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Under våren 2020 införde förlossningssjukhusen på grund av coronapandemin restriktioner som begränsade 

förlossningspartners rätt att närvara på sjukhuset till endast gälla förlossningssalen. Justitieombudsmannen (dnr 2463/ 

2020) har senare konstaterat att HUS inte haft lagliga grunder för att begränsa stödpersonens deltagande på det sätt som 

de gjorde under början av pandemin. I min avhandling har jag med hjälp av narrativ metod samlat in och analyserat 

fyra mäns berättelser om tillträde i faderskap under tiden för begränsningarna. 

I min avhandling förstår jag faderskap och maskulinitet som socialt konstruerat. Med hjälp av Morgans (1996; 2011) 

och Finch (2007) koncept om föräldraskap som något som görs och uppvisas analyserar jag hurdana 

faderskapspraktiker som förekommer i mäns narrativ om sitt tillträde i faderskap. Jag analyserar också om 

faderskapspraktikerna har publiker inför vilka det är viktigt att praktikerna framstår som lyckade föreställningar om 

involverat faderskap (Dermott & Miller 2015) Jag förstår genuskodning som en dimension av familjepraktiker, och 

analyserar hur görandet av maskulinitet framkommer i narrativen som en dimension av familjepraktiker. 

Förlossningen som händelse visade sig vara en arena för familjepraktiker där det emotionella arbetet är ett tydligt inslag. 

Respondenternas narrativ präglades av uttryck för aktiv passivitet, familjepraktiken av att både hantera sina egna, starka 

känslor och dessutom den födande partnerns känslor för att kunna förkroppsliga idealet om den involverade fadern. 

Etiska och moraliska dimensioner är centrala inom görandet och uppvisandet av familjepraktiker. De känslor som 

respondenterna gav uttryck för förknippades starkt med moraliska frågor och framställdes i narrativen i 

överensstämmelse med narrativet om den involverade fadern. 

Görandet av faderskap och maskulinitet framstod som relationellt, och relationen till partnern betonades. Förlossningen 

visade sig för respondenterna handla mera om att göra partnerskap än faderskap. I narrativen fanns tydliga inslag av 

gemensamt aktörskap (Kuurne & Leppo 2022), där förlossningen uppfattades som delad och som att den hör till båda 

föräldrarna. Till skillnad från tidigare forskning (ex. Dolan & Coe 2011) som beskriver hur män i sina berättelser om 

förlossningen tenderat att försöka återskapa en bild av traditionell hegemonisk maskulinitet, tyder resultaten på att det 

emotionella arbete som respondenterna gav uttryck för ligger i linje med konceptet om vårdande maskuliniteter (Elliot 

2016). Resultaten visar att enligt konceptet om hegemonisk maskulinitet (Connell & Messerschmidt 2005) utgör 

narrativet om involverat faderskap (Dermott & Miller 2015) samt konceptet vårdande maskuliniteter (Elliot 2016) den 

narrativa utgångspunkt som respondenterna i sina berättelser gett uttryck för. 
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1. INLEDNING 

Att få barn är en stor livsförändring för de flesta män, men hur barnafödandet i praktiken 

syns i männens liv varierar mellan olika tider och olika länder. Sedan 1970-talet har det 

blivit vanligt att männen deltar i mödravården och särskilt i förlossningen (Jouhki m.fl. 

2015). I Finland deltar de flesta papporna numera aktivt i processen till exempel genom 

att vara närvarande i vården och undersökningar under graviditeten och vid förlossningen 

(Jouhki m.fl. 2015). Att pappan deltar i förlossningen ses i dagens läge som norm i 

Finland (Kuurne & Leppo 2022). Enligt Kuurne m.fl. (2020) är partners närvaro under 

tiden efter förlossningen viktig, då paret ofta har huvudansvaret för att ta hand om babyn 

i ett så kallat familjerum. Redan för tjugo år sedan fastslog högsta domstolen i prejudikatet 

KKO: 2002:103 att faderns rätt att närvara vid förlossningen ansågs som laga förfall vid 

utevaro från rätten. Högsta domstolen motiverade beslutet med att pappans närvaro vid 

förlossningen blivit en allmänt accepterad praxis, som är viktig för individen och 

samhället och som stärker familjens band. Pappans deltagande har också tagits i 

beaktande vid planeringen av förlossningsvården. 

Forskningen ser på idealen kring faderskap och moderskap som kulturellt och ideologiskt 

producerade, exempelvis inom ramen för samhällsdebatter som handlar om modeller av 

föräldraskap och familjer. Föräldrarna måste sedan inom ramen för sitt eget föräldraskap 

ta ställning till de kulturella förväntningarna på vad som anses som lämpligt och 

”normalt” föräldraskap (Rautio 2016). 

Pappans närvaro i mödravården och förlossningen förknippas i tidigare forskning med 

jämställt föräldraskap som ideal (se ex. Johansson & Klinth 2008). Tidigare forskning 

beskriver uppkomsten av detta nya ideal som en process som pågått under de senaste 

årtiondena i de nordiska länderna, också i Finland (Eerola 2018). I Finland har 

mödravårdspolitiken tenderat att nedtona biologiska skillnader mellan mammor och 

pappor (Wrede 2001). Liknande tendens har diskuterats i svensk mödravårdskultur, även 

som en föreställning som föräldrars likvärdiga roller som födande kvinnor själva 

upprätthåller (Larsson 2021). Min avhandling problematiserar föreställningen om 

föräldrars likvärdiga roller i barnafödandet då de biologiska skillnaderna blir så tydliga 

under förlossningssituationen. Under coronakrisen blev det tydligt att 

förlossningsprocessen från hälsovårdens perspektiv kan hanteras utan partnern och att 
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dennas intressen att få stöda sin partner och att skapa band med den nyfödda var möjliga 

att åsidosätta.   

Pappornas rätt att delta under förlossningen blev ifrågasatt under coronakrisen som under 

året 2020 strandade i Finland. Regeringen och hälsovårdsmyndigheter fick rättigheter att 

använda medel för social kontroll som inte tidigare använts i lika stor utsträckning 

(Kuurne & Leppo 2022). Från början av april 2020 infördes restriktioner på 

förlossningssjukhusen som innebar att förlossningspartnern inte fick närvara på 

förlossningssjukhuset annat än i förlossningssalen. Restriktionerna innebar att 

stödpersoner inte varit tillåtna exempelvis under igångsättandet av förlossningen, men 

som symptomfri har en stödperson tillåtits delta då förlossningen fortskridit så långt att 

det blivit aktuellt att flyttas till förlossningssalen. Restriktionerna har också under vissa 

perioder inneburit att besök på förlossningssjukhusets vårdavdelning för nyfödda, där 

babyn spenderar sina första dagar, varit förbjudna. Rådgivningarna har infört 

restriktioner/ rekommendationer enligt vilka endast en förälder kan närvara, vilket ofta i 

praktiken leder till att pappan utesluts från besöken. Partnerns närvaro har förhindrats 

särskilt ofta i den vård som ges under graviditeten, också i ultraljudsundersökningarna. 

Denna studie fokuserar på hur pandemin, för en av de första gångerna sedan papporna 

släpptes in i förlossningssalen, hotat pappornas rätt att närvara i förlossningssalen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Att partners skulle stängas ut från förlossningsvården väckte protester speciellt bland 

många föräldrar. Aktivismen gav upphov till petitionen ”Oikeutta odottajille” som krävde 

att partnern (som man hänvisade till som ’stödperson’) skulle få delta före, under och 

efter förlossningen (Kuurne & Leppo 2022). Kraven fick stöd på regeringsnivå, då 

minister Thomas Blomqvist som i regeringen ansvarar för jämställdhetsfrågorna vädjade 

i media för pappor och andra partners rätt att få delta i de första dagarna av barnets liv. 

Han betraktade ärendet som en jämställdhetsfråga och hänvisade till sina egna 

erfarenheter: ”De finaste [stunderna i mitt liv har] varit när jag som nybliven och stolt 

pappa har fått hålla babyn i famnen de första stunderna. De är mina mest värdefulla 

minnen, starka stunder. Det var viktigt att uppleva det med min fru, och det har stärkt 

bandet inom hela familjen” (HS 9.4.2020, egen översättning). Regeringen stiftade också 

den 4.5.2020 att symptomfria mammor och pappor borde ha rätt att få stöd av en partner 
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under förlossningens alla skeden, det vill säga också få träffa sitt barn efter förlossningen 

och att de inte borde ses som ”besökare” (Kuurne och Leppo 2022).  

Från professionellas håll försvarades restriktionerna genom att man betonade ansvaret för 

patienternas och vårdpersonalens säkerhet. De argumenterades också att psykologisk 

forskning visat att pappans frånvaro från förlossningen inte påverkar förhållandet mellan 

pappan och barnet negativt och att det finns tillräckligt med personal på vårdavdelningen 

för nyfödda. Aktivisterna som talade för de blivande föräldrarna höll fram ett 

parperspektiv på förlossningen som ”en händelse av ömsesidig samordning och 

gemensamt aktörskap”. De påtalade föräldrars rättigheter och självbestämmanderätt mot 

sjukhusens strävan att kontrollera situationen genom restriktioner (Kuurne & Leppo 

2022). Parperspektivet står i konflikt med förlossningssjukhusens syn på 

förlossningsvården som fokuserar på den fysiologiska händelsen. Utgående från Davis-

Floyd (2001) argumenterar Kuurne och Leppo (2022) att sjukhusen tillämpar ett 

teknokratiskt paradigm, där den födande kroppen uppfattas som en maskin som fungerar 

separat från sinnet, medan föräldrarna utgår från ett humanistiskt paradigm, där fokus 

ligger på hur sinnet och kroppen påverkar varandra. Vid förlossningen innebär det en 

förståelse för hur den födande kvinnans känslor påverkar själva förlossningen, och att 

emotionellt stöd kan vara mer effektivt än teknologiskt ingripande. Jag kommer i min 

avhandling att reflektera vidare över denna motsättning. 

Många föräldrar som deltagit i Kuurnes och Leppos (2022) undersökning upplevde 

restriktionerna som orättvisa, eftersom förlossningen anses höra till båda föräldrarna. 

Detta tyder på att både kvinnor och män internaliserat idealet om jämställt föräldraskap, 

vilket även kom fram i en svensk undersökning om nerläggning av en förlossningsenhet 

(Larson 2021). Aldrig tidigare har heller så många pappor i Finland deltagit i aktivism 

gällande förlossning, nu för att försvara sin rätt till att delta under förlossning och de 

första dagarna under barnets liv. Papporna betonade att deras stöd för mamman var viktigt 

(Kuurne & Leppo 2022) 

Trots att restriktionerna även påverkade partners som inte är män är det meningsfullt att 

avgränsa studien till manliga partners. Faderskap och manlighet hör oundvikligen ihop, 

och enligt Kekäle (2007) betyder detta att modellberättelser om faderskap alltid hör ihop 

med modellberättelser om maskulinitet. På senare tid har forskare börjat tala om en 

förändring i maskuliniteter, där både maskuliniteters mångfald och komplexitet betonas. 
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Det går att urskilja en framväxt av exempelvis vårdande maskuliniteter som kännetecknas 

av ett avståndstagande från dominans och egenskaper förknippade med dominans, och 

som betonar känslorelaterade egenskaper som ömhet, positiva känslor och ömsesidiga 

förhållanden (Elliot 2016). Forskningen visar på att trots att hegemonisk maskulinitet 

fungerar som knytpunkt, så håller kärnan på att förändras. Tillgivna pappor som deltar i 

uppfostran börjar ses som något som hör till maskuliniteten. Idealen för hegemonisk 

maskulinitet håller på att förändras, vilket enligt Herrera (2020, 263) innebär att 

skapandet av ett djupt band med det nyfödda barnet anses vara maskulint; eller som 

Herrera uttrycker; ”the manly thing to do”. 

Jag tänker att barnets födelse erbjuder en intressant knytpunkt för att forska kring 

faderskap och maskulinitet. Barnets födelse är en livsförändring: männen blir pappor till 

ett barn. Samtidigt hotades pappornas rätt att få ta del av denna händelse då restriktioner 

infördes på grund av coronakrisen. Restriktionerna kan tänkas ha brutit rutinmässiga 

mönster (att papporna i regel deltar i förlossningen) och de processer som ger nya 

innebörder åt händelsen gör rutinmönstren synliga (se Hänninen 200, 72). Jag är 

intresserad av att analysera brytningar i rutinmönstren: vad betyder det för papporna att 

deras rätt till närvaro hotats på grund av restriktionerna? Hurdana faderskapspraktiker blir 

synliga i de narrativ som männen producerar i sina berättelser om förlossningen under 

coronakrisen? Hur förhåller sig dessa narrativ till tidigare narrativ om faderskap och 

diskurser om maskulinitet? 

I min magisteruppsats analyserar jag med hjälp av narrativ metod fyra pappors berättelser 

gällande upplevelsen av att få barn under coronakrisen. Syftet med avhandlingen är dels 

att erbjuda en översikt av den forskning som gjorts kring faderskap och maskulinitet, dels 

att fördjupa kunskapen om hurdana narrativ pappor producerar om faderskap och 

maskulinitet i Finland. Jag ser faderskap och maskulinitet som sociala konstruktioner. 

Detta gör det möjligt att analysera de narrativ som papporna ger uttryck för och studera 

den mening papporna ger åt faderskap och maskulinitet. 

Jag inleder min avhandling med att i det andra kapitlet beskriva de restriktioner som 

infördes under coronakrisen samt hurdan forskning som gjorts hittills gällande 

coronakrisen och förlossningar i Finland. Efter det går jag in på tidigare forskning som 

gjorts gällande samtida faderskap och maskuliniteter både på ett mer allmänt plan men 

också i en kontext av graviditet och förlossning. I det tredje kapitlet beskriver jag den 
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teoretiska referensramen för min avhandling: att göra och uppvisa familjepraktiker och 

genus. Kapitlet avslutas med forskningsfrågorna. I kapitel fyra redogör jag för 

forskningens design och analysmetod, och avslutar kapitlet med reflektioner om 

forskningens tillförlitlighet och etik. I det femte kapitlet kommer analysen, följt av det 

sjätte kapitlet var jag presenterar slutsatser och diskussion. 

 

2 INVOLVERAT FADERSKAP OCH FÖRLOSSNINGSVÅRDEN 

UNDER CORONAKRISEN 

Att vänta barn och att bli pappa ses som speciella händelser i pappornas liv, och i dagens 

läge är de flesta papporna närvarande vid förlossningen (Jouhki m.fl. 2015). Forskning 

visar att männens deltagande under förlossningen främjer positiva känslor gällande 

förlossningen, hjälper pappan att hitta sin roll och stärker familjens samhörighet 

(Pestvenidze & Bohrer, 2007). Forskare intresserade sig till en början för hur de födande 

kvinnorna upplevde sin partners betydelse under förlossningen. Det ansågs vara viktigt 

att de blivande papporna fick delta i förlossningen för att kunna stöda den födande 

kvinnan. Männens egna upplevelser av att närvara i förlossningen blev föremål för 

forskarnas intresse under 1990-talet, och de senaste undersökningarna visar att bli pappa 

är en av de viktigaste vändpunkterna i mannens liv (Mykkänen m.fl. 2017). 

2.1 Coronakrisen och restriktionerna kring förlossningen 

Då Coronapandemin kom till Finland var det till en början tillåtet för förlossningspartners 

utan symptom att delta under förlossningens alla skeden. Många av de professionella var 

dock rädda för att partners med symptom kunde undanhålla symptom för att få delta under 

förlossningen, vilket kunde leda till spridning av viruset (Kuurne m.fl. 2020).  

Under början av april 2020 begränsade förlossningssjukhusen i Finland 

förlossningspartnerns rätt att närvara endast till tiden i själva förlossningssalen. Detta 

innebar i praktiken att partnern inte fick delta under exempelvis prenatala undersökningar, 

igångsättande av förlossningen, eftervården på sjukhuset eller under kejsarsnitt. Syftet 

med begränsningarna var att förhindra, eller i alla fall sakta ner på virusets spridning, och 

att säkerställa att vårdpersonalen och patienterna inte drabbades av viruset. Att ersätta den 

vårdpersonal som arbetar i förlossningssjukhusen är svårt, och syftet var att möjliggöra 

att trygg förlossningsvård kunde ordnas även under pandemin. Restriktionerna fortsatte 
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till medlet av juni 2020, då mildare restriktioner togs i bruk, med fokus på användandet 

av mask och att begränsa partnerns rätt att vistas på sjukhuset till familjerummet (Kuurne 

& Leppo 2022). 

Flera blivande föräldrar kämpade emot restriktionerna och menade att rätten till att 

närvara under förlossningen hör till båda föräldrarna. De föräldrar som yttrade sig var i 

regel inte emot restriktionerna gällande Covid-19, utan redogjorde hur de undvek smittan 

genom att exempelvis stanna hemma och att undvika kontakter före förlossningen. 

Protesterna gällde enligt dem deras grundläggande rättigheter i samband med barnets 

födelse. Många föräldrar förde fram sin ståndpunkt via sociala medier, för politiker och i 

traditionell media. Aktivismen gav upphov till den tidigare nämnda petitionen ”Oikeutta 

odottajille” (Kuurne & Leppo 2022) 

I mitten av juni 2020 lättades restriktionerna, men från och med augusti 2020 införde 

HUS igen restriktioner gällande besök på bland annat förlossningsavdelningen. Sadler m 

fl (2020) menar att Coronapandemin ledde till åtgärder som inte baserade sig på forskning 

eller var nödvändiga för att förhindra spridningen av viruset. Vissa åtgärder var också 

onödiga och respekterade inte människors värdighet, och kan därmed ses som obstetriskt 

våld. En av de åtgärder som forskarna räknar upp är att förbjuda stödpersonen att delta 

under förlossningen. 

I sitt avgörande (dnr 2463/2020) den 17.2.2022 konstaterar justitieombudsmannen att 

HUS inte haft lagliga grunder för att begränsa stödpersoners rätt att delta i förlossningen 

och i vården på det som sätt som de gjorde under pandemin. Den som föder skall ha rätt 

att ta med sig barnets pappa, mamma eller annan stödperson. Samma gäller också för de 

mest centrala undersökningarna under graviditeten, som ultraljud och rådgivningsbesök. 

Pappan har också samma rätt att delta i förlossningen, och den baserar sig på grundlagen 

och den Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Justitieombudsmannen 

konstaterar att avgörandet skickas till kännedom till de andra sjukvårdsdistrikten eftersom 

alla förlossningssjukhus fall under början av pandemin hade samma linjedragning 

gällande restriktionerna. 

2.2 Försörjande pappor och hegemonisk maskulinitet 

Att närvara vid förlossningen har blivit symboliskt viktigt för faderskap sedan 1970-talet 

och under de senaste decennierna har även de institutionella ramarna för faderskap varit 

i förändring. Till exempel i Sverige fokuserar lagstiftningen allt mer på pappornas rätt till 
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omsorg istället för pappornas ekonomiska skyldigheter gentemot barnet (Bergman & 

Hobson 2009). Förändringar i samhället reflekteras i teorier om maskulinitet som frångått 

från uppfattningar om att det skulle existera en enda modell av maskulinitet, till att 

omfatta erkännande av flera olika sorters maskuliniteter (Dermott & Miller 2015). Nya 

uppfattningar om maskulinitet skapar utrymme för nya sätt att ”utöva” faderskap. Jag 

förstår alltså faderskap och maskulinitet som sociala konstruktioner som fungerar i 

växelverkan med varandra. I detta avsnitt diskuterar jag hur faderskap och maskulinitet 

kan förstås via begreppet hegemonisk maskulinitet, och i följande avsnitt reflekterar jag 

över hurdana förändringar i maskuliniteter som forskning under senare tid visat och 

knyter samman dessa med forskning kring faderskap. 

Morgan (2002, 280) som varit ledande i förnyandet av den sociologiska analysen av nära 

relationer menar att det är viktigt att förstå faderskap och könandet av pappor i en större 

diskursiv kontext än endast i förhållande pappa-barn. Till exempel politiska diskurser 

definierar pappor oftast som försörjare (Morgan 2002, 280). Utgående från teorin om 

hegemonisk maskulinitet uttrycker dylik politik vilka föreställningar det finns gällande 

vad det innebär att vara man, och dessa föreställningar har ofta djupa rötter och är subtilt 

intvingade. 

Hegemonisk maskulinitet har teoretiserats som diskurser som fungerar i växelverkan med 

en given kulturell kontext, och utgörs av mönster av handlande. Enligt Connell (1987; 

Messerschmidt 2012) är genushierarkierna mellan kvinnor och män ordnade enligt dylika 

diskurser. Diskurserna strukturerar och legitimerar hierarkin dels mellan maskulinitet och 

femininitet, dels mellan män sinsemellan. Senare omformulerade Connell och 

Messserschmidt (2005) begreppet att omfatta heder: hegemonisk maskulinitet är det mest 

hedrade sättet att vara man, och fungerar då alla andra män positionerar sig i förhållande 

till det. Den globala underordningen av kvinnor legitimeras ideologiskt via dessa 

diskurser. Hegemonisk maskulinitet bygger alltså på hierarki, där de flestas samtycke 

behövs för att ses som legitim.  Hierarkin kan ifrågasättas av kvinnor och andra män, och 

det handlar om en ständig maktkamp om vem som har tolkningsföreträde. I praktiken är 

det få män som lever upp till idealet i hegemonisk maskulinitet. (Connell 1987) 

Connells teoretisering av genusordningen och hegemonisk maskulinitet har senare 

kritiserats för att vara för förenenklande och essentialiserande (Elliott 2016). Connell 

själv har tillsammans med Messerschmidt (2005) omformulerat begreppet till att innefatta 
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exempelvis utmaningar och motstånd. Det har inte stillat kritiken, utan exempelvis 

Seidler (2006) kritiserar Connells ansats och menar att det representerar ett förlegat 

tänkande som bygger på antaganden om modernitet som dominans av en vit, europeisk 

maskulinitet. Kritiken betonar att unga män ofta känner sig besvärade i förhållande till 

rådande modeller av maskulinitet, och menar att så länge konceptualiseringen av 

maskuliniteter utgår från maktrelationer med varandra är det utmanande att förändras i 

specifika kontexter; olika kulturer, traditioner och historier (Seidler 2006). Elliott (2016) 

däremot menar att synliggörandet av hegemonisk maskulinitet ger viktiga insikter om 

kulturella ideal och konstruktioner av maskuliniteter, även om begreppet inte ger en 

omfattande förståelse för de levda verkligheterna i mäns känsloliv. 

