 

gruppens service bör lanseras och organiseras 

systematiskt med syfte att kvalitén och vården för 

tonårspappor höjs, samt för att spädbarns framtida 

utveckling och välmående ska stödjas.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare, år, land, 

kvalitetsbedömning 
Forskningsfokus/  

Syfte  
Metod, urval och analys (fr. år - t.o.m)  Resultat och slutsats  

Suwada, K. (2015). Polen och 

Sverige.  

  

Medelhög  

studie kvalitet  

Att utifrån de två olika institutionella 

kontexterna i Polen och Sverige, speciellt de 

olika familjepolitiska systemen, undersöka 

konflikten mellan två samexisterande 

papparoller (traditionell och involverad) och 

mäns föräldrabeteende.  

Kvalitativ metod.   

Semistrukturerade djupgående intervjuer 

med 32 polska och 20 svenska pappor 

som var av medelklass och levde i större 

städer. Mixad strategi av tematisk och 

öppen analysmetod. 

Analysprogrammet HyperResarch  

användes.  

(2012–2013)  

Resultat: två huvudteman: “Definiering 

av vad faderskap och moderskap” handlar om 

hur pappor förstår föräldraroller och, “problem: 

hantera motstridiga modeller” som handlar om 

pappornas faktiska beteende i det dagliga livet.  

Slutsats: Jämförelsen mellan två väldigt olika 

samhällen understryker den kontextuella 

karaktären av faderskapet. Hur pappor engagerar 

sig i föräldraskapet är starkt kopplat till 

gällande faderskapsmodeller och 

könsuppdelande föräldraroller, vilket avgör 

andras förväntningar gentemot föräldrar.   



 

 

Bilaga B: Sökhistorik 

 
 
 

*= dubblett  
 

 

 

Datum

  
Databas  Sökord/Limits/  

Boolska operatorer  
Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt

  

Granskade 

artiklar  
Resultat 

artiklar  

191008

  
CINAHL  (MH "Gender Role") 

AND  

(MH "Fathers")  

2009–2019  

Academic   

Journals  

English  

66  

  

  

 13   2  2 (2*)  

191008

  

PubMed  ("Fathers"[Mesh]) 

AND 

"Perception"[Mesh]  

Abstract  

2009-2019  

English  

102  

  

 8  2 
  
  
  
  
  
  

 2(1*)  

191008

  
PubMed ("Fathers"[Mesh]) 

AND 

"Gender Identity" 

[Mesh]  

Abstract  

2009-2019  

English  

86    15  1 
  
  
  
  
  
  
  

 0 (1*)  

191008

  
PsycINFO MAINSUBJECT.EX

ACT("Sex Roles") 

AND 

MAINSUBJECT.EX

ACT("Adolescent Fat

hers")  

2009–2019  

Peer reviewed  

English  

2  

  
2    2  2 (2*)  

191008 PsycINFO MAINSUBJECT.EX

ACT("Fathers")  

AND 

MAINSUBJECT.EX

ACT("Sex Roles")  

2009-2019  

Peer reviewed  

English  

70  

  

 21  2 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

2 



 

 

 

Datum

  

Databas  Sökord/Limits/  

Boolska operatorer  
Antal 

träffar  
Lästa 

abstrakt

  

Granskade 

artiklar  
Resultat 

artiklar  

191008  PsycINFO  (MAINSUBJECT.E

XACT("Adolescent 

Fathers")  

OR 

MAINSUBJECT.EX

ACT("Single Fathers

")  

OR 

MAINSUBJECT.EX

ACT("Fathers")) 

AND 

(MAINSUBJECT. 

EXACT("Self-

Perception") 

OR 

MAINSUBJECT. 

EXACT("Role Perce

ption"))  

OR  

"father role"  

2009-2019  

Peer reviewed  

English  

46  

  

24  2 (2*) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0 (2*)  

191008 Sociological 

Abstracts 

MAINSUBJECT.EX

ACT("Fathers") 

AND 

MAINSUBJECT. 

