
 

 

 

“Hallo, jeg er altså også med her, ik’”  

- en socialkonstruktionistisk undersøgelse af mænds muligheder for at blive til 

som fædre i mødet med sundhedsvæsenet.  
 

     

Roskilde Universitet juni 2018 

Tværfagligt kandidatspeciale  

i Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og Psykologi  

 

Skrevet af 

Nynne Ek Sindberg 4695 

Mette Louise Høeg 59323 

 

Vejledere 

Anne Liveng 

Charlotte Chalmer Rasmussen 

 

Normalsider  

100 normalsider af 2400 anslag 

 

Antal anslag 

239.349 

 

         
To af specialets interviewdeltagere har udvalgt disse billeder 

 til at beskrive deres identiteter som henholdsvis kommende og nybagt far.  
 



Abstract 

The idea for this thesis came from wondering why fathers who want to be involved in their childrens 

lives do not experience to be included in the contact with the healthcare system before nor after the 

birth of their children. Through document analysis’ and two group interviews, we are investigating 

the impact of the interactions between fathers to be and new fathers and the healthcare system by 

using a social constructionism subject understanding and a interactionist approach.  

  

We identify two parallel and sometimes competing discourses which position fathers very differently. 

We have called them psycho-social parental discourse and biomedicial mother/child discourse. A 

broad health understanding adds meanings to the psycho-social parenthood and activate an ideal 

about equality. In this discourse fathers are positioned as important parents whose needs and 

involvement is also a goal for the efforts the healthcare system. On the opposite side we find that a 

narrow biomedical understanding of health give right to risk thinking and a legal understanding that 

places the woman as the most important and primary parent with legal rights. It is in this 

understanding that fathers are deemed less important and someone who should support but not take 

the attention away from the mother of the child.   

 

The analysis of the two group interviews show that fathers negotiate their position as the less 

important parent. They experience a conflict between their personal ideal, understanding of identity 

as involved parents and the exclusion they meet in the healthcare system, particularly before the birth 

of the child. We see this as leading to loneliness and adding greater responsibility of the child onto 

the woman. We also see that fathers position themselves in relation to a hegemonic masculinity, 

whilst they negotiate new masculine identities that can include the ideal about the involved father. It 

is recognised that the research based knowledge about men’s development of identities as fathers is 

not very broad, which is why there is a need for more research. In practice we recognise a need that 

politics, policies and healthcare efforts are developed aiming towards a health promoting path that 

can support fathers in the psycho-social aspects of parenthood.  
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Kapitel 1: Indledning 

Familieliv i Danmark anno 2018 er i stigende grad baseret på, at begge forældre ønsker at være 

ligeligt involverede i deres børns liv (Forum for Mænds Sundhed 2017b:3; Westerling 

2015:211). Dette speciale sætter fokus på sundhedsvæsenets tilgang til mænd, der bliver fædre 

for første gang; Hvordan de italesættes og positioneres i policydokumenter og 

informationspjecer, samt hvordan fædrene selv beskriver deres møde med sundhedsvæsenet og 

forhandler identitet som fædre. Dette sker ud fra en socialkonstruktionistisk ontologisk 

forståelse af faderskab som en tilblivelsesproces, der konstrueres og forhandles gennem 

sproglige interaktioner i sociale kontekster.      

1.1 Motivation 

Vores interesse for feltet familiedannelse kan spores tilbage til vores professionsbaggrunde 

som henholdsvis sundhedsplejerske og jordemoder. I vores praksis har vi oplevet det som en 

udfordring at få kommende og nybagte fædre inddraget og undret os over, hvad det kan skyldes. 

Interessen for familiedannelse har vi forfulgt på kandidatstudiet på RUC gennem 

projektskrivning om skilsmisselovgivning, reproduktiv sundhed i et internationalt perspektiv, 

småbørnsfamiliers udfordringer i hverdagslivet samt fædres sorg i forbindelse med 

spædbarnsdød. Med afsæt i vores professionsviden, praksiserfaringer og akademiske viden har 

vi skrevet dette tværfaglige speciale i Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og Psykologi. 

1.2 Problemfelt 

I det følgende vil vi skitsere vores vej ind i problemfeltet, som har fået betydning for, hvilke 

spørgsmål vi har stillet og undersøgt i dette speciale. Vi indledte med to sideløbende processer; 

et litteraturstudie og en mere eksplorativ undersøgelse af feltet. Gennem en systematisk 

litteratursøgning afsøgte vi både teoretiske perspektiver på udvikling af faderskab og empirisk 

viden om fædres møde med sundhedsvæsenet. Dette præsenteres i specialets kapitel 2; State of 

the Art. I litteratursøgningen fandt vi, at psykolog Svend Aage Madsen er en central forsker i 

Danmark inden for mandeforskning. Forum for Mænds Sundhed1 har med Madsen som 

forskningsleder netop iværksat et treårigt forskningsprojekt ‘Far for livet’, der har til formål at 

styrke fædres relationer til deres børn og herigennem øge hele familiens trivsel og sundhed 

                                                
1 Forum for Mænds Sundhed blev stiftet i 2004 og har det overordnede formål er at virke til forbedring af 

mænds sundhed www.sundmand.dk/Om-os.php  

http://www.sundmand.dk/Om-os.php
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(Forum for Mænds Sundhed 2017a:2). En indledende spørgeskema-undersøgelse med 1000 

fædre og dybdegående interview med 40 fædre viser, at et flertal oplever det som vigtigt at 

deltage i aktiviteterne omkring graviditeten og besøg fra sundhedsplejersken. Undersøgelsen 

konkluderer, at danske fædre ønsker at blive betragtet som ligeværdige forældre, men ikke føler 

sig inddraget på lige fod med mødrene i sundhedsvæsenets tilbud til familien omkring 

graviditet, fødsel og det første år med barnet (Forum for Mænds Sundhed 2017b:11). Socialt 

Udviklingscenter har i 2017 undersøgt en række kommunale forældrekurser og finder 

ligeledes, at mange fædre føler sig oversete i de kommunale tilbud, hvor kommunikationen 

hovedsagelig rettes mod mødrene (Mollerup, Lohmann & Andersen 2017:11). Som en far fra 

Thisted formulerer det i undersøgelsen; “Som far er du velkommen, men du er ikke inviteret” 

(ibid:2). Det tyder således på, at kommende og nybagte fædre ønsker at involvere sig mere, 

men ikke føler sig inddraget i kontakten med sundhedsvæsenet.  