Christensen och Qvotrup Jensen (2014) menar att hegemonisk maskulinitet ofta använts 

på ett bristfälligt sätt i empiriska studier och att begreppet bör utvecklas med att 

kombinera det med ett intersektionellt perspektiv. De själva utgår från en skandinavisk 

kontext där jämställdhet redan under flera årtionden varit en central samhällsfråga. 

Utgående från sitt perspektiv förenar de sig i kritiken av att begreppet är för abstrakt och 

strukturellt samt att det bidrar till att upprätthålla normativa maskulinitetspositioner. De 

motstridiga sätten på vilket begreppet tillämpats hänger enligt dem ihop med dess vaghet.  

Med beaktande av kritiken mot begreppet hegemonisk maskulinitet utgår jag inte från en 

föreställning om patriarkala relationer som något som definierar faderskap för mina 

respondenter. I stället förstår jag hegemonisk maskulinitet som ett sorts ideal för hur 

mannen skall vara; en sorts delad, gemensam social verklighet för vilka förväntningar en 

viss social krets har för hur maskulinitet skall göras och vad det innebär att vara man. 

Utgående från en sådan förståelse kan jag använda konceptet för att spegla de narrativ 

som jag fått fram i min forskning mot och jämföra med. I nästa avsnitt diskuterar jag 

därför hur hegemonisk maskulinitet förändrats över tid och hur den ser ut idag. 

2.3 Vårdande maskuliniteter – steg mot jämställdhet eller barnorienterad 

maskulinitet? 

Traditionellt sett har hegemonisk maskulinitet förknippats med drag som exempelvis 

ambition, fysisk styrka, aggressivitet, rationalitet, framgång och heterosexualitet 

(Messerschmidt 2012). Nyare forskning intresserar sig för frågan om hur mäns identitet 

valideras genom dominerande diskurser. Detta identitetsarbete kopplas ihop med makt 

och motstånd (Whitehead och Barett 2001, 15, enligt Elliott 2016, 243). Intresset kan 
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kopplas till hooks (2004,81) efterlysning av nya teorier om maskulinitet som kunde leda 

till en värld ”där den feministiska maskuliniteten frodas”. E. Scambor och hans kolleger 

(2014) har introducerat konceptet caring masculinities, vårdande maskuliniteter, som en 

diskursiv väg att främja jämställdhet genom att bygga på en icke-essentialistisk förståelse 

av omsorg. Elliott (2016) förknippar vårdande maskulinitet som avståndstagande från 

dominans och de egenskaper som associeras. I stället ligger fokus på ömhet, positiva 

känslor och ömsesidigt beroende. Vårdande maskulinitetspraktiker förändrar 

genusrelationer och ökar jämställdhet.  Diskurser om vårdande män tenderar att uppfattas 

som förknippade till en heterosexuell familjekontext, men begreppet betonar att män inte 

endast är pappor: vård behövs också av andra män i samhället. Dessutom omfattar vård 

annat än endast att ta hand om barn, t ex avvisandet av våld, förmåga att knyta kontakter 

med andra och att ta hand om dig själv och andra. Vårdande män skall dock inte per 

automatik ses som synonymt med gender-equal men, jämställda män. Exempelvis under 

dåliga ekonomiska förhållanden tenderar vård inte vara ekonomiskt lönsamt, och det 

tenderar att vara underskattat (Scambor m. fl. 2014). 

Elliott (2016, 241) teoretiserar vårdande maskuliniteter utgående från 

maskulinitetsforskning och feministisk omsorgsteori som männens avståndstagande från 

dominans och anammande av värden förknippade med omsorg. Modellen är 

”praktikbunden”, dvs. männens faktiska praktiker inom vård och omsorg har potential att 

förändra genus och män genom att de engageras i jämställdhetsfrågor. Att män avstår från 

dominanspraktiker är centralt inte enbart för vårdande maskulinitet utan för jämställdhet, 

eftersom dominans varit ett väsentligt drag i vad som traditionellt ansetts vara 

hegemonisk maskulinitet. Den makt som en manlig vårdare besitter tack vare sin status 

som man leder inte automatiskt till ojämlikhet mellan människor ifall dominans saknas i 

detta förhållande (Elliott 2016, 252).  

Det finns dock mer pessimistiska synsätt till vårdande maskuliniteter. Bekkengen (2006) 

benämner pappornas växande intresse till att ta hand om sina barn child-oriented 

masculinity. Den barnorienterade maskuliniteten ökar inte jämställdheten mellan 

föräldrarna, eftersom fokusen ligger på barnen och pappan ”plockar russinen ur kakan” 

utan att radikalt förändra sig i övrigt.  Madrid (2017) betonar också att trots att 

hegemonisk maskulinitet är i förändring betyder detta inte att männens makt över kvinnor 

automatiskt minskar. Christensen och Qvotrup Jensen (2014) menar att ifall inte 
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patriarkatet ifrågasätts radikalt, så är det missvisande att säga att hegemonisk maskulinitet 

i sin traditionella form skulle förändras. I dagens komplexa samhällen kan maskuliniteter 

inte delas in i sådana maskuliniteter som förtrycker kvinnor och sådana som inte gör det, 

utan identiteter och strukturella förändringar präglas snarare av komplexitet i form av 

motsättningar och ambivalens. 

Hur hegemonisk maskulinitet förknippas med faderskap verkar också vara en fråga i sin 

egen rätt, skild från det heterosexuella parförhållandet. Herrera (2020) har analyserat hur 

22 män i Chile ger uttryck för sin maskulina identitet inom reproduktionsfältet genom att 

använda intervjuer där männen berättar om födelsen av sitt första barn. Forskningen visar 

på att trots att hegemonisk maskulinitet fungerar som knytpunkt, så håller kärnan på att 

förändras. Tillgivna pappor som deltar i uppfostran börjar ses som något som hör till 

maskuliniteten, och detta kan ses tyda på att idealen för hegemonisk maskulinitet är i 

förändring. 

Dolan och Coe (2011) har med hjälp av Connells teori om hegemonisk maskulinitet som 

teoretisk referensram forskat i hur blivande pappor konstruerar maskulina identiteter 

under graviditeten och förlossningen. De beskriver hur män i en kontext av graviditet och 

förlossning är i en marginaliserad position exempelvis för att de saknar makt och kontroll, 

men de använder sig av identifierbara markörer för manlig praxis vilket gör det möjligt 

för dem att anta en maskulin form som överensstämmer med hegemonisk maskulinitet. 

Detta skedde exempelvis genom att männen strävade efter att återta kontroll över 

situationen, lyfta fram sitt ansvar mot andra och genom att framställa situationer där de 

kunde ses som underordnade på ett sätt som låg i linje med traditionella drag av 

hegemonisk maskulinitet. Detta gjorde de genom att exempelvis framställa sig som tappra 

och heroiska. 

Förutom männens konstruktioner av maskulinitet har Dolan och Coe (2011) analyserat 

hur vårdpersonalens konstruktioner av maskulinitet gör det möjligt för dem att förutsäga 

hur männen kommer att bete sig under förlossningen. Detta använder sig vårdpersonalen 

av för att positionera män på sätt som leder till minimal störning i deras eget arbete. 

Vårdpersonalen tenderade att ha en relativt snäv syn på variationen av maskuliniteter, och 

deras positionering av männen och de uppgifter som männen erbjöds baserades på 

föreställningen av män som att de föredrar praktiska eller tekniska uppgifter, och att 

männen accepterar eller föredrar deras förutbestämda marginella status. Den marginella 
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statusen var en följd av männens egen positionering, och denna positionering kan inte ses 

som orsakad enbart av vårdpersonalen. Den kvinnocentrerade lokalen som 

förlossningssalen utgör är en ny omgivning för männen och hade endast lite gemensamt 

med tidigare erfarenheter, vilket också kan påverka männens förmåga att agera (Dolan & 

Coe 2011, 1029; 1032). 

Dolan och Coe (2011) lyfter fram hur de män som de intervjuat berättat om att de blev 

exkluderade ur vissa delar av förlossningen, trots att deras partners förlossning var igång. 

Männen såg det inte som självklart att de skulle ha rätt att närvara under förlossningen, 

men att få vara med, ”being there”, lyftes fram som det som var viktigast i berättelserna. 

Den marginaliserade positionen uppfattades inte som problematisk för männen, utan det 

sågs mera som det pris som måste betalas för att få vara närvarande. I en kontext av 

graviditet och förlossning är männens marginala status inbäddad sociala strukturer som 

producerar och reproducerar dominerande maskulina identiteter (Dolan & Coe 2011). 

Miller (2011) skriver att övergången in i faderskap för män sker inom ramen för diskurser 

som har sina rötter i sociala, kulturella och historiska konstruktioner av hegemonisk 

maskulinitet, men också de på senare tid uppkomna föreställningarna av faderskap. 

Draper (2002) skriver om den ”goda fadern”, eller blivande fadern, som förväntas delta i 

förberedelserna inför förlossningen och skaffa sig relevant information och på detta sätt 

demonstrera sitt engagemang. 

Den samtida kontexten i Storbritannien erbjuder nya möjligheter för pappor i och med 

exempelvis diskurser om vårdande maskuliniteter. Det verkar dock som att trots 

möjligheterna till att bryta mot traditionella genusmönster finns iallafall i början av 

faderskapet, kan ändå patriarkala vanor senare komma att fortgå. Männen förstår sitt 

faderskap både via individuella och strukturella element av patriarkala vanor och 

berättelser om hegemonisk maskulinitet, vilket kan leda till att brytande mot traditionella 

könsroller inom ramen för faderskap kan vara utmanande (Miller 2011). 

I en finsk kontext har vissa ”fäderliga maskuliniteter” (paternal masculinities) lokaliserats 

bland heterosexuella nyblivna pappor. Narrativet om den ”anständiga pappan” var 

dominerande och låg i linje med konceptet om den ”nya pappan”. Det fanns dock en 

skillnad mellan ansvarsområden för manligt och kvinnligt föräldraskap, där försörjning 

och hjälpande i att ta hand om barnen ansågs utgöra gott faderskap, medan mamman hade 
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det slutliga ansvaret för beslut och handlingar gällande barnen. Det finns alltså inslag av 

att se mammans om primär förälder. Narrativet om den anständiga fadern reflekterar ett 

familjeorienterat sätt att vara man  (Eerola & Mykkänen 2015, 1685). 

Två andra narrativ som inte förekom i lika stor utsträckning var narrativen om den 

jämställda pappan och den maskulina pappan.  I narrativet om den jämställda pappan 

konstrueras mamman och pappan som lika och jämlika föräldrar, med betoning på att 

detta sorts föräldraskap skiljer sig från arbetsfördelningen som förknippas med 

traditionellt föräldraskap. Narrativet om den maskulina fadern känner igen den kulturella 

normen om den anständiga pappan, men ser inte det som passande för alla. Strikta 

genusbundna roller, där pappans roll är att försörja familjen och förhålla sig på ett manligt 

sätt till barnet. Detta narrativ överlappar och överlappas ofta av det dominerande 

narrativet. I detta narrativ framkom diskurser om heterosexualitet, homosocialitet och 

våld, ämnen som inte tangerades i det dominerande narrativet om den anständiga pappan 

(Eerola & Mykkänen 2015). 

2.4 Den involverade pappan som ny social konstruktion  

Dermott och Miller (2015) skriver om hur den ”involverade pappan” (på engelska talar 

Dermott och Miller om ”involved” eller ”intimate fatherhood”), som är emotionellt och 

ekonomiskt engagerad, blivit ett sorts ideal i många västerländska samhällen. Via olika 

policyförändringar har pappor uppmuntrats att ta del av barnets liv: speciellt kring tiden 

runt förlossningen och den första tiden i barnets liv. Det går att urskilja en diskursiv 

förändring gällande den sociala konstruktionen av faderskap på alla samhällsnivåer, då 

även papporna själva betonar närvaro, och inkluderar inslag av vårdande och emotionell 

förbindelse i sitt språk. Att faderskap och maskulinitet är socialt konstruerade innebär 

uttryckligen att individen internaliserar kunskap som gör den subjektiva verkligheten 

objektiv, och språket spelar en central roll i denna process (Dermott och Miller 2015, 

Berger och Luckmanns 1967). Forskarna kopplar förändringarna i narrativet om 

faderskap till otaliga samhällsförändringar och menar att samtida faderskap måste förstås 

inom ramen för en bredare kulturell och ekonomisk kontext. 

En av de förändringar i faderskap som Dermott och Miller (2015) för fram är att papporna 

spenderar mera tid med sina barn än tidigare. Detta kan dock förstås inom en bredare 

kontext av föräldraskap, där de förväntningar och praktiker som ställs på föräldrar 
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förändrats. Lee och hennes kolleger (2014) menar att föräldraskap är ett av de mest 

omdebatterade teman under 2000-talet, eftersom (dåligt) föräldraskap inom västerländsk 

kultur presenteras vara källan till sociala problem som påverkar våra samhällen. Förenklat 

sagt finns det en uppfattning om att dåligt föräldraskap leder till dysfunktionella barn, 

som senare inte klarar sig som vuxna. Det går alltså att urskilja en intensifiering av 

föräldraskap och hithörande praktiker i samhället i stort. 

Trots en förändring i diskursen om faderskap finns det forskning som tyder på att pappor 

ännu uppfattar försörjning som något centralt för gott faderskap (Shirani m.fl. 2012). 

Enbart försörjning räcker dock inte för att upprätthålla en maskulin identitet eller en 

identitet i förhållande till faderskap, utan det är också viktigt att kunna delta i familjelivet 

(Thomas & Bailey, 2006). Thomas och Bailey undersökte sjöfarare, av vilka en del under 

sin tid på havet upplevde att de tappade sin roll i familjen och att deras maskulina identitet 

blev hotad trots att de var försörjare. Sjöfararna upplevde att rollen som pappa och som 

äkta make var centrala med tanke på den maskulina identiteten. Det fanns alltså ett 

uppenbart behov hos papporna av att aktivt få delta i familjelivet. Dermott (2006) 

poängterar att försörjarens roll inte nödvändigtvis är en central faktor specifikt inom 

faderskap, utan förknippas mer generellt med att vara en framgångsrik, vuxen man. 

Liksom Dermott och Miller (2015) poängterar måste faderskap alltid förstås inom en 

bredare ekonomisk och kulturell kontext. Shirani m.fl. (2012) lyfter fram möjligheten av 

att en ekonomisk svacka och ett ökat antal arbetslösa pappor kunde skaka om relationerna 

kring försörjning och omsorg, vilket kunde leda till en mer långvarig förändring. Då 

papporna förstås som i första hand ekonomiska försörjare och betoningen på bristen av 

val i dessa situationer utgör hinder för detta. För att få ändring till stånd krävs en 

förändring i de grundläggande moraliska uppfattningarna om föräldraskap i stort. 

En förändring har också skett i policyn kring hur arbete och familjeliv organiseras och 

sköts, vilket kan tänkas reflektera förändringar i attityder, kulturella tankar och praktiska 

förändringar i förhållande till faderskap. Exempel på förändringar är tanken om att det är 

viktigt att pappan är delaktig i barnets första år och finansiellt understöd av 

föräldraledigheter. Policyerna för pappor fokuserar ofta just på tiden kring barnets 

födelse, men inte på den senare tiden av barnets liv. För att policyn skall vara effektiva 

med tanke på exempelvis användning av dem måste de vara flexibla, öronmärkta och 

välkompenserade. De policyn som introducerats i Europa reflekterar förändringar i de 
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förväntningar som ställs på faderskap: pappan är inte endast familjens försörjare. 

(Dermott & Miller, 2015) Policierna erbjuder förutom möjligheten för exempelvis 

föräldraledigt också diskursiva verktyg, som inte existerat tidigare, och ger papporna 

tillgång till sfärer som tidigare endast mammor haft tillgång till. Dessa sfärer kan vara 

fysiska, som exempelvis ultraljud, men ger också tillgång till ett språk gällande 

betydelsen av faderskapets roll, som exempelvis ”bonding” (Bergman och Hobson 2009). 

I narrativet om den involverade pappan betonas pappans känslomässiga band till barnet, 

vilket börjar utvecklas redan under graviditeten och vid födseln av barnet. Detta 

känslomässiga band ger upphov till ett ökat deltagande i det vardagliga livets praktiska 

aktiviteter. Dermott och Miller (2015) påpekar dock att starka känslomässiga band i sig 

inte är något nytt då det kommer till faderskap, men det som är nytt är att det skett en 

kulturell förändring där det är mera acceptabelt för pappor att utrycka dessa känslor. 

Betoningen på ett nära förhållande mellan pappa och barn syns i pappors förändrade 

beteende, där de allt mer tar ansvar på olika områden i barnens liv. 

Draper (2002) skriver om blivande pappors upplevelser av ultraljudsundersökningar och 

makten i visuell kunskap i kontexten graviditet. Teknikens utveckling har gjort det 

möjligt för pappor att få samma visuella åtkomst till babyn som mamman under 

graviditeten, och ställer dem därigenom i en jämställd position som ”kännare av babyn”, 

knowers of the baby. För många av de intervjuade papporna var 

ultraljudsundersökningarna det starkaste minnet av graviditeten. Draper menar att den 

visuella åtkomsten till babyn inte endast ändrar babyns sociala status från foster till baby, 

utan också ändrar pappans sociala status. Föräldrarna ser ultraljudet som ett socialt event, 

där de för första gången får se en bild av sin baby. Ultraljudet uppfattas som något privat, 

där föräldrarna får ett foto av sin baby. Draper menar att denna uppfattning om ultraljudet 

som ett socialt event ibland kan kollidera med expertparadigmet som ser undersökningen 

som skapandet av en ny patient, alltså som en medicinsk händelse där fostret är subjektet 

i form av att vara patient. Draper (2002, 791) menar att ultraljudsundersökningen, liksom 

förlossningen är en process som också suddar ut kroppens gränser, och att pappans 

närvaro under den sociala händelse som ultraljudsundersökningen är påskyndar hans 

övergång in i faderskapet.  

Denna uppdelning uppfattar jag reflektera den skillnaden som Davis-Floyd (2001) 

presenterar gällande det teknokratiska och humanistiska paradigmet gällande 
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barnafödande. De professionella utgår från det teknokratiska perspektivet, som Davis-

Floyd (2001, S6) beskriver via denna metafor: ”sjukhuset blev fabriken, mammans kropp 

blev maskinen, och babyn blev produkten av den industriella tillverkningsprocessen”. 

Kvinnans kropp blir ett objekt som kan observeras utifrån med hjälp av teknologi, som 

ultraljudsundersökningar och elektronisk fosterövervakning under förlossningen. De 

blivande föräldrarna ser dock ultraljudsundersökningen som en social händelse, som ger 

uttryck för en humanistisk modell av medicin, som tar i beaktande biologi, psykologi och 

den sociala omgivningen (Davis-Floyd 2001, S11). För föräldrarnas del handlar det inte 

endast om att få information om babyns hälsa, utan också om att tanken om babyn blir 

verkligare och processen mot föräldraskap går framåt. 

Tekniken har alltså lett till att föräldrarna har möjlighet att få information om barnets 

hälsa och se barnet innan förlossningen. Nya teknologiska möjligheter kan komma att 

utmana rådande uppfattningar om faderskap, då exempelvis inseminationer är möjliga. 

Debatter om faderskap tenderar att innehålla underliggande premisser om exempelvis 

heterosexualitet. Det är dock också möjligt att rådande uppfattningar förstärks, 

exempelvis eftersom staten i och med dessa teknologiska utvecklingar tar ökad kontroll 

över vem som har tillgång till dessa, och därmed vem som kan bli pappa (Hearn 2009, 

264). 

2.5 Jämställdhetsideal om delat föräldraskap som kontext för barnafödande 

De nordiska länderna ses ofta som föregångare då det kommer till jämställdhet mellan 

könen. Länderna kännetecknas av att vara välfärdsstater där politik för jämnare fördelning 

av ansvar mellan föräldrarna har varit ett särdrag. Feministiska krav på ökad jämställdhet 

har i skandinaviska länder fått institutionellt stöd via policy som stöder jämställdhet 

mellan könen, vilket även påverkar maskuliniteter. Forskning visar att dessa 

jämställdhetsvänliga skandinaviska välfärdsstater påverkat förändringen i normativ 

maskulinitet (Aarseth 2009). Brandth och Kvande (1998, 309) skrev redan 1998 att det i 

Norge ansågs ”coolt” och maskulint för män att vårda sina barn, men att genusordningen 

reproducerades i att kvinnor skötte merparten av hushållssysslorna, medan männen fick 

vara pappor på sitt eget sätt och sina egna villkor. 