EXACT("Sex Roles"

)2009-2019  

Peer reviewed  

Scholarly   

Journals  

English  

96  

  

30  2  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2  

191008 Academic 

Search Elite

  

(DE ”FATHERS”) 

AND  

(DE 

“GENDER role”)  

2009-2019  

Academic journal  

Peer reviwed  

English  

59  18  3  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 (2*)  

 

*= dubblett  

 

 



 

 

  

Datum  Databas  Sökord/Limits/  

Boolska operatorer  
Antal 

träffar  

Lästa 

abstrakt  

Granskade 

artiklar  

Resultat 

artiklar  

191008 

 

Academic  

Search Elite 

(DE 

"FATHERHOOD" 

OR  

DE "FATHERS") 

AND  

(DE 

"EXPERIENCE") 

AND  

DE 

"GENDER role"   

2009-2019  

Peer reviwed  

Academic journals  

English  

5  2  1  1  

 

*= dubblett 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   Bilaga C: Flödesschema enligt PRISMA 

 Database search 

Electronic databases  

 

Academic Search Elite  n=64 

CINAHL   n=66 

PsycINFO   n=118 

PubMed   n=188 

Sociological Abstract  n=96 

 

Manual searching                                   n=1 

 

Total=533                                       

  

 

Id
en

ti
fi

ca
ti

o
n

 

Excluded 

Duplicates (n=409) 

Title and abstract review   (n=133) 

Full-text articles assessed for eligibility (n=62) 

Excluded  

Not relevant (n=71) 

S
cr

ee
n

in
g

 
E

li
g

ib
il

it
y

 

Excluded 

Not relevant (n=38) 

Full-text articles second opinion assessed  

for eligibility (n=24)  

In
cl

u
d

ed
 

Studies included in the analysis  (n=13) 

Excluded 

Not relevant (n=11) 

Flödesschema enligt PRISMA. 



 

 

Bilaga D: Resultatöversikt med identifierade artiklar  

Referens Hantera 

biologiska 

skillnader 

Föra 

maskuliniteten 

vidare 

Ansvaret som 

familjeförsörjare 

och beslutsfattare 

Strävan efter 

jämställdhet och 

involvering 

Emotionell 

och praktisk 

anknytning 

Brandt, B. (2019)    X  

Creighton, C., 

Brussoni, M., Oliffe, 

J., & Olsen, L. 

(2015) 

X X X X X 

deMontigny, F., 

Gervais, C., 

Larivière-Bastien, 

D., & St-Arneault, K. 

(2018). 

X   X X 

Doucet, A. (2009) X X  X X 

Dumbaugh, M., 

Tawiah-Agyemang, 

C., Manu, A., ten 

Asbroek, GH., 

Kirkwood, B., & 

Hill, Z. (2014). 

X  X   

Eerola, P., & 

Mykkänen, J. (2015). 
  X X X 

McLaughlin, K., 

& Muldoon, O. 

(2014).  

 

 X X X X 

Medved, C.E. 

(2016).  
   X  

Nešporová, O. 

(2019). 
  X X  

Paschal, A. M., 

Lewis-Moss, R. K., 

& Hsiao, T. (2011).  

 

  X X X 



 

 

Referens Hantera 

biologiska 

skillnader 

Föra 

maskuliniteten 

vidare 

Ansvaret som 

familjeförsörjare 

och beslutsfattare 

Strävan efter 

jämställdhet och 

involvering 

Emotionell 

och 

praktisk 

anknytning 

Pedersen, D.E. 

(2012).  

 

X   X X 

Sriyasak, A., 

Almqvist, A-

L., Sridawruang, 

C., Neamsakul, W., 

& Häggström-

Nordin, E. (2018).  

 

 X X X  

Suwada, K. (2015). X  X X X 
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