 

Sundhedsvæsenets indsatser til nybagte børnefamilier varetages på tværs af sektorer i regioner 

og kommuner, hvor jordemødre og sundhedsplejersker er de gennemgående sundheds-

professioner med kontakt til de kommende familier fra graviditet og frem mod barnets første 

leveår (Sundhedsstyrelsen 2013:16; Sundhedsstyrelsen 2011:27). Vi fandt det derfor relevant 

indledningsvis at tale med repræsentanter for disse professioner og høre deres umiddelbare 

forståelser af problematikken med fædre, der ikke involveres. Derfor tog vi kontakt til et 

fødested i Region H og Sundhedsplejen i Københavns Kommune2 og fik herigennem mulighed 

for at interviewe en visiterende jordemoder og en ledende sundhedsplejerske. Desuden ønskede 

vi at høre fædrenes stemme og fandt, at Foreningen Far og Mødrehjælpen er to fremtrædende 

organisationer, der rådgiver fædre. Vi valgte at kontakte Foreningen Far3 velvidende, at det er 

en interesseorganisation, der har sin berettigelse gennem at have kritiske og skarpe holdninger. 

Hovedpointer fra disse tre interviews anvender vi her indledningsvis i specialet til at indkredse 

problemfeltet (bilag 1+2). 

 

Jesper Lohse, som er landsformand for interesseorganisationen Foreningen Far, lægger vægt 

på, at lovgivning omkring familier i dag er bygget op omkring én forælder, hvilket ikke passer 

til alle de måder familieliv i dagens Danmark er organiseret på. Med afsæt i sine erfaringer fra 

                                                
2 Disse steder er udvalgt pragmatisk; vi bor selv i København og gennem vores professionelle kontakter havde 

vi adgang til disse to steder.  
3 Foreningen far er en landsdækkende interesseorganisation, som tilbyder aktiviteter, rådgivning og viden. 

Organisationen består af frivillige forældre og fagpersoner (http://foreningenfar.dk/om-foreningen-far) 

http://foreningenfar.dk/om-foreningen-far
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organisationens rådgivning af familier kommer Lohse med mange eksempler på, at mødre og 

fædre ikke bliver behandlet lige  og påpeger, at der kan være “et kvalitetsproblem, som kan 

ramme både kvinder og mænd, men der er også et kønsdiskriminations-problem, som rammer 

mændene i det offentlige”4.  

 

Ifølge den ledende sundhedsplejerske, er manglende ressourcer årsagen til, at der ikke 

eksisterer specifikke tilbud til fædre. Dette er lige fra screening for efterfødselsreaktioner til 

oprettelsen af fædregrupper. Den ledende sundhedsplejerske udtrykker sin holdning til 

efterfødselsscreeninger af fædre således: “Og ja, den er da vigtig, men det er der bare ikke 

ressourcer til i kommunerne”. Derudover omtaler hun fædre i dag som meget “ihærdige, og 

sørger for at bede sundhedsplejersken lægge et besøg, så de kan være der”. Hun nævner at der 

er fædre, som ikke ønsker at deltage, og så er der dem, som “indtager den modsatte rolle og 

næsten overtager det hele”5.  

 

Den visiterende jordemoders oplevelse er, at mændene nogle gange er med til 

jordemoderkonsultationen, men at man som jordemoder primært forholder sig til den gravide. 

Hun siger: “personligt siger jeg altid, at han altid er hjertelig velkommen til at være med, men 

jeg synes jo personligt ikke, at den første jordemoderkonsultation er vigtig for ham. Jeg tænker 

ikke, at der nødvendigvis er særlig meget spændende for ham at vide der.” og tilføjer: “så 

aftaler vi sammen, hvilke konsultationer det er vigtigt, at han er med til”6. 

 

Gennem disse interview blev det tydeligere for os, at der findes forskellige perspektiver på, 

hvorfor fædre ikke føler sig inddraget i det omfang, som de ønsker. Foreningen Far fremhæver 

strukturelle og lovgivningsmæssige rammer, som de mener diskriminerer fædre og påvirker en 

kultur og praksis, der privilegerer mødre over fædre. Udover ressourcemæssige årsager til, at 

fædrene ikke prioriteres og involveres kan det anskues, at de sundhedsprofessionelle på de 

kommende fædres vegne prioriterer, hvilke tilbud der er “spændende” og “vigtige” for dem at 

deltage i og dermed er med til at definere faderens rolle i graviditeten. Ligesom at de fremsætter 

normative forståelser af faderens rolle gennem italesættelser af fædre som “ihærdige” eller som 

nogle “der næsten overtager det hele”. Dette leder os til en umiddelbar undren omkring, hvilke 

forståelser af faderens betydning og rolle i den tidlige familiedannelse, der er i forhandling 

                                                
4 Fra interview d. 26.1.2018 med Jesper Lohse, Landsformand for Foreningen Far  
5 Fra interview d. 26.1.2018 med ledende sundhedsplejerske, Københavns kommune. 
6 Fra interview d. 6.2.2018 med visiterende jordemoder fra hospital i Region H 
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mellem sundhedsvæsenet og de fædre, der tilsyneladende ønsker at involvere sig, men føler at 

de bliver ekskluderet. Hvilke samfundsmæssige diskurser findes omkring det tidlige faderskab? 

- og hvordan afspejles de i praksis i fædres møde med sundhedsvæsenet? Hvordan forstår 

fædrene selv det at være ‘involveret’ eller ‘ekskluderet’? - og hvilke subjektpositioner, som fx 

‘involveret’/’ihærdig’ /en der overtager’/’en der diskrimineres’ stilles til rådighed og 

forhandles? 

 

Disse indledende spørgsmål følges op og kvalificeres gennem vores litteraturgennemgang, der 

præsenteres i kapitel 2, som i specialeprocessen ledte os frem til den endelige 

problemformulering. Før denne præsenteres, vil vi i det følgende argumentere for specialets 

sundhedsfaglige og psykologiske relevans.  

1.3 Specialets forankring i sundhedsfremme og psykologi 

Af studieordningen for kandidatuddannelsen i Sundhedsfremme & Sundhedsstrategier og 

Psykologi fremgår det, at formålet er at videreudvikle: “viden, færdigheder og kompetencer 

inden for sundhedsfremme i et social- og sundhedspsykologisk perspektiv”. Det indebærer 

viden om, hvordan man fremmer sundhed i samfundsmæssige strukturer, i sociale praksisser 

og i hverdagslivet ud fra en social- og sundhedspsykologisk tilgang samt om betydning af 

“sundhedsfremmende indsatser, interventioner og strategier i relation til trivsel, psykisk 

velvære, subjektivitet, livskvalitet, anerkendelse og social inklusion i individuelle 

og sociale sammenhænge” (Roskilde Universitet 2017:3). 