Johansson och Klinth (2008) som har forskat i svenska pappors förhållande till faderskap 

och speciellt med fokus på det nya idealet om den närvarande och vårdande pappan 

hävdar att ideologin om jämställdhet har en stor påverkan på hur männen förhåller sig till 
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och formulerar dessa problem. De påtalar dock också en variation i uppfattningarna om 

faderskap som påverkas av social bakgrund, ålder och religion. Trots skillnader 

dominerar ändå en tankegång att pappan skall självständigt vårda sitt barn, vilken 

forskarna tolkar som en förändring i den hegemoniska strukturen. Hegemonisk 

maskulinitet har dock inte i deras mening ändrats radikalt eftersom det är möjligt för 

männen att forma sitt föräldraskap (Johansson & Klinth 2008, 60). Därmed förblir 

konstruktioner av föräldraskap ändå högst genuskodade och vad som anses vara gott 

föräldraskap är polariserat. Det är exempelvis mer legitimt för pappor att jämka sitt 

föräldraskap med karriär och arbete än för en mamma (Johansson & Klinth 2008). 

Empiriska studier stöder en uppfattning om variation i konstruktionen av maskuliniteter 

i förhållande till familjelivet. Forskning i Norge har identifierat män som accepterar ett 

jämställt ansvar för det emotionella och administrativa arbetet i familjen (Aarseth 2009). 

Aarseth (2009) tolkar att det institutionella stödet till jämställdhet tillsammans med 

förändringar i sen modernitet leder till att en del av männen väljer en mer modern och 

mer ”estetisk” livsstil vilket bidrar till förändringar i maskuliniteter. 

Forskningen som gjorts i en skandinavisk kontext visar överlag på de ambivalenser och 

motsättningar som maskuliniteter innehåller. Christensen och Qvotrup Jensen (2014, 67) 

menar att de skandinaviska länderna, trots sina skillnader, lyckats i att främja 

jämställdhetsmaskuliniteter (Messerschmidt 2012), eller iallafall sådana maskuliniteter 

som inte entydigt bidrar till att reproducera patriarkat. Studierna stöder också 

uppfattningen att föräldrarskap/faderskap och mäns partnerskap i heterosexuella 

relationer är sammanvävda genusrelationer, av vilka parförhållandet verkar ändras 

långsammare (Deutsch 2007, Miller 2011).  

Uppkomsten av jämställdhetsmaskulinitet i faderskapsdiskurserna har även diskuterats 

utgående från ett narrativt perspektiv. Kekäle (2007) identifierar tre historisk skeden i 

metanarrativen om faderskap i Finland som är bundna till större kulturella modeller för 

maskulinitet. Den förmoderna, moderna och postmoderna faderskapsberättelsen skiljer 

sig från varandra gällande förhållningssättet till faderskap och hur faderskapet uppfattas. 

Kekäle (2007) åskådliggör olikheterna i narrativen med hjälp av modellberättelser som 

visar hur föräldrarnas roller ändras från att vara diametralt olika till att likna varandra.  I 

den förmoderna faderskapsberättelsen som utgår från en utvidgad kärnfamilj är pappan 

avlägsen och auktoritativ. I den moderna faderskapsberättelsen om kärnfamiljen är 
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pappan familjens försörjare och arbetar utanför hemmet. Den postmoderna 

faderskapsberättelsen beaktar familjeformernas diversitet och utgår från att pappan aktivt 

är med i barnens liv och delar föräldraskapet i fråga om uppfostran och omsorg (Kekäle 

2007, 40). Den postmoderna faderskapsberättelsen tar med andra ord avstånd från 

traditionell manlighet och betonar i stället faderskap som en betydelsefull del av livet. 

Kekäle (2007, 319) beskriver sina respondenters berättande med termen flexibel 

maskulinitet, eftersom de identifierade sig med den postmoderna faderskapsberättelsens 

modellberättelse gällande vikten av att skapa ett nära förhållande till sitt barn och ge dessa 

rikligt med omsorg och tid. 

En senare intervjustudie har identifierat tre narrativ - aktivt faderskap, traditionellt 

faderskap samt faderskap som söker sin plats – som forskaren speglar mot dessa kulturella 

modellberättelser (Eerola 2009). I analysen diskuteras narrativet om aktivt faderskap som 

delat föräldraskap. I detta narrativ ses inte pappan främst som familjens försörjare, utan 

pappans roll liknar mammans traditionella roll. I berättelsen om det traditionella 

faderskapet består de traditionella rollerna som försörjare och vårdare. Narrativet om 

faderskapet som söker sin plats utgår från tvetydighet då mannen efter påtryckningar av 

sin partner gått med på att skaffa barn sedan växer in i rollen som pappa och strävar efter 

att vara en så god pappa som möjligt (Eerola 2009). Att delat föräldraskap blivit en 

kulturell norm som förväntas passa alla män tyder på att traditionella konstruktioner av 

maskulinitet som inte omfattar denna norm blir allt mer marginaliserade (Eerola 2009, 

25). Förändringen innebär att i de offentliga diskurserna om faderskap framstår fäder som 

inte aktivt deltar som gammalmodiga, medan den ”nya fadern” vårdar sitt barn på ett 

jämställt sätt från första början (Eerola och Huttunen 2011, 214). Forskarna menar att 

diskurser om den ”nya fadern” utgör ett flexibelt ramverk som formar metanarrativet om 

vad som är kulturellt passande faderskap i samband med barnafödseln (Eerola & 

Huttunen 2011).  

Eerola (2015) som har analyserat pappornas narrativ om sitt föräldraskap under barnets 

första år menar att involverat och vårdande faderskap har under de senaste årtiondena 

blivit det kulturellt dominerande idealet i Finland gällande faderskap.  I pappornas 

berättelser utgör ansvarsfullt faderskap omfattande engagemang genast från början av 

föräldraskapet. Papporna verkar därmed ha flyttat sig närmare den emotionella och 

privata kärnan i familjen. I och med att faderskap blivit en arena där papporna tillåts visa 

känslor får män utrymme att agera på sätt som går emot vad som traditionellt uppfattats 
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som maskulint. Senare har Eerola (2018) presenterat tre kulturella modellberättelser för 

föräldraskap under 2010-talet i Finland. Modellberättelserna är relativt utbredda i 

Finland, och speglar modellberättelser för föräldrar till mindre barn. Dessa handlar om 

delat föräldraskap, omhändertagande faderskap och mamman som primär förälder. 

Samtidigt som människor flexibelt kan använda sig av kulturella modellberättelser har de 

även begränsande normativa element eftersom de har sin grund i en heterosexuell, vit och 

medelklassbunden kontext (Eerola 2018, 299–300). 

Modellberättelsen om delat föräldraskap bygger på strävan efter jämställdhet. Båda 

föräldrarna deltar i barnets vård, och detta kan anses vara en modellberättelse som de 

flesta småbarnsföräldrar känner igen och strävar efter, även om den sällan som sådan 

förverkligas. Det finns olika versioner inom denna modellberättelse, men den 

gemensamma nämnaren är tanken om att pappan kan ta hand om barnet lika bra som 

mamman. Eerola (2018) menar att denna modellberättelse ofta i praktiken handlar mera 

om möjligheten till jämn fördelning mellan föräldrarna, än om att fördelningen de facto 

är jämn. Modellberättelsen gör det möjligt att exempelvis legitimera det att pappan håller 

mindre föräldraledigt på grund av att han har bättre inkomster, utan att direkt hänvisa eller 

se att de beror på aspekter relaterat till kön (Eerola 2018, 301–302). 

Modellberättelsen om delat föräldraskap har flera paralleller till det rådande mansidealet 

om fäder som vårdar sina barn. Modellberättelsen om den vårdande pappan baseras på 

pappans egen vilja att skapa ett nära förhållande till sitt barn, och ser pappan som lika 

kapabel att ta hand om barnet som mamman. Fokus ligger dock just i pappans vilja att 

skapa ett förhållande till barnet, medan jämlikt föräldraskap fokuserar på jämställdhet 

mellan mamman och pappan (Eerola 2018). 

Den tredje modellberättelsen betonar mammans roll som primär förälder, speciellt då det 

gäller att vårda mindre barn. Denna modellberättelse ifrågasätter huruvida pappan är lika 

kapabel att vårda barnet som mamman. Modellberättelsen om mamman som primär 

förälder innehåller ofta en uppfattning om att mamman av naturliga orsaker (förknippade 

med graviditet och förlossning) är den primära vårdaren för barnet. Inom denna 

modellberättelse betonas ofta de moraliska förpliktelserna som ställs på mödrar, där 

premissen är att en bra mamma prioriterar sitt barn framför allt annat (Eerola 2018, 303). 

Eerola poängterar att de två förstnämnda modellberättelserna är vanliga bland unga, högt 

utbildade stadsbor (Eerola 2018).  
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2.6 Involverat faderskap och delat föräldraskap som nya maskulinitetsnormer  

Genomgången av tidigare forskning visar att idealen kring både faderskap liknar allt mer 

de kulturella förväntningarna som ställs på mamman, dvs.  män väntas visa vårdande drag 

åtminstone i förhållande till sina barn. Speciellt i en nordisk kontext utgör delat 

föräldraskap utgångspunkten för kulturella normer om det nya, involverade faderskapet. 

I linje med dessa diskurser ses partners närvaro under förlossningen som norm i dagens 

Finland, och de par som deltagit i Kuurne och Leppos (2022) undersökning vittande om 

att paren väntade sig delat aktörskap i förlossningssituationen. De restriktioner som 

förlossningssjukhusen införde definierade pappor som stödpersoner vars närvaro inte 

ansågs vara nödvändig i samband med förlossningen. Många blivande föräldrar, speciellt 

de som väntade sitt första barn, upplevde situationen som ångestskapande (Kuurne m.fl. 

2020). 

Tidigare forskning om metanarrativ och modellberättelser gällande maskulinitet och 

faderskap öppnar upp intressanta frågor om hurdana narrativ pappor producerar om 

faderskap och maskulinitet då etablerade sätt att delta i barnets födelse förhindras på 

grund av coronapandemin. Hur använder de verktyg i form av modellberättelser om 

föräldraskap för att göra anspråk gällande sin roll i förlossningen? Hurdana 

familjepraktiker blir synliga i männens berättelser och vad berättar dessa om 

förlossningens roll i förhållande till faderskapet? 
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3. ATT GÖRA FADERSKAP OCH MASKULINITETER 

I det föregående kapitlet presenterade jag forskning om faderskap och maskulinitet som 

utgör en central utgångspunkt för min studie. I detta kapitel utvecklar jag perspektivet 

genom att koppla det diskursiva perspektivet med aktuell teoretisering om 

familjerelationer som något som görs istället för något som är. Jag utvecklar här näst mitt 

sätt att närma mig berättelser om faderskap med hjälp av Morgans (1996; 2011) och Finch 

(2007) koncept om föräldraskap och mer specifikt faderskap som något som görs via 

relationer istället för något som statiskt bara är. Sedan redogör jag för familjepraktikernas 

variation i tid och rum enligt Morgan (2011), vilket också kommer att utgöra grunden för 

hur min analys är uppbyggd. 

I min avhandling fokuserar jag på faderskap och maskulinitet, och har intervjuat män som 

identifierar sig som män och som pappor. Faderskap är enligt Eerola och Mykkänen 

(2015, 10) mannens föräldraskap. De personer jag har intervjuat levde i en heterosexuell 

parrelation. Jag utgår från att genus, liksom faderskap, är en social konstruktion, som 

byggs upp i och får mening via växelverkan med omgivningen.  

3.1. Att göra och uppvisa genuskodade familjerelationer 

Butler (1988) har visat vägen för teoretiserandet av genus i växelverkan. Hon menar att 

genuskonstruktioner så som maskulinitet är performativa, vilket innebär att 

konstruktioner av maskulinitet är verkliga endast i den mån de iscensätts. 

Genusverkligheten skapas av reglerade sociala performanser, vilket innebär att tanken om 

ett grundläggande kön utgör en del av den strategi enligt vilken man vill dölja den 

performativa aspekten av genus. Butler menar att genus inte kan förstås som en roll (jmf 

Goffman 1987) som antingen visar eller döljer ett inre jag. Då genus iscensätts på ett 

”felaktigt sätt” leder detta till både direkt och indirekt bestraffning, medan genus iscensatt 

på “rätt sätt” försäkrar oss om att det trots allt finns en essentialism i genusidentitet (Butler 

1988, 528). 

Nära relationer är viktiga iscensättningar av genus. Inom familjesociologin har forskare 

allt mera gått inför att begreppsliggöra familjerelationer som praktiker (family practices). 

Det var ursprungligen Morgan (1996; 2011) som introducerade tanken om att fokus borde 

ligga på hur relationer inom familjen görs, och detta har satt stor prägel på 

familjesociologin sedan dess. Morgan (2011) kritiserade de moraliska och politiska 
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följderna som uppkommer då familjepraktiker utvärderas utifrån den heteronormativa 

standardfamiljen. Genom att i stället studera hur familjerelationer görs och reproduceras, 

synliggörs också att relationerna är öppna för förändring. Studiet av familjepraktiker kan 

också fånga variationen i hur familjelivet utövas och upplevs. 

Familjepraktiker är handlingar som läggs samman och bildar mening. Vem som tillhör en 

familj kan bero på omständigheterna, vem som frågar och vilken kontexten är. Morgan 

(2011, 9) menar att det som genom en lins kan beskrivas som familjepraktiker kan via en 

annan lins uppfattas som genuspraktiker, och att benämna något som familjepraktiker 

måste vara en form av rörelse i diskussionen mellan perspektivet för den som observerar 

och de som deltar. Familjepraktiker handlar enligt Morgan (2011) om relationalitet: 

familjepraktiker genomförs i förhållande till en annan familjemedlem. 

Finch (2007) bygger vidare på Morgans teori och menar att familjer utöver att göras också 

måste uppvisas. Finch beaktar även det performativa perspektivet på genus men hon 

menar att performativitet då det kommer till familjeanalys inte i tillräcklig utsträckning 

belyser hur de handlingar som förstås som familjepraktiker måste vara kopplade till en 

större kontext av innebörder. Performativitet anser Finch inte belyser naturen av sociala 

interaktioner, utan har mera att göra med individuell identitet, samtidigt som begreppet 

tyder på en klar skillnad mellan aktör och publik. Dessutom innehåller begreppet en 

antydan om interaktion ansikte-mot-ansikte, medan uppvisa är ett bredare begrepp. 

Finch definierar uppvisandet som en process genom vilken individer och grupper 

förmedlar åt olika publiker, relevanta åskådare, att deras handlingar verkligen är görandet 

av familjesaker, vilket bekräftar att deras relationer är familjerelationer. Med termen 

uppvisa betonas den sociala karaktären av familjepraktiker, där det som görs också måste 

förmedlas utåt och förstås av andra för att vara fungerande. Det handlar alltså om att visa 

upp både för andra och för individen själv att familjen hör ihop och utgör en familj. Att 

uppvisa familjen på ett effektivt sätt förutsätter att praktikerna ligger i linje med sen större 

kontext av meningssystem gällande vad en familj är (Finch 2007, 75). 

Familjer utgörs av relationer, praktiker och identiteter och det pågår ständigt processer 

inom familjen. Familjelivets skiftande karaktär definieras av de ständiga förändringarna 

i relationerna, och de förändras i takt med hur individerna talar med varandra, agerar mot 

varandra och av de antaganden vilka relationerna bygger på. Att uppvisa familjen kan inte 
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begränsas till att omfatta endast uppvisandet av vem som tillhör familjen och vem som 

inte gör det, utan processerna inom familjen är också av vikt (Finch 2007, 69). Det är via 

dessa begrepp som det är möjligt att förstå genus som en aspekt av familjepraktiker: 

vilken roll spelar genus i dessa processer? 

3.2. Familjepraktiker i tid och rum 

Familjepraktikerna ser olika ut beroende på tid och rum. Då det kommer till rumsliga 

aspekter talar Morgan (2011, 75–76) om tre olika sfärer: praktiska, symboliska och 

imaginära. Med den praktiska sfären avser han de materiella dimensionerna av 

praktikerna. De symboliska dimensionerna syftar på diskurser och representationer om 

exempelvis hemmet.  Det imaginära handlar om individuella ideal om familjeliv och 

familjepraktiker både i hemmet men också annanstans. Dessa dimensioner interagerar 

med varandra under performansen av familjepraktiker. Familjepraktiker behöver inte 

nödvändigtvis förknippas med hemmet, utan kan ske på flera olika platser som förknippas 

med familjen. I kontexten av min studie utgör förlossningssjukhuset en sfär var 

familjepraktiker görs. Morgan menar att alla tre sfärer ofta är förknippade med tid. 

Speciellt det imaginära handlar ofta om temporära aspekter: det kan handla om 

”konstruerade förflutna eller en föreställd eller önskad framtid” (Morgan 2011, 76). 

Morgan (2011) anser att det finns en reflexivitet kring det sätt familjepraktiker ( 

exempelvis måltider, läggdagstider, fester, besök) sker på specifika platser definierade av 

tid och rum. I och med dessa praktiker och de relationer som är delaktiga skapas eller 

återskapas också en känsla för tid och rum. Årliga familjesammankomster påminner om 

tidens gång, och bekräftas med hjälp av fotografiska minnen (Morgan 2011, 88). 

Liknande symboliska familjepraktiker hänger ihop med olika skeden i att få barn / bli 

pappa. De kan delas upp i tiden före förlossningen / tiden innan mannen blivit pappa, 

själva förlossningen och tiden efter förlossningen / tiden efter att mannen blivit pappa. 

Det är kännetecknande för dessa skeden att de är unika och upprepas inte i samma form. 

I Morgans (2011) analys har känslor samt frågor om moral och etik en särskild plats i 

analysen av familjepraktikerna. För det första har familjepraktikerna ytterst sällan 

känslomässigt neutral karaktär eftersom de riktar sig mot andra familjemedlemmar. I sin 

diskussion om känslomässiga dimensioner hos familjepraktiker följer Morgan (2011) 

Duncombe och Marsden (1998) som menar att familjemedlemmar ständigt är involverade 

i emotionellt arbete, där de strävar efter att kontrollera sina känslor samtidigt som de 
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hanterar andras känslor. Morgan (2011, 113) menar att känsloarbetet som ingår i 

familjepraktikerna (emotional work) skiljer sig från yrkesmässigt känsloarbete 

(emotional labour) eftersom det känsloarbetet som ingår i familjepraktiker är intimt och 

privat.  Det emotionella arbetet är också bundet till den kulturella och historiska kontexten 

(Morgan 2011). 

Morgan (2011) skiljer mellan familjeritualer som har att göra med stora livsevent, som 

begravningar och mindre formella sammankomster, som födelsedagar. De förstnämnda 

tenderar att involvera personer som kommer utanför familjekretsen och de brukar vara 

laddade med stora känslor. Känsloladdningen uppstår av situationens allvar och hänger 

ihop med att både de materiella och de emotionella aspekterna är större under dylika 

nyckelhändelser i vilka familjer konstitueras, upplöses och rekonstitueras (Morgan 2011, 

119). Själva uppvisandet får en större roll i en nyckelhändelse än vid mindre event.  Att 

bli förälder kan ses som en nyckelhändelse i livet. 

Kontrollerandet och uttryckandet av känslor är socialt betingade av exempelvis genus och 

klass. Det finns också skillnader i hur känslor förväntas bli kontrollerade eller uttryckta 

då det kommer till privata och publika sfärer. I publika sfärer tenderar förväntningarna 

vara starkare gällande kontroll och uttryckande av känslor, både negativa och positiva. 

Samtidigt kan det vara att känslor som förväntas kontrolleras i publika sfärer, förväntas 

bli uttryckta i mer privata sfärer (Morgan 2011, 121). Han menar att man då man 

analyserar känslor måste ta i beaktande den historiska kontexten med tanke på 

sammankopplingar och överlappningar mellan exempelvis offentliga och privata sfärer, 

rationalitet, känslor och genus. 

För det andra menar Morgan (2011) att det känsloarbete som ingår i familjepraktiker är 

tätt sammanbundet med moraliska reflektioner, eftersom etiska frågor handlar om 

relationer till andra. Med etik hänvisar han till reflektioner och debatter om vardagliga 

praktiker och problem relaterade till familjen, dvs. till mer vardagliga aspekter av 

familjepraktiker. Med begreppet moral hänvisar han till mer publika diskurser gällande 

rätt och fel, och hur dessa kan tillämpas på familjelivet. Individer strävar efter att ge 

intryck av att vara moraliska individer och att de anses göra rätt sak eller fatta rätt beslut 

vilket ofta kommer fram i forskningsintervjuer som respondentens ”debatt” med sig själv.  

Morgan (2011) tolkar förhandlingen ur ett interaktionistiskt perspektiv som situationer i 
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vilka respondenterna via språket och berättande gör vissa antaganden som intervjuaren 

förväntas förstå genom sina egna kopplingar till familjepraktiker eller erfarenheter. 

Etiken aktualiseras i valsituationer som respondenter i intervjuer ofta diskuterar som 

förhandlingar i vilka personen överlägger med sig själv om grunderna för sina val eller 

uppfattningar. Enligt Morgan (2011, 137) handlar den sociologiska förståelsen av 

vardagliga familjepraktiker och relationella praktiker dels om betydelsen av att göra rätt 

sak, och dels om att uppfattas göra rätt sak. Individer strävar efter att framställa sig själv 

som moraliskt trovärdiga. 

3.3. Precisering av syfte och forskningsfrågor 

I min avhandling studerar jag hur män gör och uppvisar faderskap och partnerskap vid 

födseln. Jag ser jag faderskap och genus som sociala konstruktioner som produceras och 

reproduceras via mänsklig växelverkan och via språket. Faderskap och manlighet hör 

oundvikligen ihop, och enligt Kekäle (2007) betyder detta att modellberättelser om 

faderskap alltid hör ihop med modellberättelser om maskulinitet. För att begreppsliggöra 

analysen använder jag mig begreppet familjepraktik, som grundar sig på tanken att en 

familj är något som görs och uppvisas (Finch 2007) istället för något som är. 

I min analys teoretiserar jag förlossningen med inspiration från Morgan (2011, 78) som 

betonar de olika dimensionerna hos familjepraktiker: praktiska, symboliska och 

imaginära sfärer. Att få barn, och mer specifikt bli pappa till ett barn, delar jag i min 

analys in på följande sätt. Den praktiska sfären består av att exempelvis förbereda sig för 

förlossningen, välja förlossningssjukhus, delta på ultraljud, delta på förlossningen, stöda 

mamman efter förlossningen, ta hand om barnet osv. Den symboliska sfären tolkar jag 

handla om diskurser gällande föräldraskap som numera bygger på en norm om att pappan 

enligt idealet om involverat faderskap (Dermott & Miller 2015) är närvarande vid 

förlossningen. Det imaginära handlar om föreställningar gällande hur det är att 

exempelvis få se och hålla sitt barn för första gången, eller minnen om hur den första 

förlossningen gick till som kan förknippas med den kommande förlossningen. 

Deltagande i barnets födsel utgör enligt min mening en ”önskad framtid” på en mans väg 

till att uppfylla idealet om involverat faderskap och i och med Coronarestriktionerna blev 

den framtiden hotad. Förlossningen i sig är en händelse som involverar olika 

familjepraktiker, och det är dessa som jag i min analys går mer specifikt in på. Med 
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inspiration från Morgan (2011) intresserar jag mig för emotionellt arbete som ingår i 

familjepraktiker som utgör privata och intima situationer. Då jag började min forskning 

tänkte jag att coronarestriktionerna hotade görandet av faderskap, men då analysen 

framskred började jag undra ifall det är så att restriktionerna mer hotade görandet av 

partnerskap? Den gemensamma nämnaren är ändå att coronakrisen och restriktionerna 

hotade performansen av familjepraktiker, och därmed också gjorde dem synliga. För att 

fördjupa min analys kommer jag att med inspiration av Finch (2007, 67) analysera hur 

uppvisandet sker och vem familjerelationerna bör uppvisas för. 

I min forskning analyserar jag även hur maskulinitet görs och uppvisas i respondenternas 

narrativ. Med inspiration från Butler (1988) och Finch (2007) förstår jag genuskodning 

som en dimension av familjepraktiker. Då män gör och uppvisar faderskap och 

partnerskap, gör och uppvisar de på samma gång maskulinitet. Utgående från det nya 

familjesociologiska tänkandet ser jag genuskodningen av familjepraktiker som 

relationell. Genom att analysera de publiker som finns för visandet av faderskap och 

partnerskap är det möjligt att synliggöra relationernas betydelse för konstruktionen av 

maskulinitet i kontexten av födseln.   

Mina forskningsfrågor är sammanfattningsvis följande: 

- Hurdana faderskapspraktiker förekommer det i mäns narrativ om sitt tillträde i 

faderskap under coronakrisen? 

- Har faderskapspraktikerna i berättelserna publiker inför vilka det är viktigt att 

praktikerna framstår som lyckade föreställningar om involverat faderskap? 

- Hur framkommer görandet av maskulinitet i narrativen som en dimension av 

familjepraktiker? 
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4. ATT FORSKA I NARRATIV OM FADERSKAP 

I detta kapitel presenterar jag forskningsansatsen samt de grunder på vilka jag valt den. 

Jag motiverar valet av metod och beskriver narrativ teori och metod mer ingående. Jag 

redogör för materialet och beskriver hur materialinsamlingen gått till. Efter detta går jag 

igenom grunderna för hur jag analyserat mitt material. Till sist reflekterar jag över 

forskningens tillförlitlighet och etiska frågeställningar som hänför sig till min forskning. 

4.1 Narrativ metod som forskningsansats 

I min forskning har jag använt mig av narrativ teori och metod, med hjälp av vilka det är 

möjligt att samla in och analysera både muntliga och skriftliga berättelser. Narrativ 

forskning grundar sig i analys av berättelser, och dess forskningsområde är brett. 

Narrativa metoder är ett paraplybegrepp för metoder där narrativ studeras eller där 

forskningsobjekten förstås inom en kontext av narrativitet (Eerola 2015, 25). Berättelser 

har inom den socialkonstruktionistiska traditionen börjat uppfattas som sociala produkter 

istället för beskrivningar av en objektiv verklighet (Hänninen 2000). Detta kan ses som 

en följd av den språkliga vändningen, vars grundtanke är att språket inte endast beskriver, 

utan också skapar den sociala verkligheten. Johansson (2005) betonar att berättelser är 

sociala konstruktioner, de ger inte uttryck för någon bakomliggande essens, utan deras 

betydelser och mening produceras i ett visst historiskt och kulturellt sammanhang via 

social växelverkan och interaktion. 

Enligt Johansson (2005) är det viktigt vid narrativ forskning att komma ihåg att en 

muntlig berättelse inte endast handlar om att berätta om en viss händelse, utan berättandet 

i sig är en händelse eller performans - ”en socialt situerad kommunikativ handling” 

(Johansson 2005, 25). Intervjun i sig kan förstås som en social konstruktion, där 

exempelvis det sociala, kulturella och politiska sammanhanget måste tas i beaktande. 

Växelverkan mellan forskaren och den intervjuade samt den sociala situationen påverkar 

vilken sorts berättelse som produceras (Johansson 2005). Detta innebär att jag som 

forskare har försökt närma mig respondenterna på ett neutralt sätt, utan att försöka styra 

den berättelse som uppstår. Enligt Johansson är också exempelvis frågor gällande hur 

relationen mellan forskare och respondent ser ut, vilka roller och vad som händer under 

mötet av betydelse (Johansson 2005). 
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4.2 Materialinsamling 

Jag har gjort fyra narrativa intervjuer under augusti och september 2021. Intervjuerna 

varade mellan 40 minuter och en timme. Respondenterna i studien var mellan 25–35 år 

och hemma från södra Finland. Två av respondenterna blev pappa för första gången, 

medan två respondenter fick sitt andra barn. Alla respondenter levde i en heterosexuell 

parrelation med barnets mamma. Tre av respondenterna fick barn under den första tiden 

av coronapandemin, samtliga barn föddes under 2021. Alla respondenter fick vara med 

under förlossningens krystningsfas. 

Respondenterna kom jag i kontakt med via ändamålsenligt urval och snöbollsurval. Min 

avsikt var till en början att komma i kontakt med respondenter genom offentlig 

efterlysning på facebook i olika grupper som har med föräldraskap att göra. Gruppernas 

sammanräknade medlemsantal var över 2000 personer, men ingen anmälde sig som 

frivillig att delta i forskningen. Respondenterna kom jag sedan i kontakt med via mitt eget 

sociala nätverk. De personer som jag intervjuat hör inte direkt till mitt eget nätverk, utan 

jag har bett bekanta att hjälpa mig att hitta pappor som fått barn under Coronapandemin. 

Efter intervjuerna bad jag också papporna fundera över ifall de kände någon annan som 

fått barn under Coronapandemin som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, och 

ifall de kunde be denne skicka e-mail till mig för att komma överens om en intervjutid. 

En respondent kom jag i kontakt med på detta sätt. Jag tänker att urvalsprocessen förde 

med sig vissa etiska utmaningar som hänför sig till respondenternas anonymitet. Ifall en 

respondent tipsar om en annan som kunde delta, vet ju respondenterna om att respektive 

har deltagit i forskningen. Jag har skrivit mer utförligt om de etiska aspekterna i kapitel 

4.4 ”Forskningens tillförlitlighet och etiska reflektioner”. 

Intervjuerna skedde på grund av det då rådande Coronaläget på distans via Zoom. Vi kom 

överens om tiden för intervjun via e-mail eller via Whatsapp. Jag ville ge personerna 

möjlighet att föreslå en sådan tid för intervjun då de kunde vara på ett sådant ställe där de 

kände sig bekväma, och ha möjlighet att vara ensam ifall de inte ville att någon annan 

skulle höra intervjun. Före intervjun skickade jag en samtyckesblankett där jag kort 

beskrev studien samt bad om samtycke för deltagande i forskningen (bilaga ett). I början 

av intervjun gick jag igenom blanketten med respondenten och bad om lov att få spela in 

intervjuerna för att underlätta transkriberingen. Tre av intervjuerna gjordes på svenska 



28 
 

och en på finska, men i analysen har jag översatt citat till svenska med tanke på att 

försäkra mig om respondenternas anonymitet. 

Under intervjuerna utgick jag ifrån en på förhand utarbetad intervjustomme (bilaga 2). 

Jag hade intervjustommen som grund för intervjun, men lät respondenterna tala fritt och 

berätta om händelserna i den ordning och så detaljerat som de kände sig bekväma med. 

Den inledande frågan fungerade som en bro som ledde till vidare till sådana följdfrågor 

som jag ansåg vara relevanta med tanke på ämnet. Den inledande frågan ledde i fyra av 

intervjuerna till att respondenten berättade i ca 15 minuter, medan det i en intervju endast 

ledde till ett svar på ca fem minuter. Detta ledde till att intervjun blev mer ledd av mig, 

där jag ställde följdfrågor och fick ett relativt kort svar. I de andra intervjuerna var svaret 

på den inledande frågan längre, och själva intervjun blev mer som en dialog, där jag ibland 

ställde preciserande frågor men atmosfären var avslappnad och jag uppfattade det som att 

respondenten kände sig bekväm under intervjun. 

Samtliga deltagare godkände att intervjun spelades in. Jag transkriberade intervjuerna, 

och dessa blev sammanlagt ca 40 sidor text. Under transkriberingen lämnade jag bort 

riktiga namn. Vid transkriberingen tillämpade jag så kallad ”rough transcription” som 

Riessman (1993, 56) skriver om, med vilken avses transkribering där alla ord, skratt, gråt 

och långa pauser transkriberas, medan exempelvis mindre suckar lämnas bort. Jag har 

också lämnat bort diverse enstaka ord och instämmande läten som jag själv gjort för att 

visa åt respondenten att jag aktivt lyssnar och är intresserad av hans berättelse, eftersom 

jag ansett att dessa inte är viktiga med tanke på syftet med analysen. I transkriberingen 

har jag inte heller fäst uppmärksamhet vid kroppsspråk, gester eller ansiktsuttryck. 

4.3 Narrativ analys 

Kärnan i narrativ analys ligger i dess tolkande karaktär, där forskaren systematiskt tolkar 

andra människors tolkningar av sin sociala värld och av sig själva (Riessman 1993). 

Johansson (2005) skriver att förutom den tolkande karaktären på narrativ metod och 

analys, kännetecknas de också av att vara en reflexiv aktivitet. Med detta menas att 

forskaren ständigt skall beakta relationen mellan den kunskap som produceras och hur 

kunskapen görs. Detta innebär att forskaren skall reflektera över sin egen roll som 

kunskapsproducent. 
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För den narrativa analysen har jag tagit stöd den narrativa process som Larsson, Sjöblom 

och Lilja (2008) redogör för. Denna process består av fyra faser, och börjar med 

transkriberingen av materialet. Efter transkriberingen kommer rekonstruktion av 

händelseförloppen i de enskilda narrativen, identifiering av gemensamma nämnare och 

liknande drag i narrativen och efter detta teoretisk kontextualisering. Syftet med analysen 

har varit att få en större förståelse för den narrativa karaktären av det ämne som jag är 

intresserad av.  

Efter att jag transkriberat intervjuerna läste jag igenom berättelserna flera gånger, för att 

komma så nära kärnan i analysen som möjligt och se den allt tydligare (Riessman 1993, 

57). Den första läsningen gjorde jag utan avsikt att göra anteckningar eller desto mera 

fundera över analytiska hjälpmedel, vilket Hänninen (2015, 174) rekommenderar. Då jag 

läst materialet ett par gånger började jag göra alltmer analytiska iakttagelser av materialet. 

I detta skede gjorde jag en rekonstruktion av händelseförloppet (se Larsson m.fl. 2008), 

eftersom respondenternas berättelser inte alltid framskred i en kronologisk ordning. Detta 

ledde till att jag hade fyra sammanhängande berättelser, vilket var ett mer lätthanterligt 

material med tanke på den vidare analysen. 

Efter detta gick jag igenom narrativen med forskningsfrågorna som utgångspunkt. 

Relaterat till forskningsfrågorna började jag se vissa återkommande teman, som jag 

delade upp i kategorier. Under dessa kategorier gjorde jag för varje intervju underrubriker 

som sammanföll med de kategorier jag sållat fram. Rent praktiskt använde jag mig av 

Onenote, dit jag skrev underrubrikerna och klistrade in citat. Jag sammanställde 

underrubrikerna i fyra tabeller, en för varje intervju, och jämförde dessa med varandra 

som stöd för analysprocessen. För att komma fram till dessa krävdes att jag läste 

materialet ett tiotal gånger. 

Efter detta gick jag vidare till analysens följande skede, där jag sökte efter liknande drag 

och gemensamma nämnare i narrativen. Jag var dock också öppen för att narrativen inte 

alls måste vara lika. I detta fall lade jag fokus på respondenternas subjektiva upplevelse 

och erfarenhet. De gemensamma teman som trädde fram var dock viktigt för att kunna 

jämföra dessa narrativ med narrativen om faderskap inom tidigare forskning.  

I analysen var jag uppmärksam på hur den intervjuade berättade om händelserna, vilken 

betydelse och tyngd de gav åt händelserna. Ifall det skedda upplevts som positivt eller 
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negativt av den intervjuade, påverkar detta berättandet och tyder på hur betydelsefullt det 

upplevda är (Linden 1993). Under analysen av materialet var detta något som jag tog i 

beaktande och såg som centralt med tanke på att komma åt de narrativ som presenteras: 

hur papporna upplevt begränsningarna på förlossningssjukhuset påverkar deras 

upplevelse av förlossningen. I en av intervjuerna som jag gjorde var detta något som 

respondenten själv tog upp, och nämnde att han upplevde att det att förlossningen i sig 

var svår också satte sin prägel på hela upplevelsen av att bli förälder. 

Efter att ha analyserat materialet var det dags för det fjärde steget i den narrativa 

analysprocessen, alltså den teoretiska kontextualiseringen av materialet. Analysen av 

materialet var en lång process, som inte alls framskred helt kronologiskt steg för steg utan 

jag jämförde materialet med tidigare forskning och teorier längs med processen (se 

Riessmann 2008). Under detta skede i analysen skedde också reduceringen av materialet, 

där forskaren enligt Rennstam och Wästerfors (2011, 202–206) måste fatta beslut om 

vilka delar av materialet som skall tas med i texten. Det finns inte några klara riktlinjer 

gällande vad som skall inkluderas, men avsikten är att skapa en tydlig helhet som belyser 

essensen i materialet och i de fenomen som forskaren analyserar. Detta innebar alltså 

sammanställandet av texten där man sin empiri ur ett större perspektiv och sätter i den i 

relation till tidigare befintliga teorier (Rennstam & Wästerfors 2011, 202–206). I 

analysdelen har jag satt in citat från intervjuerna för att fördjupa analysen men också för 

att förbättra studiens reliabilitet. 

4.4 Forskningens tillförlitlighet och etiska reflektioner 

För att underlätta lokaliseringen av etiska frågor i min forskning har jag granskat 

forskningsprocessen via fyra faser enligt van Denventer (2009, 45 – 46): planerandet av 

forskningsdesign, implementerandet av forskningsdesignen, analysen och rapporteringen 

av resultaten. Dessa olika skeden har specifika etiska frågor relaterade till sig (van 

Denventer 2009). De flesta etiska övervägningar som måste göras inom kvalitativ 

forskning har att göra med genomskådligheten i forskningsprocessen (Eerola 2015, 61). 

Liksom Eerola (2015,61) har jag tagit detta i beaktande genom att tydligt beskriva vilka 

val jag gjort under processen, vad jag gjort och vilka metoder jag använt mig av.  

Riessman (2002) betonar att ett narrativt förhållningssätt sätter subjektivitet i fokus, 

istället för objektivitet, som länge ansetts vara ett sorts ideal inom forskning. En central 

princip inom människocentrerad forskning är att se till att de som deltar i forskningen inte 
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far illa, och se till att de som deltar haft möjlighet att ge informerat samtycke till 

deltagandet. Deltagandet i min forskning har baserat sig på frivillighet, som enligt 

Kokkonen (2003,50) innebär att forskaren inte påverkar enskilda deltagares val utan 

intervjuar dem som anmält sig som frivilliga. Det faktum att ingen svarade på min 

offentliga efterlysning på Facebook ledde till att jag måste fundera över hur jag kunde 

närma mig eventuella respondenter utan att de kände sig tvingade att delta. Detta gjorde 

jag genom att be personer inom mitt sociala nätverk att be eventuella möjliga 

respondenter att ta kontakt ifall de är intresserade av att ställa upp på en intervju. Två 

respondenter skickade jag meddelande åt och frågade ifall de kan tänka sig att ställa upp 

på en intervju, och då betonade jag att det är okej att inte ställa upp. Då jag var i kontakt 

med respondenterna betonade jag att deltagandet är frivilligt, och de kan när som helst 

dra sig ur studien. Detta nämnde jag också i samtyckesblanketten som finns som bilaga 

(bilaga 1). 

Informerat samtycke kräver dock också att de som deltar i forskningen blivit underrättade 

om vad forskningen handlar om. Eftersom jag var intresserad av hurdana narrativ som 

produceras i pappornas berättelser om förlossningen under coronakrisen ville jag inte på 

förhand styra eller påverka de berättelser som respondenterna sedan i intervjun kom att 

berätta, utan formulerade mig relativt öppet då jag berättade om syftet med intervjun. På 

samtyckesblanketten stod det att jag kommer att ”med hjälp av narrativ metod och analys 

att analysera pappors berättelser gällande upplevelsen av att få barn under coronakrisen”. 

Jag anser att denna vaghet inte förde med sig större etiska problem, utan snarare 

möjliggjorde syftet med materialinsamlingen. 

Vid narrativa intervjuer får forskaren ofta insamlat personlig och detaljerad information 

vilket ställer krav på sekretess och anonymitet. Forskaren kan exempelvis ändra namn, 

arbetsplats, hemstad osv. men också lämna bort händelser som kunde leda till att den 

intervjuades person avslöjas (Mykkänen 2010, 60). Då jag rekryterade respondenter via 

snöbollsurval ställde detta ytterligare krav på att lämna bort detaljer från citaten som 

kunde leda till att personer kände igen andra respondenter som de hjälpt till att rekrytera. 

Under intervjuerna märkte jag att de intervjuade exempelvis inte berättade detaljerat om 

själva förlossningen utan gärna försökte hålla sig mera till en mer övergripande berättelse 

av förlossningen. I efterhand har jag undrat ifall jag borde ha ställt mer vågade frågor åt 

respondenterna, eftersom jag i alla fall efter den första intervjun kände att jag undvikit att 
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ställa frågor som respondenten kunde ha uppfattat som intima, men som möjligen kunde 

ha lett till ett mer detaljrikt material. Jag tänker dock att de andra intervjuerna flöt på 

bättre, och att jag som forskare också blivit mer trygg i min roll.  

Hänninen (2015) skriver om hur respondenter kan ryckas med under intervjun och berätta 

om saker som de inte berättat för någon annan. Då den egna berättelsen kan ses som en 

central del av det egna jaget kan detta betraktas som något värdefullt och samtidigt väldigt 

sårbart. Jag ville inte tvinga fram något ur respondenterna, utan strävade efter att 

respektera deras gränser och se till att berättandet skedde på deras villkor. Hänninen 

(2015) menar att redan det att berättelsen betraktas som ett tolkningsbart objekt kan 

kännas sårande, vilket då kan bryta mot ett grundkrav inom forskningen: att se till att 

ingen far illa av att delta. 

Mykkänen (2000) lyfter fram frågan om vems eller vilkas röst som blir hörd i 

forskningsmaterialet som en central etisk fråga inom narrativ forskning. Forskaren får 

inte vara för bunden vid sin egen förhandsuppfattning, utan låta de intervjuades röst bli 

hörd. Detta har jag fäst uppmärksamhet vid via exempelvis citaten som en del av 

analysen. En annan central fråga som Mykkänen lyfter fram gäller sanningen i 

berättandet. Enligt Riessman (2002, 705) borde man tala om flera sanningar istället för 

en sanning: både berättarens och forskarens perspektiv kan komma fram. Jag ser liksom 

Reissman (2002, 705) att personliga narrativ i grunden är ”meningsskapande 

diskursenheter”, där det hur berättaren tolkar det förflutna är av intresse, och vill lyfta 

fram de berättelser som mina respondenter delat med sig av. 
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5. FÖRLOSSNINGEN SOM EN ARENA FÖR 

FAMILJEPRAKTIKER 

I detta kapitel presenterar jag min analys, och jag har sammanfattat de centrala element 

som återfunnits i intervjumaterialet utgående från forskningsfrågorna. Jag lyfter även 

fram nyansskillnader och motsättningar i materialet. I den första delen beskriver jag 

hurdana faderskapspraktiker som förekom i respondenternas narrativ om sitt tillträde i 

faderskap under coronakrisen. Jag belyser också vilka publiker som i narrativen framställs 

som viktiga med tanke på en lyckad föreställning om involverat faderskap. I den andra 

delen analyserar jag det maskulina aktörskapet som producerats i respondenternas 

berättelser samt hur detta förhåller sig till modellberättelsen om involverat faderskap. 

Under hela analysen granskar jag hur tidigare modellberättelser om faderskap och 

föräldraskap används som verktyg av respondenterna i sitt berättande om förlossningen. 