 

I forskningsfeltet omkring sundhedsfremme har mænds sundhed fået et stigende fokus siden 

midt 1990’erne (Annandale 2015:68) Baggrunden for dette er bl.a., at der ses en kønnet ulighed 

i sundhed, da mænds sundhed generelt er dårligere end kvinders, hvilket bl.a. afspejler sig i 

større sygelighed og dødelighed (Madsen 2014:19). Forum for Mænds Sundhed efterlyser en 

øget politisk prioritering og fokus på at bekæmpe denne ulighed (Sundmand.dk ¶ Baggrund for 

årets tema). Da bekæmpelse af ulighed i sundhed er et centralt mål i sundhedsfremme både 

internationalt og nationalt (WHO 2009:1; Diderichsen, Andersen & Manuel 2011:3), finder vi 

det væsentligt i det følgende at beskrive, hvilken betydning faderskab kan have for mænds egen 

og familiens samlede sundhed og trivsel, og hvordan de sociale og diskursive praksisser i mødet 

mellem sundhedsvæsen og fædrene kan understøtte en sundhedsfremmende indsats.  
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Ifølge WHO er der væsentlige og kritiske perioder i alle livsforløb, hvor sundheden kan være 

i fare og bør understøttes gennem sundhedspolitiske strategier og indsatser, der tager fat om 

potentielle årsager frem for konsekvenserne af dårligt helbred. Graviditet, fødsel og 

overgangen til forældreskab nævnes som sårbare overgangsperioder i livet, der medfører store 

forandringer i hverdagslivet, og denne periode udpeges derfor til at være et væsentligt 

fokusområde for sundhedsfremmende indsatser i forhold til flere generationer (WHO ¶ Health 

through life stages). Det, at skabe en familie, kan således ifølge en Life-course-approach 

betragtes som en livsproces med særlig betydning for sundheden både på individuelt- og 

populationsniveau. Life-course tilgangen har fokus på det dynamiske samspil mellem 

forandringer på et individuelt og et socialt kontekst-niveau og kan dermed omfavne både 

biologiske, socio-økonomiske og psykologiske faktorers indflydelse på sundhed over et 

livsperspektiv fra vugge til grav (Annandale 2014:92-95) 

 

På et individuelt niveau kan faderskab influere på mænds egen sundhed på forskellig vis. Ifølge 

Forum for Mænds Sundhed kan faderskab påvirke mænds sundhedsadfærd og livskvalitet i 

positiv retning. De angiver, at et flertal af danske fædre ændrer kostvaner til det sundere, 

stopper eller nedsætter rygning og alkoholforbrug og finder øget glæde og mening i tilværelsen. 

Der ses dog også negative påvirkninger på den fysiske og mentale sundhed. Fædre bruger 

mindre tid på motion og 7-10 pct. udvikler angst- eller depressionstilstande (Forum for Mænds 

Sundhed 2017c:4-12). På denne baggrund er det vores formodning, at hvis en stærk identitet 

som far kan understøtte motivation til sundere livsstil og give glæde og mening, så vil fædre, 

der ekskluderes i forældreskabet, måske ikke motiveres på samme vis.  

 

I det psykologiske felt har der historisk overvejende været fokus på moderskabet, men bl.a. 

Madsen har gennem sin sundhedspsykologiske forskning vist, at mænd, der bliver fædre, 

gennemgår en psykologisk identitetsudvikling, der på mange måder er sammenlignelig med 

mødres (Madsen 2003a:559). At flere fædre i dag involverer sig med deres spædbørn, har ifølge 

Madsen også haft den betydning, at fædre rammes af de samme psykologiske udfordringer som 

mødrene, og derfor ses et stigende antal fædre, der udvikler fødselsdepression. Madsens 

forskning peger på, at det kan have en negativ og lige så stor betydning for barnets udvikling, 

hvis faderen får en fødselsdepression, som hvis moderen har det (Mikkelsen 2013). Vi undrer 

os derfor over den manglende sundhedsfaglige prioritering af fædres reaktioner på og 

inddragelse i det tidlige forældreskab.  
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Relationer mellem far og barn kan også få stor betydning for barnets sundhed og trivsel. Ph.d. 

i mandeforskning Kenneth Reinicke har, i forbindelse med hans forskning omkring unge fædre, 

lavet en gennemgang af international forskningslitteratur omkring fædres betydning for deres 

børns trivsel og udvikling. Heraf fremgår det, at fædres involvering i deres børns liv overordnet 

set er positiv både for børnene og for fædrene selv. Børn med kontinuerlige og gode relationer 

til deres fædre klarer sig bedre i uddannelsessystemet og har færre sociale og adfærdsmæssige 

problemer (Reinicke 2016:38-40). Center for Børneliv fremhæver ligeledes, at børn har brug 

for deres fædre gennem hele livet, og at især den tidlige kontakt er betydningsfuld, bl.a. fordi 

den danner grundlag for en mere varig relation (Center for børneliv 2016:7). 

 

Vi vil således argumentere for, at man i et sundhedsfremme og socialpsykologisk perspektiv 

kan betragte omstillingen til at blive far som et ‘window of opportunity’, der rummer mulighed 

for at forbedre sundhed og trivsel for mændene selv, deres familie og børn. Overgangen til at 

blive far kan i denne forståelse betragtes som en socialpsykologisk proces, der rummer 

mulighed for både vækst og mistrivsel.  Sundhedsvæsenets tidlige indsats bør efter vores 

mening derfor omfatte fædre på lige fod med mødre og understøtte en stærk far-identitet. 

 

I dette speciale arbejder vi ud fra en anskuelse af sundhed og det gode liv som en sociokulturel 

praksis. Vores forståelse af sundhed er bla. inspireret af ph.d. i sundhedspædagogik Bjarne 

Bruun Jensen. Han beskriver et dynamisk sundhedsbegreb, der rummer både fysisk og mental 

velvære og hvor “det enkelte menneskes sundhed udformes i et dynamisk samspil mellem arv, 

livsstil, levevilkår og sundhedsvæsenets indsats”. (Kamper-Jørgensen & Bruun Jensen 

2011:21). Hermed bliver sundhed noget, der skabes gennem handlinger og interaktioner 

mellem mennesker i sociale sammenhænge, og som ifølge ph.d og lektor i sundhedsfremme 

Sine Lehn Christiansen et al ikke kan studeres isoleret fra det sprog, det italesættes gennem, 

eller isoleret fra de kontekster, det indgår i (Lehn-Christiansen et al 2016:11-12). Vi finder det 

derfor relevant at tilgå specialet ud fra en socialpsykologisk tilgang, der retter fokus mod, 

hvordan mænd danner identitet som fædre gennem diskursive praksisser i den kontekst, som 

sundhedsvæsenet udgør.  

1.4 Specialets erkendelsesinteresse 

Vi er inspireret af en samfundsvidenskabelig kritisk tradition, da vi ønsker at undersøge, hvilke 

forståelser og givne selvfølgeligheder omkring faderskab, der eksisterer og forhandles i mødet 
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mellem kommende og nybagte fædre og sundhedsprofessionelle. Dette ud fra en antagelse om, 

at der her kan eksistere et potentiale for forandring, som vi håber at kunne være med til at 

forløse. Det er vores ontologiske forståelse, at faderskab er socialt konstitueret og ikke kun 

skabt af indre tanker og følelser, der er universelle eller følger bestemt mønstre. Dermed kan 

man anskue, at fædre bliver til på måder og forstår sig selv ud fra de muligheder, der 

fremkommer i de sociale kontekster, hvori de befinder sig. Derfor er vores epistemologiske 

udgangspunkt, at specialets viden skabes ved at studere, hvordan diskurser om faderskab 

privilegeres gennem sundhedspolicies, samt hvordan kommende og nybagte fædre italesætter 

mødet med sundhedsprofessionelle og i deres forhandling af faderskab forholder sig til disse 

diskurser. 

1.5 Problemformulering  

 

 

 

Fremgangsmåde og afgrænsning af problemformulering  

For at kunne besvare problemformuleringen er specialet opdelt i to analysedele. Vi indleder 

med at lave en dokumentanalyse af sundhedspolicies på familieområdet samt af 

informationsmateriale som kommende og nybagte forældre modtager af sundhedsvæsenet. Vi 

vil fremanalysere diskurser omkring faderskab i dokumenterne, og i en interaktionistisk tilgang 

bringe disse diskurser i spil i specialets anden analysedel, som tager udgangspunkt i to 

empiriske gruppeinterviews med henholdsvis kommende fædre og nybagte fædre. Grunden til, 

at vi vælger at interviewe både kommende og nybagte fædre, er ud fra en forståelse af, at 

tilblivelsesprocessen allerede starter i graviditeten og udvikler sig efter barnet er født. Vi 

interviewer mænd, der bliver fædre for første gang, da vi antager, at de står i en ny livssituation 

og skal udvikle nye identiteter som fædre. I specialet vil vi fremover bare bruge betegnelsen 

‘fædre’ og kun skrive ‘kommende’, ‘nybagte’ eller ‘førstegangs’, når det har en særlig 

betydning. Gennem de to gruppeinterviews søger vi at fremanalysere, hvordan kommende og 

nybagte fædre forhandler forskellige far-positioner, både i graviditeten og i månederne efter 

fødslen, og hvilke muligheder mødet med sundhedsvæsenet giver for deres tilblivelsesproces 

som fædre.  

 

Hvilke diskurser om faderskab privilegeres i sundhedspolicies, og hvordan bidrager disse 

diskurser til, at subjektpositioner konstrueres og forhandles i mødet mellem mænd, der 

bliver fædre for første gang og sundhedsvæsenet? 
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Vi retter fokus på sundhedsvæsenet, selvom man kan anskue, at fædres tilblivelsesproces også 

kan muliggøres og begrænses af andre nære relationer som deres partner, slægtninge, venner 

eller arbejdskolleger. Vi vil dog argumentere for, at sundhedsvæsenet i deres tidlige og 

kontinuerlige kontakt med familierne kan have en væsentlig betydning for og en forpligtelse 

til at understøtte denne proces. Vi mener, at den nuværende praksis, hvor det ser ud til, at 

fædrene ikke involveres i den grad, de ønsker (Forum for Mænds Sundhed 2017b:11), i værste 

fald kan risikere at have en negativ effekt på fædres, deres børns og familiers sundhed og 

trivsel.  

 

Vi vælger at have fokus på, hvordan fædres tilblivelsesprocesser muliggøres gennem 

subjektpositioner der forhandles i diskursive praksisser, og anerkender samtidig, at der 

eksisterer strukturelle og materielle vilkår, som delvist ligger uden for den diskursive sfære. 

Men i den socialkonstruktionistiske tilgang, som vi antager, tillægges de strukturelle og 

materielle vilkår betydning gennem den måde, hvorpå fx vores informanter diskursivt forholder 

sig til betydning og forståelse af disse. Et mere makrosociologisk eller sundhedspolitisk 

perspektiv ville i højere grad sætte fokus på de strukturelle vilkår og rammer, men i dette 

speciale har vi valgt et hovedfokus på mødet mellem fædrene og sundhedsvæsenet. I specialets 

diskussions afsnit, vil vi igen inddrage de samfundsmæssige rammers betydning. 

1.6 Specialets opbygning 

For at give et overblik præsenterer vi her specialets opbygning, så læseren er bekendt med, 

hvad der følger gennem de næste mange sider.   

 

Kapitel 2, som følger efter dette afsnit, er en forskningsgennemgang, der beskriver feltets ‘State 

of the Art’. Formålet er, at give et indblik i den videnskabelige forskning, som allerede findes 

omkring vores genstandsfelt og på denne baggrund begrunde, hvordan nærværende speciale 

kan bidrage med ny viden. I specialets tredje kapitel fremsættes det metateoretiske og 

metodologiske grundlag som specialet bygger på. Her beskrives den ontologiske og 

epistemologiske erkendelsesinteresse, da det har betydning for vores metodiske og teoretiske 

blik. Ud over en indføring i den socialkonstruktionistiske position præsenteres et metodologisk 

indblik i den anvendte interaktionistisk inspirerede tilgang til specialets dokumentanalyse og 

gruppeinterview. Vi begrunder, hvorfor dette design er relevant i en undersøgelse af 

konstruktion af faderskab og i en undersøgelse af, hvilke diskurser der eksisterer i 
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sundhedspolicies. I kapitel 4 præsenteres læseren først for det sundhedssyn, som vi arbejder ud 

fra i specialet. Herefter introduceres til Harré, Davies, Moghaddam og van Langenhoves 

udlægning af positioneringsteori og anskuelser af, hvordan meningsskabelse og 

tilblivelsesprocesser bliver til i interpersonelle sproglige forhandlinger, som ligeledes betinges 

af samfundsmæssige og kulturelle kontekster. En diskurspsykologisk forståelse af 

maskulinitetsidentiteter anvendes ligeledes i en forståelse af faderskabskonstruktion. 

Specialets femte kapitel indeholder en interaktionistisk dokumentanalyse af to rammesættende 

sundhedspolicies, og tre informationspjecer rettet til vordende og nybagte familier. I denne del 

af analysen, vil det blive undersøgt, hvilke diskurser der privilegeres omkring faderskab, og 

om man kan se en sammenhæng mellem diskurserne i policies og pjecer. I det efterfølgende 

kapitlet 6 inddrages positioneringsteori og teori om maskuline identiteters konstruktion i en 

analyse af de to gruppeinterviews. Her kommer de fremanalyserede diskurser fra dokumenter 

og pjecer også til at spille en rolle, da vi i interviewet har inddraget disse og derved kan se, 

hvordan de konsumeres i samspillet med fædrene. I kapitel 7 følger en indholdsdiskussion af 

analysens fund og en diskussion omkring valg af metode og teori. Som det vil blive diskuteret, 

fandt vi både positioneringer som ekskluderet og inkluderet far. Aspekter omkring ligestilling, 

ulighed i sundhed og strukturelle vilkår vil bidrage i diskussionen omkring faderskabets 

tilblivelsesprocesser. Sidst men ikke mindst, vil vi konkludere ved at fremhæve, hvordan 

forskellige diskurser om forældreskabet influere på tilblivelsesprocesser hos fædre og hvilken 

betydning dette kan have.  
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Kapital 2: State of the Art  
Formålet med dette afsnit er at give et overblik over hvilke aktuelle forståelser og diskussioner, 

der er i forskningsfeltet omkring det moderne faderskab. Desuden vil vi præsentere den nyeste 

forskningsviden, der specifikt omhandler fædres tilblivelsesprocesser og deres møde med 

sundhedsvæsenet i de nordiske og vestlige velfærdssamfund. Gennem denne præsentationen af 

feltets State of the Art, som vi har inddelt i tre afsnit, ønsker vi at argumentere for, hvordan 

dette speciale kan bygge oven på, supplere og udfylde et hul i den eksisterende viden. 