5.1 Uttryckandet av involverat faderskap via familjepraktiker 

I denna del av analysen skiljer jag mellan graviditet, förlossning och tiden efter 

förlossningen. För att göra analysen klarare framställer jag materialet genom att 

presentera olika sfärer som gör det lättare att greppa och kontextualisera respondenternas 

narrativ. Jag använder temporära och spatiala sfärer, samt emotionella och etiska aspekter 

som utgångspunkt för min analys, med inspiration av Morgan (2011). Morgans tre sfärer 

för familjepraktiker - den praktiska, den symboliska och den imaginära sfären utgör en 

grund för analysen av familjepraktiker. Jag presenterar till följande min analys med 

utgångspunkt i dessa sfärer och fokus på tid och rum, samt emotionella och etiska 

aspekter. 

Sfärerna kan vara exempelvis fysiska eller mentala, och dessa gränser visar på gränser för 

aktörskapet. Jag går igenom hur respondenterna bygger upp sitt faderskap i förhållande 

till mamman under förlossningssituationen. Jag reflekterar också över de olika parter, 

eller potentiellt relevanta publiker för familjepraktiker, som deltar i förlossningen: 

kvinnan, mannen, barnet och de professionella, och redogör för hur respondenterna 

narrativt framställer sitt aktörskap och relationen i förhållande till dem. 

Närvaro som familjepraktik 

Närvaro spelar en central roll i respondenternas berättelser om sitt faderskap, och inte 

endast närvaro under själva förlossningen. Att inte kunna närvara hotar gott faderskap. 
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En respondent berättar att hans arbete påverkades av coronakrisen så att han måste jobba 

längre dagar, och att detta påverkat hans möjligheter att vara närvarande under slutet av 

graviditeten. 

Jag hade personligen också de att skötandet av [Corona] krisen på jobbet var 

ganska krävande, och då fundera jag just på det att hur lyckades jag vara 

närvarande under slutet av graviditeten då skötandet av krisen syntes i vardagen. 

Att jag måste jobba långa dagar och det tog på ett intressant sätt bort fokus från 

slutet av graviditeten och det känns ganska dimmigt. (Intervju 4) 

I citatet blir det också tydligt att närvaro av respondenten som det önskvärda, eller ”rätta”, 

vilket gör att den moraliska aspekten blir synlig. För att vara en god pappa krävs alltså 

närvaro: i narrativet görs faderskap i vardagen genom att vara närvarande. 

I de narrativ som papporna producerat i sina berättelser går det att urskilja ett tydligt inslag 

av att se närvaro under förlossningen som en självklarhet. Dermott & Miller (2015) talar 

om hur olika policier som föräldraledigt institutionaliserar tanken om att få vara 

närvarande, being there, och som ger papporna diskursiva verktyg för att operera på 

områden som tidigare endast mammor haft tillgång till. Dessa sfärer kan vara fysiska, 

som att få vara med på ultraljud, vilket enligt Morgan handlar om praktiska aspekter, men 

också ge tillgång till ett språk gällande betydelsen av faderskapets roll, alltså den 

symboliska sfären. 

Då rätten att vara närvarande under förlossningen blev hotad är det tydligt att detta bröt 

rutinmässiga mönster. Eftersom partners redan lände fått vara närvarande under 

förlossningen, var rätten att ha tillträde till denna sfär givet för respondenterna. En av 

respondenterna betonade att närvaro under förlossningen var något han sett fram emot, 

även om han samtidigt menade att alla män kanske inte tar tillvara på möjligheten att vara 

aktivt närvarande. 

Men sen har jag också hört exempel på pappor som ännu idag sitter i hörnet av 

förlossningssalen och skrollar på sin telefon när det händer. Liksom inte bryr sig 

något, utan sitter där ungefär för att man måste vara där, för att de hör nu till at 

vara där när barnet kommer men annars inte har nån aktiv roll överhuvudtaget, så 

den tanken är väldigt främmande för mig, men där e kanske igen hurdan relation 

du har från första början med din partner. (Intervju 2) 
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I citatet refererar mannen till att pappan ”måste vara där, för att de nu hör till” att vara på 

plats då barnet föds. Genom att säga att tanken känns främmande distanserar sig pappan 

från dylikt beteende. Detta tolkar jag ligga i linje med det som Dermott och Miller (2015) 

kallar för involverat faderskap och som kännetecknas av att pappan är emotionellt 

engagerad både i graviditet och förlossning. Pappans närvaro under förlossningen ses i 

många delar av den globala norden som självklart och inte längre som valfritt (Edgley & 

Roberts 2021, Ekström m.fl. 2013), vilket också de narrativ som respondenterna i min 

studie tyder på. Johnson (2002) har lyft fram att män tänker att närvaro under 

förlossningen handlar om att vara en bra pappa, och tyder på att de är förbundna till 

familjen och till sin partner. Att vara närvarande under förlossningen framställdes i 

respondenternas narrativ som självklart, och kan tolkas som ett sätt att göra och uppvisa 

gott faderskap. 

Familjepraktiker kan tolkas utifrån moraliska aspekter, och dessa moraliska reflektioner 

gällande sociala praktiker tenderar att vara tätt sammanbundna med känslor eftersom etik 

och moral handlar om relationer till andra (Morgan 2011). I exemplet ovan tar 

respondenten avstånd från det som han avser vara ”dåligt” beteende – att vara ointresserad 

av barnets födelse. Genom detta diskursiva avståndstagande blir det klart att pappan på 

ett symboliskt plan vill framhäva sig själv som moraliskt trovärdig, som en ”bra” pappa. 

I detta fall blir det klart att en bra pappa är någon som är involverad och aktiv, och som 

inte sitter och ser på sin telefon, och som därmed lever upp till idealet om den involverade 

fadern. 

En annan respondent uttryckte också närvaro under förlossningen ”i normalläge” som 

självklart, men som hotat under coronakrisen. 

Nå de var bara en extra grej att tänka på att får man ens vara med, för att i 

normalläge så är de ju inte fråga om heller är du med eller är du inte med och då 

är de ju en sak mindre att fundera på. Nu var de ju liksom, de är ju jättemycket när 

nån är gravid och man väntar ett barn så de är ju, vet du, hur mår mamman och hur 

mår barnet och när månne de föds och vet du hela dendär tiden, en månad före 

beräknat datum så känns de som att varje dag kan de komma när som helst, när 

kommer de igång, och sen så de är helt tillräckligt att tänka på där bara med dom 

sakerna, så sen att måsta fundera ännu att får jag ens vara med? Vad om jag inte 

får vara med? Hur förbereder man sig för de? Att nog speciellt för mamman så de 

är ju helt hopplös situation att göra de ensam. (Intervju 3) 
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Respondenten argumenterar för att det är självklart att pappan är med under 

förlossningen, och poängterar den ökade stressen över att inte veta vad som kommer att 

hända. Samma respondent berättade om att han på grund av coronakrisen inte fått delta 

under den andra ultraljudsundersökningen: 

Och jag minns då på våren när det var dom här ultraljuden, så då fick jag inte vara 

med. Jag fick vara på den första men inte på den andra där man såg lite mer, så de 

var nog på sätt och vis en ganska jobbig grej för det är ändå första barnet och man 

skulle ju jättegärna vara där på plats och se barnet för första gången via ultraljudet. 

(Intervju 3) 

Respondenten ”fixar” ändå situationen genom att i nästa mening tillägga att han ”fick se 

[barnet] nån timme senare när jag träffa min sambo och så visa hon bilder så på det sättet, 

jag acceptera de.” Respondenten hade alltså blivit utestängd ur en praktisk, fysisk sfär dit 

både kvinnan och mannen i normalläge har tillgång, men uttrycker att han kunde 

acceptera utestängningen eftersom han några timmar senare fick se bilder på babyn. 

Respondenten blev i och med att han fick se bilder på babyn i en jämställd position med 

mamman som ”knower of the baby” (Draper 2002) och använde bilderna som orsak att 

acceptera utestängningen ur ultraljudsundersökningen. Genom att berätta om 

utestängningen som en ”jobbig grej” konstruerar respondenten sig i enlighet med 

narrativet om den involverade pappan, som vill vara på plats redan under 

ultraljudsundersökningen. Samtidigt bygger han upp bilden av sig själv som moraliskt 

trovärdig (Morgan 2011, 137) genom att dels göra rätt sak (försökte delta i 

undersökningen), och dels uppfattas göra rätt sak (vara intresserad av bilderna, acceptera 

situationen). 

Ultraljudsundersökningarna kan ses som ett sätt att göra och uppvisa faderskap. Genom 

att delta på ultraljudsundersökningarna kan mannen visa upp sig som en involverad pappa 

som är intresserad av sitt barn och dess hälsa. Mannen visar upp detta för relevanta 

publiker, som i detta fall är den blivande mamman och de professionella inom 

hälsovården. Eftersom berättelsen uppstod under en intervju mellan mig och 

respondenten tänker jag också att jag är en möjligt ”publik” för vilken respondenten 

möjligen kände att han måste visa upp ”rätt” sorts faderskap, vilket också kan ha påverkat 

berättelserna. Detta berättar dock något om den större kontext av meningssystem gällande 

vad faderskap i dagens kontext innebär, vad det betyder att vara pappa: tanken om att 
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pappan vill delta på ultraljudsundersökningen var så bekant att respondenten delade med 

sig av den till mig och förväntade sig att jag förstår vad han menar. 

Partners aktiva passivitet som emotionellt arbete under förlossningen 

En respondent berättar om hur han och hans partner åkte tillsammans till 

förlossningssjukhuset, men då kvinnan gick in till sjukhuset fick inte respondenten gå in 

utan måste vänta i bilen på grund av restriktionerna. Respondenten fick gå in till 

förlossningssjukhuset då förlossningen framskridit så långt att kvinnan flyttats till 

förlossningssalen. Respondenten berättar följande om hur det var att vänta i bilen: 

Nog är det ju klart att man är orolig, när du inte kan vara där med att var händer 

dit, när du inte har nån info. Så kanske jag var orolig, förstås där i den situationen 

försökte jag att inte fundera så mycket, och lita på att systemet fungerar som det 

ska. (Intervju 4) 

Respondenten blev på grund av restriktionerna utestängd från förlossningssjukhuset, han 

blev alltså utestängd från den praktiska, fysiska sfären. Förutom den fysiska sfären så 

blev han också utestängd ur vetskap om vad som pågick. Han måste aktivt försöka låta 

bli att tänka alltför mycket på saken. Respondenten berättar om emotionellt arbete, där 

han aktivt tvingas bearbeta sina känslor. 

Då jag analyserar narrativen utgående från hur respondenterna narrativt framställer sitt 

aktörskap under förlossningen framträder en komplex bild, som exempelvis följande citat 

ger uttryck för: 

Jag fick absolut ingen handledning överhuvudtaget, men samtidigt så vill jag inte 

heller stå där heller och fråga att vad skall jag göra när de är fullt ös. Jag menar det 

är full dramatik och det händer och sker och de är snabba ryck så då ska ja inte stå 

där och säga att nå hur är de med mej nu då? Att nog är de kanske mera dedär att 

du ska vara synlig men ändå jätte osynlig. Och de är inte heller något som du kan 

förbereda dig på, jag har diskuterat med andra pappor som just fått barn och sådär 

och dom håller nog alla med att de är nog den stunden när du ska finnas men ändå 

inte finnas. (Intervju 2) 

Respondenten uttrycker ett stort missnöje om at han inte fått stöd i att veta hur han 

förväntas agera i förlossningssalen. Han beskriver situationen i förlossningssalen i 

dramatiska ordalag och vänder sig till intervjuaren med frågor som betonar att han avvägt 
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situationen och avstått från att kräva uppmärksamhet eftersom han förstått att hans behov 

inte varit prioritet under förlossningen. Respondenten berättar hur han läst situationen och 

agerat enligt sin tolkning som han stöder i intervjun med att hänvisa till att andra pappor 

tolkat på samma sätt, att mannen skall vara på plats men inte ta plats. 

Respondentens berättelse visar ändå att han funnit sin roll i förlossningssalen som rätt 

otydlig. Han återger hur han tolkat situationen som att det bara gäller att stå ut: ”att vara 

synlig men ändå jätteosynlig”. Chandler och Field (1997) rapporterar om liknande känslor 

hos de pappor de intervjuat, som berättat om att papporna trots sin fysiska närvaro ändå 

blev psykologiskt uteslutna, och visste inte vad som förväntades av dem. Johnson (2002) 

skriver om liknande resultat, och menar att pappor i regel inte är förberedda för själva 

erfarenheter av förlossningen. I citatet ovan säger respondenten att det inte är möjligt att 

förbereda sig för förlossningen, vilket också andra pappor intygat. Respondenten 

legitimerar sin passivitet och framställer sig som moraliskt trovärdig genom att hänvisa 

till andra pappor som tänkt eller känt lika, och menar att han inte kunde ha gjort något 

annorlunda. Förlossningssalen blir i pappans narrativ en sfär dit pappan fysiskt fått 

tillträde, men via sin berättelse gör klar att han inte är bekväm i. Det verkar alltså ändå 

som att den materiella verkligheten i förlossningssalen stämmer överens med de 

förväntningar och tankar som respondenten haft, alltså den imaginära sfären. Då den 

materiella och imaginära sfären stämmer överens, känner respondenten att det är tillåtet 

att ”medge” att han kände sig vilsen eller förbisedd i förlossningssalen. 

Respondentens berättelse ger uttryck för det emotionella arbete som samtliga 

respondenter gav uttryck för att de gjort under förlossningen. Förlossningen kan ses som 

en nyckelhändelse i livet, där familjer enligt mångas uppfattning ordagrant konstitueras. 

Det emotionella arbetet är en balansgång mellan att hantera egna och andras känslor 

(Duncombe och Marsden 1998), och denna uppgift blev speciellt synlig i respondenternas 

narrativ.  

Känslor som ett sätt att göra faderskap och maskulinitet 

Respondenterna gav i samtliga narrativ uttryck för sina känslor. Enligt Eerola (2018, 313) 

är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid de känsloladdningar som hänför sig till 

berättandet om föräldraskap. Föräldraskapet återges via modellberättelserna, som är 

centrala hjälpmedel för att berätta om föräldraskap och har därmed en stor roll i hur 
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känslor uttrycks i ord. Enligt Eerola är det skillnad på hur starka känsloladdningar eller 

uttryck som förekommer beroende på vilken modellberättelse som berättaren tar stöd av. 

Herrera (2020) menar att förändringen i idealen för hegemonisk maskulinitet lett till att 

skapandet av ett band till den nyfödda babyn anses vara manligt. I mitt material ser jag 

uttryckandet av känslor som ett sätt att göra både faderskap och maskulinitet. 

Uttryckandet av känslor ser jag som förknippat med en stor mängd emotionellt arbete i 

berättelserna, där respondenterna gav uttryck för att han måste/ förväntades bete sig på 

ett visst sätt trots att han kände något annat. Det fanns alltså en narrativ motsättning 

mellan hur respondenterna upplevde sina känslor samt hur de ger uttryck för att var 

passande att bete sig. I följande citat finns både inslag av ett uttryckande av de egna 

känslorna, men samtidigt också det emotionella arbete som respondenten sätter ord på: 

Men jag var med hela förlossningen och själva förlossningen var ju en otrolig 

upplevelse, det var ju en berg-och-dalbana av känslor, och trötthet och ovisshet 

att när det händer och sen när man ser ens sambo ha ganska mycket smärtor och 

man kan inte själv göra så hemskt mycket och man kan inte ens förstå vad den går 

igenom så det var ju nog utmanande att hantera dom känslorna. Och sen när 

förlossningen på riktigt kom igång och det börja närma sig att vår son föddes så då 

var det nog ganska känsligt, och det var ju en fin stund på alla sätt, en stund som 

man kanske inte har upplevt nånsin förut och att få se ens första barn födas så de 

en ganska häftig upplevelse. (Intervju 3) 

Respondentens berättelse betonar känslor av hjälplöshet inför partnerns smärtor på ett sätt 

som jag tolkar härröra sig från en humanistisk syn på förlossningen, där parets 

gemensamma aktörskap betonas. Förlossningen och födandet ses som en kombination av 

fysisk smärta och potentiellt överväldigande känslor. Detta perspektiv blir synlig i 

följande citat: 

Mamman behöver nån som, speciellt när man gör de första gången, för man har 

ingen aning om hurdana känslor, hur kroppen upplever hela förlossningen och hur 

du själv upplever den här smärtan och du kan läsa en massa böcker och försöka 

förbereda dig men nu, man vet aldrig hur det går: de kan ta jättelänge eller gå 

snabbt, de kan ske komplikationer och allt händer i kvinnans kropp och de är 

ganska mycket att ta åt sig ensam. (Intervju 3) 
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I narrativet ger pappan uttryck för att känslor, upplevelse och smärtor är något som skall 

delas, något som är ”ganska mycket att ta åt sig ensam”. Detta ligger i linje med Kuurne 

och Leppos (2022) tanke om gemensamt aktörskap. Förutom det emotionella arbete som 

görs med de egna känslorna och med hänsyn till partners känslor blir också förhållandet 

till barnmorskorna eller de professionella synligt i berättelserna. De professionella utgör 

i narrativen en ansiktslös massa. En respondent berättar på följande sätt om 

barnmorskorna: 

Jag tycker att den där stämningen också var lite spänd för deras del i och med att 

de var också en ny situation för dem i och med alla restriktioner och 

rekommendationer så jag tror att dom hade ganska mycket att hålla koll på. Så de 

kändes för mig, eller jag upplevde att också personalen på förlossningsavdelningen 

var påverkade av denhär ovetskapen om Covid-19. Just då ännu, men sen vet jag 

ju inte hur de är i vanliga fall, de roliga är ju att dehär är vårt första barn så vi vet 

inte var de normala är. För oss blev detta nu det normala. (Intervju 2) 

I berättelsen framställs förlossningen under Coronarestriktionerna som det ”onormala”, 

där respondenten inte vet vad det ”normala” är. Samtidigt ger respondenten uttryck för 

att reflektera över de professionellas känslor, i och med att stämningen uppfattades som 

”spänd”. Samma respondent berättar vidare om förlossningssituationen: 

Hennes [fruns] frustration påverka mig jättemycket nog. Sen är jag inte heller en 

såndän typ som oiar och voijar mig högt fast jag inombords tänker att såhär borde 

de inte gå till. Och sen tycker jag inte heller att jag ska vara den som eldar opp 

stämningen och tycker att de är nånting som är onormalt, eftersom allt ju redan var 

så onormalt färdigt och jag ska inte vara den som springer omkring och stressar att 

var en nu barnmorskorna och var är läkaren och varför får vi ingen mat. Allt dedär 

kan ju sen ha negativ påverkan på min fru. Så jag försökte bara vara lugn och 

tänka att allt ordnar sig. Och proffsiga människor som jobbar där, de är inte alls 

frågan om. (Intervju 2) 

I citaten framgår hur respondentens aktörskap och roll diskuteras och förhandlas i 

förhållande till barnmorskorna. I det första citatet redogör respondenten för sin tolkning 

av situationen: stämningen var spänd, vilket nog enligt respondentens tolkning berodde 

på ovetskapen om Covid-19. Denna ”onormala” situation, så unik som den är, får nu i 

respondentens berättelse representera det normala. Respondenten lyfter ändå fram att 

personalen är proffsig, trots att han inte är nöjd med den behandling de fått. Aktörskapet 
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framträder som aktiv passivitet, där aktören måste ge intryck av att vara lugn och sansad 

även om han inombords känner rena motsatsen. Han måste aktivt arbeta för att kunna 

förbli passiv, för att ta avstånd från att reagera på ett sätt som han tänker att kunde leda 

till negativa känslor för partnern. Detta är emotionellt arbete, där en familjemedlem 

strävar efter att kontrollera sina känslor samtidigt som han hanterar andras känslor 

(Duncombe och Marsden 1998). Som Morgan (2011) påpekar är det alltid kulturellt och 

historiskt bundet hur känslor uttrycks och kontrolleras: det verkar som att pappans roll av 

samtliga respondenter uppfattas vara en lugn stödperson som inte förväntas visa starka 

negativa känslor för att inte uppröra den födande partnern. Det finns alltså en 

familjepraktik, där metanarrativet är att pappan skall vara närvarande, finnas där, som ett 

lugnt stöd för mamman. 

En vanlig negativ sak som män lyfter fram i kontexten av förlossning är att bevittna 

partners smärtor (Johnson 2002). Min studie utgjorde inget undantag, utan smärtorna 

tangerades också i de berättelser som jag samlat in. I följande citat berättar respondenten 

om smärtorna som kvinnan hade. Respondenten speglar den obekväma känslan som 

uppstår mot möjligheten att inte vara på plats och bevittna smärtorna, eller alternativt 

utstå den hjälplösa situationen: 

Nå jo no va jag ju hellre där än att ja inte skulle ha varit där. Och sen när nån lider 

där helt fast i dig och samtidigt så kan du inte göra nånting åt saken eller möjligtvis 

hålla handen eller liksom något liknande så de är ju en obekväm känsla. Fast jag 

menar inte att ja inte skulle vila vara där, utan att du inte kan göra något eller 

hemskt mycket iallafall. Säkert om nån är skadad eller sjuk så kan man få lite 

dendär samma känslan att du kan vara nära och fast i men du kan inte göra något 

åt saken. (Intervju 1) 

En annan respondent lyfte fram frustration över att inte kunna göra något som frustrerande 

på grund av att han uppfattar sig som van vid att vara en aktiv aktör: 

Jag tänker att no är man ju väldigt hjälplös. Att speciellt när jag är van vid att i 

vanliga fall ta en såndän roll att jag är en aktiv aktör som kan göra något åt saken, 

och sen är du på riktit ganska hjälplös och de är på nå sätt frustrerande. Men sen 

just att de fatta jag då under första förlossningen, att du är ju där bara för den andra, 

att du är där som stöd och du behöver inte göra något annat. Så de var lättare att ta 

dendär rollen att du inte ens försöker något annat. Du är bara där. (Intervju 4) 
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I respondenternas narrativ måste passiviteten legitimeras, vilket gjordes genom att se och 

godkänna sin roll som att ”endast” fungera som ett stöd för kvinnan. Förlossningssalen 

blir en sfär dit pappans tillträde i normalläge ses som norm, men till vilken det verkar 

höra en sorts aktiv passivitet där pappans uppgift ses som att han skall vara på plats och 

fungera som ett lugnt stöd åt kvinnan. Att sakna handlingskraft eller tydligt aktörskap kan 

tolkas som avvikande från en traditionell uppfattning om mannens roll. 