 

Del 1 Interessesfelter i forskning om fædre er lavet på baggrund af en bred søgning omkring 

faderskab. Her er tilstræbt videnskabelig litteratur, fagbøger, rapporter fra udviklings- og 

forskningsprojekter, akademiske artikler mm., med et bredt fokus på det tidlige faderskab i 

dansk/nordiske og vestlige7 kontekster. Formålet er at give et overblik over hvilke 

interesseområder, der er i forskningsfeltet.  

 

Del 2 Temaer fra litteraturreviews er en tematisk præsentation af fund fra reviews, som er 

fremkommet af vores systematiske litteratursøgning. Dette har til formål at give en bred 

præsentation af temaer i den empirisk forskning omkring mænds oplevelse af at blive fædre og 

deres psykologiske transition til faderskab.   

 

I del 3 Nordiske førstegangsfødendes erfaringer med sundhedsvæsenet fremlægges den 

empiriske forskning, der specifikt omhandler det tidlige faderskab og fædres møde med 

sundhedsvæsenet. 

 

Del 2 og 3 er baseret på en systematisk litteratursøgning, som beskrives nærmere herunder og 

er uddybet i bilag 3. En skematisk gennemgang af studierne fra del 2 og 3 kan ses i bilag 4 og 

5.  

                                                
7 Fordi forskningsfeltet er nyt og relativt lille har vi ikke fundet det tilstrækkeligt kun at fokusere på 

dansk/nordisk forskning, men har også inddraget forskning fra vestlige lande som bla. England, USA, 

Australien, Tyskland og Holland. Vi er opmærksomme på at der kan være betydningsfulde kulturelle og 

strukturelle forskelle landene imellem. 
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2.1 Søgestrategi 

I vores søgeproces har vi arbejdet ud fra følgende in- og eksklusionskriterier for at kvalificere 

specialets grundlag. Vi har søgt efter forskning der:  

❏ ikke er mere end 10 år gammelt  

❏ er fra vestlige kulturer, sammenlignelige med Danmark8 

❏ er på engelsk, dansk, svensk eller norsk 

❏ er samfundsfaglig, psykologisk, sociologisk eller antropologisk og primært lavet ud 

fra kvalitative metoder 

 

Metodisk er vi startet bredt og har søgt på Google, Google Scholar, International Encyclopedia 

of the Social and Behavioral Sciences og forskellige biblioteksdatabaser. Derefter har vi lavet 

en systematisk søgning og kvalificeret denne ved at anvende trunkeringer, samt flere 

betydninger og kombinationer af søgeord. Søgeordene, som vi har benyttet, er: father*, 

identit*, transition*, antenatal*, postnatal*, prenatal*, healthprof*, healthcare*, nurse*, 

midwife* (bilag 3).  

 

Den empiriske forskning, som vi redegør for i del 2 og 3, er fundet gennem søgninger i 

databaserne PsycINFO, SocINDEX og Cinahl Complete. Denne søgning resulterede i 42 

artikler udvalgt på overskrift. Derefter læste vi artiklernes abstrakt for at afgøre, om studierne 

kunne bidrage til en forståelse af vores genstandsfelt. I denne proces afgrænsede vi os fra 

artikler, som omhandlede fx syge børn, depression, udsatte og sårbare fædre eller familier, og 

endte med 22 relevante artikler. Efter grundig gennemlæsning af de 22 artikler, blev yderligere 

5 ekskluderet grundet, at de specifikt omhandlede fødselsoplevelsen eller orlov. Vi endte derfor 

med 17 studier med relevans for specialets genstandsfelt (bilag 3). 

2.2 Del 1: Interessefelter i forskning om fædre 

Faderskab som nyt forskningsfelt 

Af den første brede søgning finder vi, at de historiske og samfundsmæssige forandringer i den 

vestlige verden, og særligt i Norden gennem de sidste 50 år, har medført en øget ligestilling 

både på arbejdsmarkedet og i hjemmet og givet fædre nye betydninger, roller og praksisser, 

                                                
8 Se note 7 
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hvilket kan betegnes som “den anden halvdel af kønsrevolutionen” (Hoffert & Goldsneider 

2015:840). Dette har betydet, at faderskab er opstået som nyt forskningsmæssigt interessefelt 

inden for de sidste to til tre årtier (Eydal & Rostgaard 2015; Hoffert & Goldsneider 2015). 

Ifølge Svend Aage Madsen kan fædres deltagelse ved fødsler, en ny praksis der tog fart i 

1970’erne, siges at repræsentere en markant ændring af farrollen i praksis og et startskud til 

forskning i faderskab (Madsen 2003b). Der er forskellige interesseområder i dette nye 

forskningsfelt, hvor forældreskabets betydning for parforholdsrelationen er den mest studerede 

(Moraes & Granato 2016:563; Habib 2012:105), mens forskning omkring fædres transition 

eller tilblivelse som nye fædre stadig kun er sparsom (Moraes & Granato 2016:559). I det 

følgende vil vi kort skitsere de dele af forskningsfeltet, som vi mener har særlig relevans for 

dette speciale.  

Faderskab som kulturel, historisk og social konstrueret praksis 

I forskningsfeltet er der et gennemgående fokus på, at faderskab er i forandring. Hvor nutidens 

mødre på flere måder kan spejle sig i deres generations mødre, der både var på arbejdsmarkedet 

og omsorgspersoner i hjemmet, så kan den ‘nye’ far i langt mindre grad spejle sig i deres fædre. 

De må i stedet opbygge deres identitet og måder at praktisere faderskab ud fra egen refleksivitet 

og idealer, som de selv skaber, samt ud fra de forventninger, som de møder gennem 

samfundsmæssige og kulturelle normer og politikker (Eydal & Rostgaard 2015:1; Westerling 

2015:209). Der er dog indikationer på, at idealerne omkring at være mere involveret end den 

tidligere generations fædre, kæmper med hegemoniske forståelser af familielivet med den 

omsorgsfulde mor og den forsørgende far (Höfner, Schadler & Richter 2011). 

Begrebet ‘faderskab’ kan ifølge det konstruktivistiske perspektiv, som antologien “Fatherhood 

in the Nordic Welfare States” anlægger, forstås som at række ud over daglige praksisser og 

relationer i den individuelle familie, til også at omfatte de sociale konstruktioner af 

forventninger til fædre (Eydal & Rostgaard 2015:5). Det er antologiens grundantagelse, at 

faderskab er noget, der kontinuerligt skabes gennem interaktion med andre, og samtidig formes 

af de normative, juridiske og politiske præmisser (ibid:5-9). Faderskab bør ifølge Eydal & 

Rostgaard ikke forstås som noget solidt og statisk, men i stedet som flydende, kontinuerligt 

konstrueret og forhandlet i relation til de forskellige strukturer i samfund og organisationer, 

faderskabsidealer samt politikker, policies og praksisser, som bl.a. findes i sundhedsvæsenet 

(ibid:10). 
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Diskurser omkring faderskab 

Som Hobson og Morgan pointerer, kan faderskab forstås som ”en kulturel kodning af mænd 

som fædre”, der har sammenhæng med de rettigheder, pligter, ansvar og status, der er knyttet 

til fædre, såvel som det ’diskursive terræn’ omkring gode og dårlige fædre (Eydal & Rostgaard 

2015:5). Vi har fundet, at der tales om den nye eller moderne far (Madsen, 2003a:167), og at 

betegnelsen den involverede far er almindelig brugt i dansk og nordisk litteratur fra det sidste 

årti (Eydal & Rostgaard 2015:7; Center for Børneliv 2016:4). Ifølge Deave & Johnson (2008) 

kan fædres involvering i deres børn betragtes som en almindelig kulturel forventning i store 

dele af den vestlige verden. Italesættelser omkring involvering og deltagelse vs eksklusion og 

ignorering er også gennemgående i nyere empiriske studier, både fra Norden og vestlige lande 

som USA, England, Australien og Holland, hvilket vil fremgå af de følgende afsnit. Den 

involverede far kan ses som modsætning til de autoritære, fjerne eller fraværende fædre (Eydal 

& Rostgaard 2015:8; Madsen, 2003a:165). 

Faderskab, køn, køn og maskulinitet 

En del af forskningsfeltet sætter fokus på perspektiver omkring køn, ligestilling og maskulinitet 

(Eydal & Rostgaard 2015; Westerling 2015; Höfner, Schadler & Richter 2011; Miller 2011; 

Ives 2014). Höfner, Schadler og Richter viser eksempelvis i deres studie, at østrigske fædre 

med idealer om at være involverede kæmper med en fragmentering af deres maskulinitet og en 

bevidsthed om, at de bryder med normative forståelser af faderskab, hvilket gør dem usikre 

(Höfner, Schadler & Richter 2011). Selvom også engelske fædre ønsker at fravige de 

traditionelle mønstre, så ses det, at mange af deres forståelser om ansvar og omsorg konstrueres 

i relation til kategorierne ‘fædre/mænd’ og ‘mødre/kvinder’, og at identiteten som forsørger 

stadig er stærk (Miller 2011). I Ives´ studie italesatte engelske fædre deres deltagelse i 

graviditeten med fokus på maskuline idealer som stoisk beskytter for deres partner og ventede 

barn. Ud fra dette perspektiv tillagde de det ikke betydning, at de følte sig udelukket i kontakten 

med sundhedsvæsenet (Ives 2014). 

Familiepolitikker og policies 

Især i en nordisk kontekst er der et spirende socialpsykologisk/sociologisk forskningsfelt 

omkring de strukturelle vilkårs betydning for faderskab, hvor særlig familielovgivning og 

praksis omkring fars andel af barselsorlov er undersøgt (Eydal & Rostgaard 2015; Westerling 

2015). De nordiske velfærdsstater er kendt for at tilstræbe ligestilling mellem køn, og begge 

køns ligeværdige deltagelse på arbejdsmarkedet og i omsorgen for børnene er en væsentlig 
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grundsten for den nordiske velfærdsmodel - også kendt som ”the dual earner/dual carer model” 

(Eydal & Rostgaard 2015:1-2). En række nordiske familieforskere har forsket i effekterne af 

de familiepolitikker, der har haft til formål at støtte den nordiske ligestillings- og familiemodel, 

samt i hvordan nordiske mænd praktiserer faderskab i forskellige familiesettings, og hvordan 

politikker og institutionelle rammer medvirker til skabelse af normer i forældrepraksisser 

(ibid:2). Vi har ikke kunnet finde forskning, der specifikt ser på policies i sundhedsvæsenet og 

betydning heraf for faderskab. Men en del af den empiriske forskning, vi har fundet, peger på, 

at jordemødre og sundhedsplejersker er placeret i en position i sundhedsvæsenet, hvor de har 

gode muligheder for at engagere sig med og understøtte kommende og nye fædre (Halle et al 

2008; Deave & Johnson 2008) 

Psykologisk transition til det tidlige faderskab 

Psykologisk forskning omkring identitetsudvikling i overgangen til forældreskabet har 

historisk set langt overvejende haft fokus på moderskabet og har rødder i udviklings- og 

tilknytningspsykologien. Denne forskning er bl.a. repræsenteret af de betydningsfulde 

udviklingspsykologer Daniel Stern, der i 1970-90’erne udvikler sin teori om 

“moderskabskonstellationen” (Stern 1997:7-8), og John Bowlby, hvis tilknytningsteori også 

har mor-barn-relationen i fokus (Bowlby 1994:11).  Mænds transition til faderskab og fædres 

relationelle betydning for deres børns udvikling er derfor langt mindre udforsket. I Danmark 

har bl.a. professor i psykologi, Svend Åge Madsen, været pioner, og med sin 

tilknytningsteoretisk baserede forskning vist, at fædre gennemgår en psykologisk transition, 

der ligner mødres og har samme potentialer for at udgøre en tryg base for deres børn (Madsen 

2003b:559; Madsen, Lind & Munck 2007). På trods af dette indtager fædre stadig en sekundær 

rolle i forskningsfeltet omkring familie og forældreskab (Moraes & Granato 2016:559).  

Sundhed og social udsathed i relation til faderskab 

Et sidste tema, som vi vælger at inddrage i denne gennemgang af forskningsfeltet, er et nyt og 

relativt lille forskningsfelt omkring faderskabets betydning for mænds sundhed. Denne 

forskning har rødder i feltet mellem psykologi, sundhed og socialvidenskab og er bl.a. 

motiveret af, at mænds sundhed generelt er dårligere end kvinders, hvilket afspejler sig i større 

sygelighed og dødelighed, og en deraf betinget interesse i at undersøge, hvilken betydning 

faderskab kan have for mænds egen og familiens samlede sundhed (Madsen 2014:19). 

Internationalt kan interessen for mænds og fædres sundhed spores tilbage til den fjerde 

verdenskonference om kvinder i Beijing i 1995, der understregede, at mænds holdninger, viden 
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og reaktionsmåder ikke blot påvirker deres egen men også kvinders reproduktive sundhed 

(WHO 2007:5). Initialt beskæftigede denne forskning sig især med faderskab ud fra en 

problematiserende tilgang med fokus på fx mænds manglende deltagelse i omsorg for børnene, 

vold i hjemmet og anden destruktiv adfærd, med negativ påvirkning af fædrenes eget og deres 

families liv (ibid). I de senere år har der været en stigende interesse for forskning i de 

sundhedsfremmende aspekter, der bl.a. omhandler faderskabets positive betydning for mænds 

egen sundhed, samt fars betydning for barnets fysiske og psykiske udvikling og trivsel (WHO 

u.a.; Forum for Fars sundhed 2017c; Reinicke 2016:38-40; Center for børneliv 2016:7). Denne 

forskning har vi kort redegjort for i specialets indledning, hvorfor vi ikke vil gentage det her. 