I de båda citaten ovan talar respondenterna om att ”göra något åt saken”, vilket tyder på 

att de uppfattar sin roll som att de anser det som ovanligt eller avvikande att de inte kan 

vidta praktiska åtgärder. Att fungera som emotionellt närvarande måste i berättelserna 

legitimeras, vilket syns i det senare citatet. Respondenten uttrycker att han under första 

barnets födelse förstått att han ”bara är där för den andra, att du e där som ett stöd å du 

behöver int göra någo annat”. Detta ledde till att respondenten hade lättare för att ”ta 

dendär rollen” av att inte ens försöka göra något, utan bara vara där. Att syfta på att ta en 

viss roll ger också uttryck för att respondenten låter intervjuaren förstå att han via aktiva 

val beslutat sig för att förbli passiv, eftersom han under den första förlossningen förstått 

att det var vad som förväntades av honom. Det verkar också som att han legitimerar 

passiviteten genom att grunda den på tidigare erfarenhet. Detta framstår som en 

överläggning och argumentering för respondentens moraliska trovärdighet, som möjligen 

blir speciellt viktig då han upplever sig avvika från en traditionell manlig roll. 

Det fanns en skillnad i hur respondenterna berättar om hur de förberett sig inför 

förlossningen, där en respondent berättar på följande sätt om hur han upplevde sin roll 

under förlossningen: 

Jag behövde inte en enda gång att barnmorskorna skulle ha måsta ta hand om mig 

och styra mig, utan jag faktiskt var så förberedd som man nu säkert kan vara att 

jag tog det nog väldigt seriöst att speciellt när min sambo bad mig att läsa samma 

bok som hon hade läst och sen diskuterade vi om innehållet och skrev ner 

tillsammans anteckningar och hon visste ju också sen att när jag sa nånting så visste 

hon vad jag mena. Så vi var väldigt synkade under förlossningen. Jag behövde inte 

på de sättet hjälp av barnmorskorna utan dom kunde fokusera på sin egentliga 

uppgift. (Intervju 3) 

Respondenten beskriver sitt aktörskap i termer av att inte vara i vägen för barnmorskorna 

genom att de skulle behöva ta hand om honom eller styra honom, utan han hade förberett 
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sig väl och då kunde barnmorskorna koncentrera sig på sin ”egentliga uppgift”. 

Respondenten hade en klar roll, och behövde inte handledning från personalen. Att 

respondenten förberett sig väl inför förlossningen och läst boken är en familjepraktik. Då 

respondenten läst boken har han gjort det med orientering mot sin partner, och detta har 

lett till att de ”var väldigt synkade” under förlossningen. Detta tolkar jag som att 

respondenten upplevt att han och hans partner fungerat väl ihop – vilket leder till en känsla 

av att vara familj. 

Citatet visar också på hur själva förlossningen kan ses som en sorts performans, där 

pappan som aktör förberett sig genom att läsa en bok och skriva anteckningar för att sedan 

veta vad han skall göra under förlossningen. Detta ser jag också ligga i linje med 

narrativet om den involverade fadern, där pappan genast från början vill vara med och 

skapa ett band till barnet. Samtidigt kanske det här handlar mer om en annan form av 

familjepraktik, där faderskap mera ses utgöras i detta skede i förhållande till mamman? 

Här aktualiseras också olika publiker för vilka det är relevant att göra och uppvisa gott 

faderskap: för partnern genom att läsa den bok som hon bett den blivande pappan att läsa, 

sedan diskutera och göra anteckningar om boken och stöda henne under förlossningen. 

Dessutom uppvisas gott faderskap också för barnmorskorna: genom att vara förberedd 

behövde respondenten inte styras eller tas hand om av barnmorskorna, och sist men inte 

minst för sig själv. I samband med att visa upp gott faderskap aktiveras också moraliska 

aspekter, vilket syns i hur respondenten narrativt framställer hjälpandet av pappan under 

förlossningen som något som inte hör till deras ”egentliga uppgift”. Det verkar som att 

respondenten tolkar att barnmorskorna anser att pappan och det eventuella hjälpandet av 

honom inte egentligen är något som hör till deras uppgifter, utan antingen skall pappan 

veta vad han skall göra, och ifall han inte vet så skall han inte störa barnmorskorna med 

sina frågor. 

Subjektspositioner och aktörskap 

I detta stycke analyserar jag hur respondenterna framställer sitt aktörskap inom ramen för 

att bli pappa under coronakrisen. Framställningarna innehåller vissa motsättningar vilka 

jag ämnar belysa. Jag analyserar också olika subjektspositioner som framkom i 

narrativen. Med subjektsposition avses ”[d]e identiteter och roller som individen bakom 

subjektet erbjuds och kan inta i en given diskurs (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Beskrivningarna på själva förlossningen höll samtliga respondenter på ett allmänt plan, 

och gick inte in på detaljer (trots att jag ställde frågor som gav möjlighet att gå in på 

detaljer ifall respondenten velat). Detta kan bero på att de tänkte att jag inte är ute efter 

detaljer, utan mera ute efter själva berättelsen om händelsen. I berättelserna beskrevs ofta 

händelser utifrån ett allmänt perspektiv: ”man”. Genomgående framställdes också 

kvinnan och mannen i narrativen som ”vi”. Ett tydligt exempel på detta är följande citat, 

där respondenten beskriver vad som hände efter att hans höggravida sambos fostervattnet 

gått: 

 Och då ringde vi till sjukhuset och kolla läget och bad om instruktioner där. Och 

dom gav instruktioner om att vi skulle stanna hemma, och gå i en varm dusch och 

följa läget och försöka hålla koll på hur tätt sammandragningarna kom. Två timmar 

senare kom dom såpass ofta att vi ringde på nytt till sjukhuset och dom sa att ”kom 

in bara” och sen tog vi taxi till sjukhuset och där vänta vi en halvtimme före vi fick 

ett rum där min sambo gick igenom en hel del undersökningar och där var en 

sköterska som tog lite värden på henne och kolla att allting var okej och så fick 

hon lite smärtstillande i det skede för hon hade ganska hårda smärtor då i samband 

med sammandragningarna. (Intervju 3) 

Tidigare forskning har visat att det finns olika roller som pappor tenderar att ta under 

förlossningen, och dessa är exempelvis teammate, coach eller witness (Chapman 1992). 

Dessa roller skiljer sig i fråga om i vilken utsträckning och på vilket sätt pappan deltar i 

förlossningen. Män som agerar i rollen av tränare upplever att de deltar aktivt både på ett 

mentalt och fysiskt plan. De som fungerar som lagkamrater växlar mellan högt och lågt 

deltagande både på det mentala och fysiska planet. De pappor som fungerar i rollen av 

vittne engagerar sig lite under början av förlossningen, men tenderar att engagera sig mera 

under den senare delen av förlossningen, då de upplever en hög grad av mentalt 

engagemang. 

Att respondenten diskursivt framställer mannen och kvinnan som ”vi” kan tolkas som att 

han tar en roll som ”lagkamrat”. I citatet blir det klart att trots att de högst antagligen är 

någondera av dem som ringt, så framställer han narrativt paret som ett – ”då ringde vi till 

sjukhuset”, de fick instruktioner att ”vi skulle stanna hemma, och gå i en varm dusch” 

osv. Detta tyder på en upplevelse av gemensamt aktörskap (Kuurne & Leppo 2022) redan 

under ett tidigt skede av förlossningen. 
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Eerola (2018) lyfter också fram så kallat ”vi-prat”, vilket är vanligt då föräldrar berättar 

om sitt föräldraskap. Vi-prat framställer föräldrarna som inte separata aktörer, utan som 

gemensamma aktörer. Enligt Eerola (2018, 303) leder vi-prat till att föräldrarna 

tillsammans anses ansvara för de beslut och val som görs inom familjen. Vi -prat är ett 

vanligt inslag då modellberättelsen om jämlikt föräldraskap används som utgångspunkt 

då man berättar om sitt föräldraskap. 

Så bara positiva upplevelser både under förlossningen men också efter 

förlossningen att de är liksom förstås vi hade förberett oss och det var en häftig 

upplevelse men sen när man har dedär barnet där i famnen så då, de hade man inte 

läst om så mycket att var händer nu, och då var de faktiskt skönt att få lite stöd av 

personalen där. Att då behövde jag nog, och min sambo också, vi behövde stöd och 

hjälp att de var då när alla frågor dök upp, men att under själva förlossningen så 

fixa vi de ganska bra. (Intervju 3) 

I citatet framställer respondenten själva födseln av barnet som kulmineringspunkten som 

i narrativet skiljer mellan tiden ”under förlossningen” och tiden ”efter förlossningen”.  

Berättelsen byggs upp genom tiden före förlossningen, graviditeten med exempelvis 

ultraljudsundersökningar och förberedelse för förlossningen till själva födelsen av barnet, 

vilket i narrativet öppnar upp en massa nya frågor som respondenten inte ”läst om så 

mycket”. Respondenten har relaterat till förlossningen och haft en sorts inre berättelse 

som modell för hur allt kommer att gå till, men när väl barnet fötts så var han inne på nytt 

territorium. Respondenten uttrycker att det var skönt att få stöd av personalen då alla 

”frågor dök upp”. Citatet visar också på hur märkvärdig händelse förlossningen är, då 

respondenten lagt all sin fokus på själva förlossningen. 

Tiden efter förlossningen 

Coronarestriktionerna påverkade respondenterna på olika sätt beroende på när barnet 

fötts. Tre av respondenterna fick efter förlossningen vara endast ett par timmar på 

förlossningssjukhuset i förlossningssalen, och måste sedan åka hem. Stödpersonen fick 

på grund av restriktionerna inte närvara på vårdavdelningen för nyfödda. 

Jag menar när barnet föds så brukar ju vänner och släkt och mor och farföräldrar 

komma på besök men så var de inte för oss. Utan vi vänta några timmar där efter 

att han hade fötts och fick lite umgås med honom och såhär, men sen skulle min 

fru tillbaks ti bäddavdelningen och då var de tack och hej för mig. Och då fick jag 
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åka ensam hem, igen. Och de onormala i de normala var att jag inte fick vara så 

mycket med henne som man kanske får vara annars. (Intervju 2) 

Respondenten berättar vidare att han upplevde det, att livet inte kunde vara normalt efter 

förlossningen som något som både han och kvinnan uppfattade som negativt. 

Respondenten blev utestängd från att kunna vara med sin fru, och måste åka ensam hem, 

igen. Då det kommer till att göra och uppvisa faderskap och maskulinitet framträdde i de 

berättelser som respondenter som blivit pappa för första gången en besvikelse över att 

inte få ”visa upp” sitt barn, medan de som blivit pappa för andra gången uttryckte en 

lättnad över att inte behöva känna press på att träffa andra. 

Så den känslan är ganska stark nog, dehär att du inte fick så att säga visa ditt barn 

för alla andra nära och kära. De var ett såndänt efterspel som grävde oss båda två 

väldigt mycket. (intervju 2) 

Att få visa upp sitt barn kan tolkas som en familjepraktik, där uppvisandet får en väldigt 

ordagrann betydelse. Kanske detta är viktigare för de nyblivna papporna, som ett sätt att 

visa upp sig som en duglig pappa? Medan de som redan sen tidigare hade barn inte kände 

att de måste visa upp sina familjerelationer för relevanta andra? 

Att göra faderskap – eller partnerskap? 

Så det skulle vara verkligen synd om man inte fick uppleva de [förlossningen], 

men och andra sidan tänker jag också att man inte heller ska överbetona de som en 

enskild händelse om man tänker på bandet och relationen till barnet, för att de är 

först efter de som det där förhållandet börjar utvecklas. Att de är ett fint ögonblick, 

och jag tänker att de är de med tanke på parförhållandet, att kanske till och med 

viktigare än i förhållande till barnet. Att du kan vara där och stöda din partner i 

förlossningssalen för att du hinner sen senare lära känna barnet och vara på plats 

för det. (Intervju 4) 

Ur citatet ovan framgår hur respondenten ser förlossningen och barnets födsel som 

viktigare med tanke på parförhållandet än med tanke på förhållandet till barnet. I de 

narrativ som presenterades låg inte heller fokus på den egna upplevelsen, utan faderskapet 

i stunden framställdes som relationellt, och primärt i relation till mamman. De narrativ 

som papporna ger uttryck för berättar om att de uppfattar faderskap under förlossningen 

som något som i den stunden görs i relation till mamman, vilket väcker frågan ifall det 

handlar om att göra faderskap – eller partnerskap? 
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Narrativen betonade förhållandet mellan pappan och mamman framom förhållandet 

mellan pappan och barnet. Detta syns i citatet ovan, men också i följande citat: 

Och förstås är det fint när man för första gången tar barnet i famnen och välkomnar 

det. Förstås det, men nog tänker jag att jag är där i första hand för min fru. (Intervju 

4)  

Barnet är mer som en ”passiv” faktor, och fokus ligger på att stöda mamman. Faderskapet 

görs i den stunden genom att visa sitt stöd för mamman, vilket ofta handlar om att vara 

närvarande, vilket också papporna i min studie förde fram. Tidigare forskning har också 

visat att detta är ett centralt element i hur pappor förhåller sig till förlossningen. Dolan 

och Coe (2011) skriver att det som i deras forskning framträdde som det viktigaste för 

papporna var att få vara med, ”being there”, och att den marginaliserade positionen inte 

uppfattades som problematisk utan snarare som det pris som måste betalas för att få vara 

närvarande.I en skandinavisk kontext har också Dermott och Miller (2015) hävdat att de 

policier som möjliggör pappors närvaro vid förlossning och den första tiden av barnets 

liv institutionaliserar tanken om att vara närvarande, being there,  viket är dominerande i 

narrativet om den involverade fadern. Under coronakrisen hotades denna 

institutionalisering, men brytningen visar att förlossningen primärt uppfattas i termer av 

att göra partnerskap framom faderskap. 

En av respondenterna gav också uttryck för ett behov av att måsta kompensera för den 

fysiska kraftansträngning som mamman gör i och med förlossningen: 

Jag menar de e helt självklart att den allra största bördan tar ju mamman, som bär 

på barnen och föder barnet. Jag menar, det är en sån fysisk prestation, de finns 

ingenting att jämföra med. Och de är nånting som jag aldrig kommer att kunna 

göra. Men allt där efter som att vara ledig, eller vara hemma med barnet eller sköta 

om vardagliga grejerna så de e väldigt fifty-fifty, vi har alltid varit väldigt fifty-

fifty. [...] Speciellt tiden efter förlossningen så tyckte jag att ifall de är nånting jag 

kan göra så är det dehär. Men de e kanske ganska vanligt bland pappor att, ja kan 

int, de som händer i förlossningssalen så de är nånting som bara min fru kan göra, 

men ja kan göra allt möjligt annat. Allt annat jag kan fixa så de kan jag ta då. 

Respondenten betonar den biologiska delen av förlossningen: det är mamman som bär 

och föder barnet. Den fysiska förlossningen är något som bara mamman kan göra, men 

pappan kan kompensera och göra gott faderskap genom att göra praktiska sysslor hemma. 
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Pappan uttrycker sitt aktörskap i och med att erkänna att det är något han inte kan göra, 

men genom att göra mera hemma kan han nå samma nivå av föräldraskap som mamman. 

Det finns alltså en biologisk grund för föräldraskap som skapar en ojämn start för 

föräldraskapet. 

De kulturella modellberättelser som Eerola (2018) presenterat är delat föräldraskap, 

omhändertagande faderskap och mamman som primär förälder. I pappans narrativ går det 

att urskilja alla dessa, och Eerola skriver att dessa kan användas som verktyg för att 

berätta och tala om föräldraskap, och de kan gå in i varandra och innehålla 

motstridigheter. I modellberättelsen om mamman som primär förälder används ofta 

biologiska aspekter som motivering till att mamman är primär förälder. Detta syns i 

exemplet ovan. 

Individen begränsad av restriktionerna 

Hur framstår respondenternas aktörskap i förhållande till restriktionerna i narrativen? 

Narrativen präglades av vissa motsättningar gällande detta, och här blev också kollisionen 

mellan det humanistiska perspektivet och sjukhusens teknokratiska perspektiv synligt. 

Ett exempel är respondenten som väntade i bilen på förlossningssjukhuset parkeringsplats 

då kvinnan gick in till förlossningssjukhuset. Respondenten berättade att han fick ”lita på 

att systemet fungerar som de ska”. Respondenten ger uttryck för att han litar på de 

institutioner som ansvarar för att bestämma om begränsningarna. Han berättar på följande 

sätt om hur restriktionerna påverkade upplevelsen av att få barn under coronakrisen: 

På nå sätt har jag ett starkt förtroende för våra institutioner. Att dom sköter nog 

det, men såklart: en främmande sjukdom och man vet inte var de på riktigt är. Vad 

betyder det för barnet, vad betyder det för mamman. Och sen förstås att hur får 

man själv vara med, men då under den tidpunkten så acceptera jag restriktionerna 

just därför för att de inte fanns så mycket information om de. (Intervju 4) 

Citatet visar också på en vanlig orsak för varför de stränga restriktionerna till viss del 

ändå accepterades, iallafall under början av Coronarestriktionerna: det fanns inte mycket 

information om viruset och hur det spred sig. Samma respondent uttrycker sig ändå starkt 

om vad som skulle ha hänt ifall han blivit utestängd ur förlossningssalen: 
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Som jag sa, så ifall nån skulle ha förbjudit mig från att komma till förlossningssalen 

så no skulle jag ändå ha kommit dit. Men jag acceptera dom andra begränsningarna 

som på nån nivå ändå var motiverade. (Intervju 4) 

Respondenten bygger narrativt upp en förståelse för att det inte skulle vara välgrundat att 

stänga ute honom ur förlossningssalen. Han menar att ifall han skulle ha blivit nekad att 

komma skulle han ändå ha kommit dit. Att bli utestängd ur den fysiska sfären som 

förlossningssalen utgör väckte ett stort motstånd på ett tankemässigt och narrativt plan. 

Respondentens narrativ innehåller överläggande mellan att han dels förstår varför 

begränsningarna var nödvändiga, men samtidigt i starka ordalag gör det klart att han inte 

skulle ha accepterat att bli utestängd ur själva förlossningen som händelse och 

förlossningssalen som plats. Samma respondent upplevde också utestängning ur flera 

sfärer, både fysisk utestängning men också utestängning från att delta i vårdbeslut som 

har med barnets hälsa att göra efter förlossningen. 

Sen efter förlossningen, den tiden när vi var där på intensivvårdsavdelningen, och 

jag inte slapp med, jag fick inte delta i vårdbeslut eller beslut gjordes utan att 

konsultera pappan om besluten när jag inte var fysiskt på plats så de var nog en 

såndän sak som jag upplevde som... Hur skulle jag nu säga.. Att jag inte var en del 

av dendär processen, att by the way så har dehär barnet också en sånhän person 

som pappan.. Jag kände mig åsidosatt. [...] jag sku gärna ha deltagit i 

diskussionerna när dom ha gjort domhär vårdbesluten. Men de var då inte möjligt 

på grund av Coronan när jag inte var på plats. Eller nog sku de ju ha vari möjligt, 

förstås skulle dom ha kunnat ringa till mej. [...] Att din åsikt inte spelar nån roll, 

det är budskapet. med dig behöver vi inte diskutera. Vilket ju då inte sku ha hänt 

utan Corona, för att om du är fysiskt närvarande så då är du ju där och då är de 

mycket svårare att förbise dej. (Intervju 4) 

Det senare citatet visar på en sorts konflikt som uppstått på grund av 

Coronarestriktionerna där respondenten genom att bli utestäng ur den praktiska sfären, 

förlossningssjukhuset, också känner att han blev utestängd ur vad jag tolkar representera 

den imaginära sfären, där ideal och tankar om familjepraktiker som pappan haft inte 

uppfyllts av förlossningssjukhuset. Detta har hänt genom att pappan inte tagits i 

beaktande som likvärdig förälder, trots att pappan velat bli involverad i de beslut som 

fattas gällande barnets hälsa. Respondenten knyter samman detta med en större kontext 

av att känna att institutioner behandlar pappor som sekundära föräldrar.  



50 
 

Jag har alltid upplevt de som så att när man har med institutioner att göra, just som 

pappa, så är du liksom där på sidan, att om man till exempel far ti läkaren med 

barnet så att där är barnets mamma och jag, så talar läkaren med mamman och 

motsvarande upplevelser har jag också från rådgivningen. Att de är en ganska 

naturlig följd, eller det ser ut att vara en ganska naturlig följd att begränsningarna 

görs så att pappan flyttas åt sidan. Att nä han inte sådär tydligt hör dit, eller de hör 

inte ti hans område i institutionernas ögon eller medicinskt så e inte pappan en del 

av processen, utan ur en kliniskt medicinsk synvinkel så är där mamman och 

barnet. (Intervju 4) 

Narrativet byggs upp som att respondenten blir åsidosatt av institutioner, och 

respondenten tolkar och framställer begränsningarna som en sorts bekräftelse på att 

pappan inte ses som en jämställd förälder med mamman i institutionens ögon. Denna syn 

tolkar respondenten som att den har sina rötter i biologisk skillnad – kvinnan föder barnet. 