  

Der er også et lille forskningsfelt omkring udsatte eller sårbare familier og fædres rolle heri. 

Nogle fædre udvikler en sårbarhed i forbindelse med, at de bliver far. Omkring 7-10 pct. af alle 

fædre udvikler en fødselsdepression, men kun et mindretal screenes og informeres om dette. I 

Danmark er det især Svend Aage Madsen, der gennem en årrække har sat fokus på dette som 

et overset sundhedsproblem (Forum for Mænds Sundhed 2017c:15; Madsen 2014). Andre står 

i en udsat eller sårbar situation, når de bliver fædre. En forskningsgennemgang viser at far-

barn-relationen kan påvirkes negativt ved social og psykisk sårbarhed, som fx misbrug eller 

psykisk sygdom, at fædre er unge eller tilhører en etnisk minoritetsbaggrund.  Det ses, at tidlig 

involvering allerede under graviditeten og indsatser, der understøtter inddragelse af begge 

forældre, har den bedste effekt på børns trivsel, men bl.a. Reinicke viser i sin forskning, at unge 

fædre sjældent inddrages i sundhedsvæsenets indsatser til unge mødre, hvorfor de ofte mister 

kontakten til deres børn. (Mollerup, Lohmann & Andersen 2017; Reinicke 2016). 

2.3 Del 2: Temaer fra litteraturreviews 

I vores litteratursøgning fremkom 6 relevante systematiske kvalitative reviews/meta-synteser, 

som alle har fokus på fædres transition eller oplevelse af at vente barn og blive far. 

Nedenstående figur er en visuel præsentation af temaerne i disse reviews, der tilsammen 

repræsenterer 165 studier (hvoraf en del dog er gengangere), er udgivet mellem 1989 og 2015 

og baseret på empiri fra vestlige lande. De fleste reviews tematiserer efter en tidslig kronologi, 

og inddeler i perioden før barnets fødes (den antenatale periode) og i perioden efter barnets 

fødsel (postnatale periode).  
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Figur 1: Illustration over temaer fra reviews. 

 

Mænds identitet som fædre udvikler sig gennem graviditeten og omfatter følelsesmæssige 

reaktioner på graviditeten, forandringer i de personlige relationer, især til partnere og en 

forståelse af sig selv som en del af et ’gravidt par’ (Poh, Koh & He 2014; Kowlessar, Fox & 

Wittkowski 2015, Chin, Hall & Daiches 2011, Genesoni & Tallandini 2009; Moraes & Granato 

2017). Men i kontakten til sundhedsvæsenet oplever de sig ekskluderet, overset og som 

usynlige tilskuere. Både før og efter barnets fødsel oplever fædrene mangel på støtte og 

information fra sundhedspersonale, hvis tilbud ofte ligger på tidspunkter, hvor fædrene er på 

arbejde. Det giver en splittelse mellem en samfundsmæssige forventning om at være 

ligeværdige forældre og en oplevelse af at blive mødt som ”outsidere” (Genesoni & Tallandini 

2009; Wells 2016; Poh, Koh & He 2014). 

  

Der er flere temaer omkring hvordan mænd oplever sig selv i rollen som far ud fra egne og 

andres forventninger. Mange mænd ønsker at skabe sin egen far-model, og kan ikke identificere 

sig med deres egne fædre, men har ”horizontale mønstre af far-identifikationer” med mænd fra 

egen generation. Nogle mænd oplever sig som ligeværdige forældre, andre ser moderen som 

den primære, og mange har fokus på forsørgerrollen og oplever konflikt mellem karriere, 

forsørgelse og ønsket om at være en deltagende far. Det er også et gennemgående tema, at 

forældreskabet medfører forandringer i parforholdet og at kvinden i parforholdet har stor 

betydning for udvikling af faridentitet (Chin, Hall & Daiches 2011; Genesoni & Tallandini 

2009; Moraes & Granato 2017). 
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2.4 Del 3: Nordiske førstegangsfædres erfaringer med 

sundhedsvæsenet 

Vi har fundet 5 forskningsartikler omkring nordiske mænds erfaringer med at blive fædre og 

deres perspektiver på mødet med sundhedspersonale. Disse er alle lavet i en svensk kontekst, 

hvoraf ét dog har empiriske data fra både Sverige, Danmark og Finland (Johnsen, Stenback, 

Halldén, Svalenius & Persson 2017). Da vi ikke har fundet nogle danske studier, vil vi 

argumentere for, at en svensk kontekst kan være sammenlignelig med den danske i forhold til 

velfærdsstatens og sundhedsvæsenets opbygning og tilbud i forbindelse med familiedannelse, 

men tænker også, at der kan være forskelle fx i de kulturelle normer omkring ligestilling.   

 

I et kvantitativt studie viste Hildigsson og Sjöling en signifikant sammenhæng mellem de 

fædre, som ikke oplevede at have personlig støtte i deres nye rolle som fædre og dem, som 

også oplevede manglende professionel støtte (Hildigsson & Sjöling 2011:262-263). Dette 

gjorde, at fædrene følte sig mindre involverede og var mere utilfredse med det følelsesmæssige 

aspekt af prænatal omsorg (ibid:262). På baggrund af studiet foreslog Hildigsson og Sjöling 

ændringer i sundhedssystemet mod en mere familieorienteret tilgang (ibid:266). Et fokus på 

ligestilling i familien er noget, som mange af de øvrige studier begrunder deres interesse for 

forskningen i feltet omkring (Pålsson, Persson, Ekelin, Hallström & Kvist 2017:87; Widarsson, 

Engström, Tydén, Lundberg & Hammar 2015:1060; Johnsen et. al. 2017:223-224).  

 

I Widarssons studie beskrev fædrene, at de ”padlede mod strømmen”, når de ønskede at 

involvere sig i deres partners graviditet. Fædrene mødte mange barrierer og hindringer, fx at 

de ikke følte, at graviditeten var virkelig, men også, at de følte sig oversete og overflødige, når 

de var hos jordemoderen (Widarsson et. al. 2015:1061-1062). Derudover viste undersøgelsen, 

at de ikke deltog, når sundhedspersonalet var på hjemmebesøg, da de var på job (ibid:1062). 

Det samme viser et studie, som bygger på en analyse af ”far-blogs” fra nettet. Her beskriver 

fædrene sig som forsømte, når de deltager i graviditetsundersøgelser og oplever en verden, der 

kun tilhører mødre og børn (Åsenhed, Kilstam, Alehagen & Bagens 2013:1312). Fædrene søger 

svar på, hvordan man bliver en god far på andre måder, end de selv har oplevet deres fædre 

(ibid:1314). 