I citatet blir också konflikten mellan det teknokratiska och humanistiska perspektivet som 

Kuurne och Leppo (2022) lyft fram i samband med coronakrisen och restriktionerna 

synligt. Respondenten uttrycker att professionella inom social- och hälsovården på 

rådgivningen, läkaren och nu förlossningssjukhusens begränsningar inte accepterar 

pappan som en relevant del av ”processen”, han ”inte sådär tydligt hör dit”, vilket leder 

till att ”det är en naturlig följd, eller det ser ut att vara en naturlig följd” att pappan lämnas 

utanför. 

Å där [på intensivvårdsavdelningen] var vi då en vecka, och de som gjorde de 

jobbigt var de att jag fick ju inte komma dit för att de var bara en förälder som fick 

vara där. Så jag måste vara en vecka utan att se mitt barn, mitt nyfödda barn, men 

sen... Till slut, efter flera samtal och diskussioner, så gick dom där på 

intensivvårdsavdelningen med på att avvika från restriktionerna så att jag fick 

komma en gång under dendär veckan och se på barnet. Men de va inte alls 

självklart att man skulle få komma. (Intervju 4) 

Respondenten berättar att det krävdes flera samtal och diskussioner för att han skulle få 

komma och titta på sitt nyfödda barn en gång under veckan. Under förlossningen och 

tiden efter förlossningen var det viktigt för respondenten att göra faderskap, om än på 

andra termer än normalt. Att göra faderskap menar respondenten att var lättare då han 

hade ett barn från tidigare att ta hand om: 
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No inte visste vi ju om att de skulle bli en vecka på intensiven, men just att om de 

sku vara första barnet och du skulle bli och vänta, du sku måsta vara dit hemma 

ensam utan någon klar funktion för ditt görande så sku de ha vari hemskt mycket 

mer frustrerande. Nu igen så kunde jag stödja mig på den tanken, eller de läge att 

jag har dethär andra barnet som jag ska ta hand om, så då kund jag fokusera mitt 

görande, men sen igen om jag bara sku ha vari hemma och grubbla över vad som 

händer så sku jag säkert ha vari mycket mer arg över situationen. Inte för de, inte 

var de lätt nu heller, och känslorna gick heta flera gånger.. När man märker hur 

institutionen behandlar dig som pappa. (Intervju 4) 

Respondenten uttrycker starka negativa känslor i samband med hur han upplever att 

institutioner behandlar honom som pappa. Jag tänker att negativa känslor ligger i linje 

med narrativet om den involverade fadern (Dermott & Miller) samt modellberättelsen om 

involverat faderskap, där pappan inte utan att protestera går med på att behandlas på ett 

annat eller sämre sätt som mamman i förhållande till barnet. Eerola 2018 (313) skriver att 

narrativet om delat föräldraskap ofta inte ger upphov till starka uttryck om känslor, men 

att föräldrar då de berättar mer detaljerat om praktiker och ansvarsområden ofta tar 

avstamp i modellberättelsen om omhändertagande faderskap och modellberättelsen om 

mamman som primär förälder. En annan respondent uttryckte sig starkt om 

restriktionerna, vilket syns i följande citat. 

Jag tycker att, jag har ingen förståelse för dom begränsningarna. De är en så stor 

sak i människornas liv att få vara med om förlossningen och det sista man vill är 

att mamman ska vara ensam. Den där tiden före förlossningen och när den kommer 

igång så, som jag sa, man vill ha sin käraste där brevid sig så jag har absolut ingen 

förståelse för att.. Om man tänker att man ska minska risken för att nån har Corona, 

så de är väldigt sannolikt att ett par bär på samma bobbor och hämtar samma 

virusar till förlossningssalen så jag känner att de är nu, de var väldigt symbolisk 

sak, men att i dethär fallet så är det synd att man gör en såhär symboliskt 

begränsning på nånting som är så viktigt för människor och som kanske bara 

händer den här ena gången att om man bara, om man är nöjd med ett barn så är de 

ända gången som man får uppleva dethär och sen så sitter nån och gör sånhäna 

beslut som, för gällande pandemin och att stoppa pandemin har en noll eller 

minimal effekt, men den har en grym effekt på individen. En grym negativ effekt 

på individen. Så jag har absolut ingen förståelse för dom. (Intervju 3) 
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Respondenten uttrycker att han anser att det handlar om en symbolisk begränsning, som 

riktar sig mot något som ”är så viktigt för människor” och som man möjligen får uppleva 

endast en gång. Respondenten lyfter fram hur det att mamman måste vara ensam är det 

sista man vill, men samtidigt betonar han också själva upplevelsen.  

5.2 Maskuliniteter på en arena för emotionellt arbete 

Och sen har du den största statisten av dom alla, pappan, där brevid, som inte vet 

var han ska göra överhuvudtaget, utan mest tänker på sin familj... Att hur är det för 

dom, och allting som är bra eller dåligt för dom, så de är bra eller dåligt för mig. 

(Intervju 2) 

I citatet refererar pappan till sig själv som en ”statist” vars välmående är direkt kopplat 

till de övriga familjemedlemmarnas välmående. Citatet visar också på en marginaliserad 

position, där pappan inte vet överhuvudtaget vad han skall göra, men i egenskap av 

”statist” ändå bör vara på plats. Den marginaliserade positionen och beroendet av andra 

kan också ses ge uttryck för en maskulinitet som inte präglas av dominans enligt 

traditionell hegemonisk maskulinitet, utan snarare tvärtom: pappan uttrycker hur hans 

välmående är beroende av de andras välmående, och han själv är ganska hjälplös i 

situationen. Termen ”statist” ger också uttryck för den roll (jmf. Goffmann 1987) som 

faderskap och maskulinitet i mitt teoretiserade står för; jag ser faderskap och maskulinitet 

som sociala konstruktioner. I denna del analyserar jag hur görandet av maskulinitet 

framkommer i narrativen som en dimension av familjepraktiker. 

Tidigare i analysen presenterade jag hur förlossningssalen kan ses som en arena för 

emotionellt arbete, där pappans roll är att fungera som ett lugnt stöd för den födande 

kvinnan. Till näst analyserar jag hur maskuliniteter tar sig i uttryck i respondenternas 

narrativ, och jag hävdar att de narrativ om maskuliniteter som jag analyserat tyder på 

maskuliniteter i enlighet med konceptet om vårdande maskuliniteter. Gemensamt i 

samtliga narrativ var bearbetning av både positiva och negativa känslor samt 

relationalitet, där förhållanden till olika parter betonades i berättandet. 
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Den biologiska grunden 

Liksom Dolan och Coe (2011) konstaterar, är förlossningssalen en plats där traditionella 

roller för genus skakas om. Kvinnan, som traditionellt uppfattats som det svagare könet, 

”gör den största kraftansträngningen”, som en av mina respondenter uttryckte sig. I en 

traditionell uppfattning om manlighet har fysisk styrka och överhuvudtaget att vara 

fysiskt kapabel varit ett centralt drag (Messerschmidt 2012). I förlossningssalen är det 

ändå kvinnans fysiska insats som är central. Mannen finner sig ofta i en marginaliserad 

position, där det egna aktörskapet uppfattas som begränsat (Dolan & Coe 2011). Detta 

blir tydligt i hur exempelvis en respondent uttrycker att: ”speciellt när jag är van vid att i 

vanliga fall ta en såndän roll att jag är en aktiv aktör som kan göra någo åt saken, och sen 

är du på riktit ganska hjälplös och de är på nå sätt frustrerande.” (Intervju 4). 

Respondenten upplever det som frustrerande att inte aktivt kunna göra något åt saken utan 

att istället vara hjälplös. Det manliga aktörskapet under förlossningen tog sig i de 

berättelser som jag analyserat i uttryck via olika narrativ, där det ena narrativet handlade 

om en överläggning mellan att känna sig ”onödig” men samtidigt se det som centralt att 

vara närvarande, finnas där. En annan respondent uttryckte att han känner sig onödig 

under förlossningssituationen, och att den stora fysiska kraftansträngningen som kvinnan 

gått igenom i och med graviditet och förlossning leder till att han känner ett behov av att 

överkompensera efteråt. Här blir det alltså en betoning på den biologiska delen av 

förlossningen i kontexten av heterosexuella parförhållanden: det är kvinnan som bär och 

föder barnet. Den fysiska förlossningen är något som bara kvinnan kan göra, men mannen 

kan kompensera och göra faderskap genom att göra praktiska sysslor hemma.  

I narrativen om tillträde i faderskap under coronakrisen förekommer en tanke om att det 

finns en biologisk grund som gör att starten in i föräldraskapet inte sker på lika villkor, 

eftersom kvinnan gör den största kraftansträngningen och det först är efter det som 

föräldraskapet kan delas jämnt. Samtidigt ifrågasätter en respondent möjligheten att 

någonsin känna att han gjort tillräckligt: 

Du kan inte jämställa en mamma och en pappa fullt ut i och med att mamman drar 

de tyngsta lasset. De kan man int. Men allt efterspel när du kommer hem så då kan 

du börja jämställa dom. Men kommer du någonsin att nå ett resultat där pappan 

tycker att han har gjort tillräckligt? Det tror jag inte. För det finns hela tiden i 
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bakhuvudet, åtminstone för mig att de är inte jag som ha kämpa sådär jättehårt för 

dethär, utan nog är det ju mamman. (Intervju 4) 

Respondenten värdesätter den fysiska prestationen som mamman gått igenom högt, och 

undrar ifall han någonsin kommer att känna att han gjort tillräckligt.  Detta kan tolkas 

som att mannen i fallet uttrycker att han känner att han är i en underlägsen position jämfört 

med kvinnan. En annan respondent berättade om varför det var kvinnan som var på 

sjukhuset med barnet som var på intensiven på följande sätt: 

Vi har två barn så den andra måste förstås ta hand om det andra barnet, och där var 

också på någå sätt betonat mammans förhållande till barnet och amning och sånt, 

såndäna fysiologiska saker som påverka varför de var mamman och inte pappan 

som var där. Att förstås ifall de inte skulle ha vari dendär amningen, att mjölken 

stiger så då skulle pappan ha kunnat vara mera där. (Intervju 4) 

Restriktionerna på förlossningssjukhusen gjorde de biologiska skillnaderna i ett 

heterosexuellt sammanhang synliga, då de personer som var gravida med barnet släpptes 

in på sjukhuset medan de som inte rent fysiskt var gravida med barnet, alltså papporna, 

riskerade bli utanför. Denna skillnad har Wrede (2011) lyft fram som något som tenderats 

att nedbetonas inom finsk jämställdhetspolitik.  I narrativen betonades denna biologiska 

skillnad som dels att den ger en ojämlik start för föräldraskapet, då ”kvinnan gör den 

största kraftansträngningen”. Trots att jag för fram den biologiska skillnaden mellan 

könen är min avsikt att analysera de sociala konstruktionerna av genus som skapas och 

återskapas i social interaktion. 

Trots att de biologiska skillnaderna betonas i narrativen handlar det inte om att 

mammorna skulle vara mer lämpade att ta hand om barnen, vilket modellberättelsen om 

mammans om primär förälder (Eerola 2018) antyder. Narrativen präglas snarare av 

modellberättelsen om delat föräldraskap där möjligheten att dela ansvaret jämt mellan 

föräldrarna existerar. Då respondenterna berättade om sina upplevelser gällande att få 

barn under coronakrisen grundade sig mycket av deras berättade på modellberättelsen om 

delat föräldraskap, där det blev klart att båda föräldrarna sågs som självklara i 

förlossningssalen. Då det kommer till hur respondenterna mer allmänt berättar om sitt 

faderskap, och speciellt gällande när barnet blivit lite äldre, grundade sig deras berättande 

på modellberättelsen om den omhändertagande pappan, där fokus ligger på pappans vilja 

att skapa ett förhållande med barnet. 
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I en kontext av förlossning menar Dolan och Coe (2011) att smärta som har sin grund i 

en biologisk orsak har en respektabilitet som i en förlossningskontext inte är tillgänglig 

för män, och detta kan ha betydande inverkan på hur män förhåller sig till och 

kommunicerar med personer runt omkring sig. I Dolan och Coes forskning märkte det att 

männen framhävde kulturellt idealiserade former av maskulinitet genom att konstruera 

sig som självständiga och stoiska: de betonade att kvinnan upplevde ”riktig” fysisk smärta 

och mannen betonade att han inte var patient. Respondenten som kände att han måste 

överkompensera för den fysiska ansträngningen som kvinna gör betonade flera gånger att 

han inte var ett offer, vilket kan förstås som ett försök att konstruera en respektabel 

maskulinitet enligt traditionella mått. 

Narrativet om vårdande maskuliniteter 

Det andra narrativet som jag fann med avsikt på det manliga aktörskapet under 

förlossningen framställer mannen som aktör via aktiva handlingar, men som i skillnad 

från traditionellt uppfattade manliga egenskaper betonar närvaro och emotionellt stöd. 

En respondent motarbetade en marginaliserad position genom att förbereda sig väl inför 

förlossningen, vilket i narrativet tog sig i uttryck via handlingar innan och under 

förlossningen. Dessa handlingar var exempelvis att läsa en bok om hur man kan stöda 

partnern under förlossningen, diskutera boken tillsammans med frun, skriva ner 

anteckningar, öva innan förlossningen och sedan under förlossningen påminna frun om 

dessa saker. Dessa kan förutom att ses som familjepraktiker också förstås som 

genusbundna praktiker, ett sätt att göra maskulinitet. Istället för att passivt invänta 

förlossningen och acceptera den som en situation där mannen inte kan göra något, tar 

respondenten till handling. Detta kan tolkas som ett hegemoniskt ideal om att mannen vill 

ha kontroll, men eftersom jag inte finner syftningar på dominans i narrativet hävdar jag 

att detta kan tolkas i enlighet med konceptet om vårdande maskuliniteter. I narrativet finns 

inga syftningar på dominans eller våld, utan det är snarare känslorelaterade egenskaper 

som ömhet, positiva känslor och ömsesidigt beroende (Elliot 2016) som lyfts fram. 

Narrativen visar på ett ömsesidigt beroende mellan den som föder och respondenten. Att 

vara emotionellt engagerad, vilket i praktiken tar sig i uttryck genom att vara väl 

förberedd inför förlossningen, bildar en ny sorts maskulint aktörskap som ligger i linje 

med vårdande maskuliniteter. 
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Maskulinitet med fokus på relationer 

Liksom faderskapet så framgår maskuliniteten i narrativen långt via relationer till andra 

parter. Relationen till kvinnan är den relation som framstår som central. En respondent 

betonade att vikten av förlossningen som händelse inte skall överbetonas med tanke på 

bandet eller relationen till barnet, vilket börjar utvecklas först efter förlossningen, men 

med tanke på parförhållandet är det ett fint ögonblick. Respondenten framställer i sitt 

narrativ familjen som bestående av relationer, och relationer eller förhållanden som något 

som skapas. Respondenten anser inte att det att han inte fick träffa barnet under den första 

veckan påverkat relationen som han skapat till det efteråt. En annan respondent berättar 

om hur hans frus upplevelser återspeglades på honom: 

Men i praktiken så led vi inte av de egentligen, annat än dendär ensamheten för 

min fru och allting som hon upplevde så de återspeglades sen på mig. Men jag kan 

inte säga att jag blev på något sätt orättvist behandlad. (Intervju 2) 

I detta citat klargör respondenten att han inte upplever att han blev orättvist behandlad, 

vilket kan tolkas som ett försök att motsätta sig en marginaliserad position, en position 

som han blev försatt i på grund av Coronarestriktionerna. De negativa känslor som hans 

fru hade påverkar dock honom på ett negativt sätt. Samma respondent uttryckte sig senare 

under intervjun på följande sätt: 

Men sen om man tänker på huvudpersonen, det vill säga barnet, som man alltid 

borde tänka på, huvudsaken är att han har det bra, man tycker alltid synd om sig 

själv men de är ju honom allt kretsar kring, så han har ju ingen aning om dehär, 

han kommer inte att komma ihåg ett skvatt av domhär första årena utan hans första 

minnen kommer först flera år senare. Så så länge han har överlevt dehär så de är 

ju de som är huvudsaken. Att han inte har blivit drabbade eller smittad eller att 

nånting sku ha gått snett för honom pga covid 19, utan de var nu bara vi föräldrar 

som, i stunden, som fick lite lida av dehär. (Intervju 2) 

Detta citat för på ett intressant sätt tillbaka fokus på ”huvudpersonen” i förlossningen. 

Relationen till barnet ses som inte som central under förlossningen, utan i narrativen 

presenteras relationen till barnet som något som uppkommer senare, via interaktion. Jag 

hävdar att barnet i de narrativ som jag analyserat om att få barn under coronakrisen genom 

samtliga narrativ förblir en passiv faktor, som dels är huvudperson men dels inte har en 
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aktiv roll vare sig då det kommer till relationer eller känslor. Respondenterna framställde 

relationen till barnet och starka känslor som något som uppkommer via interaktion. 

För mig personligen så vill jag vara så delaktig i barnets liv som möjligt och vara 

en så bra pappa och närvarande för jag har liksom i egen erfarenhet med min pappa 

var inte så lyckad så jag vill se till att de inte sker pånytt utan att de sker en 

korrigering och att de blir bättre. Jag ser fram emot att få vara en pappa och 

speciellt när barnet växer upp och blir äldre och förstår mera dehär liksom 

förhållandet mellan mig och honom, att jag är hans pappa och han är min son och 

vi har ett speciellt band och det märker man nu ren att de finns där och de ökar ju 

bara med tiden så jag har faktiskt, ser fram emot faderskap och de blir, man blir ju 

mera som en pappa hela tiden att man första månaderna är man mera gråtande, och 

matande och byter blöja och sätter och sova och de inte på de sätte så spännande 

tycker jag personligen att de va inte så spännande men nu när man får mera 

interaktion med barnet och barnet faktiskt inser vem som är hennes eller hans 

föräldrar så då, de är speciellt. (Intervju 3) 

Respondenten talar om att vara delaktig, närvarande, en ”bra pappa”, han betonar 

förhållandet mellan honom och barnet, betonar att det finns ett speciellt band mellan 

honom och barnet och att barnet också börjar förstå vem som e hennes eller hans föräldrar. 

Han beskriver också processen att ”bli mera som en pappa” som något som växer fram 

med tiden, då det mera praktiskt inriktade vårdarbetet som betonas i början småningom 

får inslag av mer interaktion, vilket möjliggör en relation mellan pappan och barnet. 

Fokuset på känslorelaterade egenskaper som ömhet, positiva känslor och relationer till 

andra ligger i linje med konceptet om vårdande maskuliniteter (Elliot 2016). Förutom 

förhållandet till partner och barnet tangeras även andra relationer i narrativen. Det finns 

syftningar på de professionella; barnmorskor och läkare, samt släkt och vänner, också 

personer i ”samma situation”.  

Mer traditionella drag av hegemonisk maskulinitet i narrativen 

Traditionellt sett har hegemonisk maskulinitet förknippats med drag som ansetts 

maskulina, som exempelvis ambition, fysisk styrka, aggressivitet, rationalitet, framgång 

och heterosexualitet (Messerschmidt 2012). Dolan och Coe (2011) presenterade manliga 

identifikatorer som exempelvis hänvisningar till den manliga kroppen som fungerande, 

heterosexuell och fertil, att vara i kontroll och att fungera som försörjare. Även fokus på 

egen hälsa, samt psykisk och emotionell kontroll och förnekelse av svaghet och sårbarhet 
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uppfattades av forskarna som indikatorer på försök att återge en bild av en traditionellt 

sett respektabel maskulinitet. 

Dolan och Coe (2011) skriver att betoning på fysisk och emotionell kontroll och 

förnekande av svaghet eller sårbarhet enligt Dolan (2011) är centrala komponenter i 

hegemonisk maskulinitet. I de narrativ jag analyserat har jag redan tidigare presenterat 

det emotionella arbete som respondenterna i sina narrativ gett uttryck för att relateras till 

processen gällande att få barn. Fokus på emotionell kontroll kan ses som gjort utav respekt 

för kvinnan, för att inte hon skall bli mer stressad eller orolig, inte som gjort för att 

upprätthålla en traditionell hegemonisk maskulinitet. 

Typiska markörer för hegemonisk maskulinitet framkom inte i narrativen i större 

utsträckning. En känsla av att inte vara i kontroll framkom, men männen konstruerade 

inte i sina narrativ via identifierbara manliga markörer en hegemonisk maskulinitet. Det 

fanns inte heller diskurser om heterosexualitet, homosocialitet eller våld, vilka i Eerola 

och Mykkänens (2015) analys inte förekom i det dominerande narrativet om den 

anständiga pappan. Dessa teman tangerades i narrativet om den maskulina pappan, men i 

de berättelser jag analyserat fann jag inte ständigt återkommande inslag av detta narrativ. 

En respondent uttryckte sig stark om att han nog skulle komma till förlossningssalen även 

om någon skulle försöka förbjuda honom. Detta kan tolkas ligga i linje med traditionellt 

hegemoniska maskuliniteten, som betonar aggressivitet och fysisk styrka. Samtidigt 

tänker jag att detta kan tolkas ligga i linje med idealet om involverat faderskap (Dermott 

& Miller 2015), där pappan ser det som sin rätt att vara närvarande under förlossningen. 

Det visar sig som att respondenten försvarar sin rätt att vara närvarande via att uttrycka 

sig på ett sätt som kan anses ligga i linje med traditionell hegemonisk maskulinitet. 

Samma respondent satte också ord på sina känslor av ovisshet och brist på kontroll i 

följande citat: 

No är de ju klart att man är orolig, när du inte kan vara där med att vad händer dit, 

när du inte har nån info. Så kanske jag var orolig, förstås där i den situationen 

försökte jag att inte fundera så mycket och lita på att systemet fungerar som de ska. 

(Intervju 4) 

Här blir tilltron till ”systemet” det som respondenten får lita på. Känslor tangerades på 

flera ställen i berättelserna, och det handlade om allt från positiva känslor till negativa 
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känslor. Gemensamt för alla narrativ var att alla tangerade någon form av känslor i sitt 

berättande. Dolan och Coe (2011) lyfte fram hur bristen på emotionella uttryck, emotional 

expression, förstärkte dominerande former av maskulina identiteter. I de narrativ som jag 

analyserat fanns dock känslomässiga uttryck med, även om de ofta var i relation till 

mammans känslor. Detta kan tolkas som ett uttryck för att respondenterna inte ville visa 

sina känslor ”direkt”. Samtidigt betonades förhållandet till mamman igenom hela 

narrativet. Detta tolkar jag som ett uttryck för en mer vårdande maskulinitet där fokus 

ligger på känslorelaterade egenskaper och ömsesidiga förhållanden istället för 

domination. 

Dolan och Coe (2011, 1029) förstår männens gömmande av känslor som en version av 

den traditionella mannen som kontrollerande, stoic man, som gömmer sina känslor, 1029, 

men jag argumenterar för att männen i min studie mera i sina narrativ byggde upp en bild 

av vårdande maskulinitet, där det emotionella arbetet gjordes som en familjepraktik riktad 

mot kvinnan, av hänsyn och i relation till henne, inte för att upprätthålla en bild av sin 

maskulinitet som ligger i linje med traditionell hegemonisk maskulinitet. Då 

maskuliniteter är bundna till den sociala kontexten, och idealet om den hegemoniska 

maskuliniteten är föränderliga och bundna till historisk och temporär kontext talar de 

berättelser jag analyserat för att idealet för den hegemoniska maskuliniteten inom en 

kontext av förlossning är vad forskningen hittills kallat för vårdande maskulinitet. Det 

gemensamma aktörskapet som Kuurne och Leppo (2022) presenterat visar pappans roll i 

hur faderskap görs i situationen, och den uttrycks med grund i en vårdande maskulinitet. 

Forskning har visat att möjligheterna för män att konstruera dominerande manliga 

identiteter kan vara begränsade eller uteslutna då det handlar om rum som är 

kvinnodominerade (Lupton 2000). I min studie verkade det som att Coronarestriktionerna 

påverkat respondenternas ställning ytterligare, där exempelvis en respondent berättar på 

följande sätt: 

Nog var det ju så att med det första barnet så var jag mer med i allt. Att no va man 

mer i en åskådarroll nu under andra förlossningen jämfört med den första. Nu alltså 

mer i en åskådarroll eftersom man blev försatt i den på grund av restriktionerna. 

(Intervju 4) 

Under Coronarestriktionerna var det utöver det kvinnodominerade rummet som 

förlossningssalen utgör även restriktionerna som fick respondenterna att känna sig som 
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satta i en ”åskådarroll”. I narrativen fanns dock inte klara försök till att skapa en bild av 

maskulinitet i linje med vad som traditionellt uppfattats som maskulina drag eller värden. I 

följande citat framkommer hur respondenten tar en roll som beskyddare, där han känner 

att hans ansvar som pappa kan förknippas med en traditionell manlig roll: 

Å samma gäller då, jag tror att många skulle ha vari frestade just efteråt att åka omkring 

med sitt barn och visa upp sitt barn åt vem som helst, men just då tänkte man också att 

tänk om han får det [covid-19]. Att inte kan vi ju utsätta honom för nånting sånt. Så att, 

de va också dendär skyddande aspekten åtminstone för mig som pappa att ja vill inte att 

mitt barn ska få de, å ja vill inte att min fru ska få de som ännu återhämtar sig. (Intervju 

2) 

I citatet kommer fram hur pappan vill skydda familjen mot Covid-19, där respondenten 

uttrycker att han har ett ansvar att skydda både barnet och mamman. Samtidigt som de 

nya föräldrarna skulle vilja visa upp sitt barn så kanske det som krävdes för att vara en 

”god” pappa, eller utöva gott faderskap, var att skydda familjen mot Covid-19.  

5.3 Faderskap och maskuliniteter i förlossningssalen 

I min forskning visade sig förlossningen vara en arena för familjepraktiker, varav 

emotionellt arbete visade sig som frekvent förekommande. Närvaro både mentalt och 

fysiskt under graviditeten och förlossningen framstod som centralt i respondenternas 

berättelser om faderskap. Respondenternas berättelser gav sken av den större kontexten 

av meningssystem gällande vad det innebär att vara pappa i dagens samhälle, och närvaro 

och relationer framställdes som centralt. 

Morgans (2011) sfärer som förknippas med familjepraktiker, den materiella, symboliska 

och den imaginära sfärer framstod i min forskning enligt följande. Den materiella sfären 

är förlossningen, där pappan skall fungera som ett lugnt stöd för mamman, den 

symboliska sfären utgörs av metanarrativet om pappan som involverad (Dermott & Miller 

2015) och den föreställda sfären är att pappan får vara närvarande under förlossningen. 

Då närvaron hotades är det också möjligt att närvarons roll som familjepraktik förstärktes 

då respondenterna blev medvetna och reflekterade över dess vikt.  

Familjepraktikerna hade olika publiker för vilka det var viktigt att framställningen av 

faderskapet i enlighet med narrativet om involverat faderskap lyckades, som mamman 

eller de professionella inom hälsovården. Barnet förblev i en passiv roll genom hela 
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förlossningen, och respondenterna betonade relationen med partner som det centrala 

under förlossningshändelsen. Detta ledde till att jag fick fundera över min 

forskningsfråga: handlar dessa berättelser faktiskt om att göra och uppvisa faderskap, 

eller partnerskap? Mitt svar lutar mot det senare. 

 

6. RESTRIKTIONERNA SOM ETT HOT MOT ATT GÖRA 

FADERSKAP – ELLER PARTNERSKAP? 

I min magisteruppsats har jag med hjälp av narrativ metod analyserat fyra pappors 

berättelser gällande upplevelsen av att få barn under coronakrisen och de restriktioner 

som införts på förlossningssjukhusen. Syftet med avhandlingen är dels att erbjuda en 

översikt av den forskning som gjorts kring faderskap och maskulinitet, dels att fördjupa 

kunskapen om hurdana narrativ män producerar om faderskap och maskulinitet i Finland. 

I min avhandling ser jag faderskap och maskulinitet som sociala konstruktioner. Jag har 

använt mig av narrativ teori och metod, vilken gör det möjligt att få en inblick i hur 

människor berättar om och har upplevt olika saker. Att bli pappa kan ses som en 

livsförändring, och för många som något som är bland de största händelserna i livet. För 

faderskap kan tänkas finnas både metanarrativ om faderskap och en inre berättelse samt 

inre förväntningar för hur exempelvis förlossningen kommer att gå till. Då coronakrisen 

hotade pappornas rätt att få vara med under förlossningen blir processer kring att skapa 

mening i förhållande till förlossningen synliga, och det är dessa narrativ som intresserat 

mig för i min forskning. 

Mina forskningsfrågor är sammanfattningsvis följande: 

- Hurdana faderskapspraktiker förekommer det i mäns narrativ om sitt tillträde i 

faderskap under coronakrisen? 

- Har faderskapspraktikerna i berättelserna publiker inför vilka det är viktigt att 

praktikerna framstår som lyckade föreställningar om involverat faderskap?  

- Hur framkommer görandet av maskulinitet i narrativen som en dimension av 

familjepraktiker? 
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Centrala slutsatser 

I min forskning visade sig förlossningen vara en arena för familjepraktiker där det 

emotionella arbetet var ett tydligt inslag. Görandet av faderskap och maskulinitet byggdes 

i narrativen upp som relationellt, i förhållande till kvinnan, snarare än i förhållande till 

barnet. Barnet var en passiv aktör under de händelser som förknippades med 

förlossningen i pappornas narrativ, medan samtliga respondenter betonade att närvaro 

under förlossningen var viktig. Det gemensamma aktörskapet enligt Kuurne och Leppo 

(2022) blev också tydligt i narrativen, i berättandet via så kallat vi-prat, där paret i 

narrativen framställdes som en enhet istället för två skilda personer. 

Respondenternas berättelser präglades av aktiv passivitet, familjepraktiken av att både 

hantera sina egna och den födande partnerns känslor för att kunna förkroppsliga idealet 

om den involverade fadern. I samtliga narrativ användes de modellberättelser om 

föräldraskap som Eerola (2018) introducerat som verktyg för berättandet, även om 

modellberättelsen om mamman som primär förälder inte förekom i vid mening. 

Modellberättelsen om den involverade fadern och om jämställt föräldraskap kunde 

återfinnas i samtliga narrativ. 

I analysen visade sig de moraliska och emotionella dimensionerna av familjepraktiker 

spela en stor roll. Känslorna gick ofta hand i hand med moraliska frågor, och framställdes 

i narrativen i överensstämmelse med narrativet om den involverade fadern. Det 

emotionella arbetet framställdes i narrativen i enlighet med narrativet om den involverade 

fadern. I berättelserna blev argumentering för att framstå som moraliskt trovärdig, som 

en involverad pappa, tydlig. Familjepraktikerna har olika publiker för vilka det är viktigt 

att framställningen av faderskapet i enlighet med narrativet om involverat faderskap 

lyckas, som mamman och de professionella inom hälsovården. Eftersom intervjun är en 

social situation där berättelsen enligt Johansson (2005) påverkas av växelverkan mellan 

forskaren och den intervjuade och den sociala situationen, håller jag också mig själv som 

”publik” inför vilken deltagarna anpassat sitt berättande. 

Normerna kring hurdana familjepraktiker som är tillåtna i förhållande till förlossningen 

och i förlossningsrummet är bundna till tid: sådana praktiker som exempelvis att mannen 

skulle visa starka känslor under förlossningen framställdes som icke-önskvärt, medan 

dessa starka känslor, som att till exempel gråta, senare då barnet fötts framställdes som 
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tillåtet och kanske rentav önskvärt. Förutom faderskapets gränser som bundna till tid, blev 

det också tydligt att samma tidsbundenhet gäller för maskulinitet. Förlossningssalen är en 

arena där samtidigt som de biologiska skillnaderna understryks, så blir också könsrollerna 

och till de hörande förväntningarna omskakade. Sådant beteende som traditionellt sett 

inte setts som manlig kan i förlossningssalen ses som rentav önskvärt, som uppvisandet 

av starka positiva känslor. 

Känslor var igenom alla narrativ frekvent beskrivna och förekommande. Respondenterna 

gav uttryck för både positiva känslor och negativa känslor – ofta på ett sätt som 

överensstämmer med narrativet om den involverade fadern. I min forskning ser jag 

uttryckandet av känslor som ett sätt att göra både faderskap och maskulinitet, där 

känslorna är tätt sammanbundna med moraliska aspekter gällande vad som är rätt eller 

fel i olika situationer. Respondenternas narrativ byggdes upp som en balansgång mellan 

känslor, moraliska aspekter samt familjepraktiker, vilka målade upp en bild av faderskap 

och maskulinitet. 

Tidigare forskning har visat hur männens marginala position i en kontext av graviditet 

och förlossning finns inbäddad i sociala strukturer, vilket lett till att män i sina berättelser 

om förlossningen tenderat att försöka återskapa en bild av hegemonisk maskulinitet enligt 

traditionella maskulina värden genom att hänvisa till värden och markörer för 

maskulinitet (Dolan & Coe 2015). Detta har handlat om exempelvis hänvisningar till den 

egna kroppen som kapabel, heterosexuell och fertil. Andra markörer har varit psykisk och 

emotionell kontroll samt förnekelse av svaghet och sårbarhet. Det emotionella arbete som 

förekom i de berättelser jag analyserat uppfattar jag som förbunden med respekt för 

partnern, för att inte hon skall bli mer stressad eller orolig i situationen, och inte som ett 

försök att upprätthålla en maskulinitet i linje med drag förknippade med traditionell 

hegemonisk maskulinitet. 

I narrativen framställde respondenterna sin maskulinitet i termer av vårdande 

maskulinitet, där fokus låg på relationen till kvinnan. Då kvinnans fysiska prestation 

ligger i centrum, då det är kvinnan som föder, uppgav en respondent att han kände ett 

behov att behöva kompensera för den kraftansträngning som kvinnan gjort. Detta tyder 

på en uppfattning om att själva inledningen till föräldraskapet sker på olika villkor för 

mannen respektive kvinnan. För övrigt fanns det inte många faktorer som tydde på en 
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uppfattning om traditionell maskulinitet som idealisk, utan däremot gav respondenterna 

uttryck för en vårdande maskulinitet, där relationer och omsorg poängterades. 

Typiska markörer för hegemonisk maskulinitet framkom inte i narrativen i större 

utsträckning. En känsla av att inte vara i kontroll framkom, men männen konstruerade 

inte denna känsla i sina narrativ via identifierbara manliga markörer för hegemonisk 

maskulinitet. Det fanns inte heller diskurser om heterosexualitet, homosocialitet eller 

våld, vilka i Eerola och Mykkänens (2015) analys inte förekom i det dominerande 

narrativet om den anständiga pappan. Dessa teman tangerades i narrativet om den 

maskulina pappan, så därmed kan jag konstatera att jag inte fann detta narrativ i de 

berättelser som jag analyserat. 

Både maskuliniteten och faderskapet framställdes långt som något relationellt, med fokus 

på relationen till kvinnan. Därav ställer jag frågan: handlar förlossningen egentligen mera 

om görandet av partnerskap än om faderskap? Baserat på narrativen som jag analyserar 

argumenterar jag för att detta är fallet. Det centrala enligt respondenterna var att få vara 

med och stöda mamman, och att få vara på plats för barnets skull framställdes som mindre 

centralt. Detta stöder även tanken om att paret under förlossningen upplever så kallat 

gemensamt aktörskap (Kuurne & Leppo 2022). 

Då man talar om faderskap och maskuliniteter tänker jag att det är viktigt att betona att 

de är sociala produkter, som inte kan ses som statiska utan som byggs upp, utmanas och 

förändras i sociala processer. Det är dock möjligt att vad som anses vara idealt maskulint 

förändras då de sociala omständigheterna, som att bli pappa till ett barn, förändras. Mina 

forskningsresultat visar att det för respondenterna mest hedrade sättet att vara man i 

förlossningssituationen innebär att agera enligt narrativet om den involverade pappan 

(Dermott & Miller 2015), vilket även inkluderade att agera i enlighet med konceptet om 

vårdande maskuliniteter (Elliot 2016). Jag hävdar att enligt konceptet hegemonisk 

maskulinitet (Connell & Messerschmidt 2005) utgör båda dessa, involverat faderskap 

samt vårdande maskuliniteter, den narrativa utgångspunkt som respondenterna i sina 

berättelser gett uttryck för. Vad som är idealt kan också vara bundet till den sociala 

kontexten inom vilken aktören agerar. Detta betyder att exempelvis konceptet om 

vårdande maskuliniteter inte nödvändigtvis måste vara det hegemoniska utgångsläget i 

andra situationer. 
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Min analys av pappors narrativ gällande förlossningen under coronakrisen synliggör 

något som inom finsk jämställdhetssträvan varit centralt: att nedtona skillnader mellan 

kvinnor och män. I en kontext av förlossning blir det dock synligt att det finns en biologisk 

skillnad mellan män och kvinnor, då kvinnorna bär och föder barnet. Kvinnorna ses från 

hälsovårdens synvinkel ur ett teknokratiskt perspektiv som ett objekt, nästan som en 

maskin som föder babyn. Föräldrarnas uppfattning däremot är humanistisk, och de ser sig 

själva förutom som individer, också som ett par med gemensamt aktörskap. Utgående 

från detta parperspektiv upplevdes begränsningarna som stressande, då det uppstod en 

risk att pappan inte skulle få vara med under förlossningens alla skeden. Att pappor under 

coronakrisens första fas inte fick närvara med sina partner och sin baby tiden efter 

förlossningen har synliggjort icke-artikulerade antaganden inom förlossningsvården: å 

ena sidan räknar man med stödpersonens insats, å andra sidan prioriteras inte pappans 

närvaro i en krissituation, vilket visar att deras närvaro är relativt oviktig från systemets 

sida, även om inte från parets.  
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BILAGOR 

Bilaga 1: Samtyckesblankett 

I min magisteruppsats kommer jag med hjälp av narrativ metod och analys att analysera 

pappors berättelser gällande upplevelsen av att få barn under coronakrisen. Intervjuerna 

görs via zoom och bandas in för att underlätta transkriberingen. De inspelade intervjuerna 

och transkriberingarna kommer endast jag att ha tillgång till, och vid behov kommer min 

handledare för avhandlingen att ha tillgång till transkriberingarna, men inte till 

inspelningarna. I alla skeden av forskningsprocessen och i skrivandet av avhandlingen 

kommer de som intervjuats att förbli anonyma för utomstående: det kommer inte att vara 

möjligt att känna igen dig baserat på exempelvis citat som tagits ur intervjun. Detta 

kommer jag att säkerställa genom att exempelvis ändra namn och dylika detaljer, men 

också genom att vid behov lämna bort detaljer som kunde leda till att den intervjuades 

identitet avslöjas. Deltagandet i studien är frivilligt och får avbrytas när som helst.  

 

Maisteritutkielmassani analysoin isien kertomuksia siitä, millaista on ollut saada lapsi 

koronakriisin aikana. Haastattelut tehdään zoomin kautta ja nauhoitetaan litteroinnin 

helpottamiseksi. Vain minä voin katsoa nauhoitetut haastattelut, litteroinnit voi 

tarvittaessa myös tutkielman ohjaaja nähdä. Tutkimusprosessin eri vaiheissa ja tutkielmaa 

kirjoittaessa varmistan, että haastateltavien henkilöllisyys pysyy salassa: sinun 

tunnistamisesi esimerkiksi haastatteluista otetuista sitaateista ei ole mahdollista. 

Anonymiteetin varmistan esimerkiksi nimen ja vastaavien yksityiskohtien muuttamisella, 

mutta myös esimerkiksi jättämällä pois sellaisia yksityiskohtia, joista sinut voisi 

tunnistaa. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja voit keskeyttää 

osallistumisesi milloin tahansa. 

  



 

Bilaga 2: Intervjustomme 

Till en början berättar jag att jag är intresserad av pappors berättelser om att få barn under 

Coronapandemin och de restriktioner som då varit i kraft. Jag frågar om det är okej att 

jag spelar in intervjuerna, och berättar att jag kommer att transkribera dem och sedan 

radera inspelningarna. Ingen kommer att kunna kännas igen ur materialet, och ifall jag 

använder citat kommer jag att se till att inga sådana detaljer nämns som gör det möjligt 

att känna igen någon person baserat på. Jag berättar att det handlar om en narrativ intervju, 

alltså den intervjuade får ta tid på sig att berätta sin historia så utförligt som möjligt. 

Sedan frågar jag vissa bakgrundsfakta: ålder, utbildning/ yrke, kärnfamilj?, hur länge har 

ni varit tillsammans? hur månte barnet? När föddes barnet? (för att veta vilka restriktioner 

var i kraft då) 

Jag inleder intervjun med en öppen fråga: 

- Kan du berätta hur du upplevde att det var att få barn under Coronapandemin? 

[Kan du berätta mer om graviditeten och förlossningen?] 

Jag låter personen svara så utförligt som möjligt. Efter att personen berättat färdigt ställer 

jag baserat på vad som redan framkommit följande frågor vid behov: 

- Vilka var alltså de konkreta följderna av restriktionerna på förlossningen i ert 

fall? 

- Vad har du för tankar om restriktionerna på förlossningssjukhusen? (Var de 

välgrundade/motiverade?) 

o Om inte: deltog du i någon sorts kritik mot dessa begränsningar via 

exempelvis facebookgrupp, skrev du under någon adress emot 

begränsningarna, skrev du till någon politiker eller motsvarande? 

- Hurdana tankar kring att inte få vara med under ... (exempelvis igångsättande av 

förlossning eller de första dagarna på barnavdelningen) 

- Vad har du för tankar om restriktionerna och förlossningen nu i efterhand? 

- Vilka känslor väckte restriktionerna? 

o Större känslor → hurdana? 

o Inga större känslor → varför tror du att du inte reagerade negativt? 

[nämn vid behov t.ex. oro, att vara ledsen över att inte få vara med]    



 

- På vilket sätt skiljde sig graviditeten och förlossningen nu under 

Coronapandemin om du jämför med de förväntningar och tankar du haft innan? 

Jag tänker också att jag under intervjun måste vara uppmärksam på delar av berättelsen 

som jag vid behov kan be personen berätta mer om enligt exempelvis följande följdfrågor. 

Följdfrågor enligt Kvale och Brinkmann (2014, 177–178) 

- Hur kändes det? 

- Vad upplevde du då? 

- Kan du säga något mer om det? 

- Vad gjorde du då? 

- Hur reagerade du på det? 

- Du menar alltså att... 

Till slut frågar jag ännu: 

- Är det ännu någonting som du skulle vilja berätta eller som du blev och fundera 

på? 
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