 

At kommende og nybagte fædre ikke føler sig inkluderet af sundhedspersonalet, når de skal 

være fædre, kan anskues som bekymrende, når man læser Pålsson´s et. al studie. Forskerne 
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søger at synliggøre nogle af de faktorer, som får betydning for førstegangsfædre i forhold til 

deres forberedelse til faderskab. Studiet viser blandt andet, at fædrene udtrykker ønske om at 

erhverve sig viden og forme realistiske forventninger til deres nye tilværelse som fædre 

(Pålssons et. al 2017:88). Fædrene søger proaktivt sundhedspersonale, som kan støtte dem i at 

udvikle strategier til et liv med et nyfødt barn og give ekspertviden, som er brugbar og nøjagtig, 

og som kan bidrage i konstruktionen af faderskabsidentitet og styrke rollen som far (ibid:89-

90). Dette støttes op af studiet: ”Nordic father´s willingness to participate during pregnancy”, 

hvor Johnsen et. al. peger på, at fædre i Danmark, Sverige og Finland udviser en stor villighed 

til at deltage i deres partners graviditet (Johnsen et. al. 2017:227). De kommende fædre føler 

sig inkluderet i den prænatale periode, når sundhedspersonalet henvender sig til parret i flertal, 

og denne inkludering spiller en stor rolle i at støtte fædrenes involvering i graviditeten 

(ibid:230). Johnsen et. al. konkluderer, at sundhedsprofessionelles tilgang kan forbedre eller 

reducere oplevelsen af inklusion i den prænatale periode (ibid: 233). 

2.5 Hvad kan vores speciale bidrage med? 

I feltet mellem sundhedsfaglig, socialpsykologisk og mikrosociologisk forskning, som er vores 

interessefelt, ser vi en spirende forskningsinteresse for fædre. Fordi forskningsfeltet er nyt og 

forholdsvis begrænset, finder vi, at der er en akademisk mangel på viden om mænds 

identitetsudvikling som fædre, særligt i Danmark. 

  

En ting er der enighed om; faderskab undergår en historisk forandring. De sidste 50 års 

forandringerne i kønsroller, familielivet, relationerne mellem forældre og børn og i parforhold 

har ifølge ovenstående litteraturgennemgang haft stor betydning for, hvordan faderskab i dag 

opleves, italesættes og gøres. Dette har bl.a. den betydning, at der er ikke faste modeller for, 

hvad der er ’den gode far’, men diskurser omkring ’ligestilling i forældreskabet’, den 

’involverede’ eller ’deltagende’ far ser ud til at være blevet en samfundsmæssig, kulturel norm, 

som mange fædre identificerer sig med. 

 

I litteraturgennemgangen finder vi dog et misforhold mellem fædrenes egen identitetsforståelse 

og ønsker om at være involverede fædre og den praksis, de møder i sundhedsvæsenet. At blive 

’førstegangsfar’ kan forstås helt konkret; at man får sit første barn, men som denne 

litteraturgennemgang viser, er det også en ny slags far, som fædrene skal ’opfinde’, da de ikke 

kan spejle sig i deres egen far-generation. De nordiske fædre ønsker at være ligestillede og 
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engagerede forældre og oplever også dette som en kulturel og samfundsmæssig forventning. 

Trods dette finder vi, at manglende involvering både før og efter barnets fødsel er hovedtemaer 

i den nordiske forskning, hvor fædrene angiver at føle sig ignoreret og overset i kontakten med 

sundhedsvæsenet.  

 

Den psykologiske forskning omkring forældreskab har da også traditionelt haft fokus på 

moderskabet. De seneste årtiers forskning omkring transition og identitetsdannelse som fædre 

bygger hovedsagelig på udviklings- og tilknytningspsykologiske teorier, og konstaterer, at 

mænd kan udgøre lige så gode og omsorgsfulde forældre som kvinder. Disse psykologiske 

tilgange forstår hovedsagelig identitetsskabelse som indre eller relationelle processer.  

 

Studierne i vores litteraturgennemgang har hovedsagelig et fænomenologisk afsæt i fædrenes 

oplevelser og følelser. Vi vil derfor argumentere for, at en socialkonstruktionistisk tilgang, som 

dette speciale antager, kan tilføje forskningsfeltet viden om fædres tilblivelsesprocesser på en 

måde, hvor subjektet kan forstås i samspil med de samfundsmæssige og kulturelle strukturer, 

og hvor selvets udvikling hverken forstås som determineret af eller løsrevet herfra.  

 

Med dette speciale ønsker vi at bidrage med viden til det akademiske felt, og det er vores håb, 

at denne viden kan bruges til at pege på forandringspotentialer i praksis. 
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Kapitel 3: Metodologiske refleksioner 
Følgende kapitel er en beskrivelse af de refleksioner, som vi har haft i forhold til specialets 

design. Da dette speciale indskriver sig i det kvalitative forskningsfelt, forsøges gennem en 

transparent argumentation at synliggøre vores valg, fravalg og eventuelle udfordringer, som de 

metodologiske tilgange har givet. Vi indleder med en præsentation af den ontologiske og 

epistemologiske position, som specialet indskriver sig i.  

3.1 Specialets metateoretiske afsæt i socialkonstruktionisme  

Vores forståelse af identitet og tilblivelsesprocesser, som noget der skabes og forhandles 

gennem sproglige handlinger og i interaktioner mellem mennesker, har afsæt i det 

socialkonstruktionistiske videnskabsparadigme. Vi vil derfor kort her redegøre for de 

ontologiske og epistemologiske grundantagelser, som dette paradigme repræsenterer, samt 

hvordan det danner rammen om vores speciale.  

Socialkonstruktionismen udspringer af socialkonstruktivismen og deler således samme 

ontologiske grundforståelse af verden som en social konstruktion og af mennesket som et 

socialt produkt (Hansen & Christensen 2015:6; Pedersen 2012:195). Socialkonstruktionismes 

voksende betydning i moderne socialpsykologi siden 1980’erne kan forstås som en del af en 

generel filosofisk tilgang mod sproget, som socialkonstruktionismen deler med 

poststrukturalismen (Christensen 2014:86). Ifølge Cand. mag. i psykologi Gerd Christensen 

står socialkonstruktionismen på skuldrene af poststrukturalismen, og de to tilgange deler 

samme filosofiske grundlag om anti-essentialisme og en kritisk tilgang til realisme (ibid:85-

86). Den anti-realistiske ontologi kan inden for disse paradigmer fremstå mere eller mindre 

radikal, men baseres på en grundforståelse af, at verden ikke eksisterer ”i sig selv”, men skabes 

gennem sprogbrug - eller at sandheden om verden, og de fænomener den består af, kun får 

mening gennem sproget (Hansen & Christensen 2015:13+21). Viden om verden, og dermed 

om fædres identitetsprocesser, forstår vi herudfra ikke som noget, det er muligt at afdække en 

endegyldig sandhed om, men snarere noget, som mennesker i samspil med hinanden løbende 

konstruerer gennem sproglige handlinger.  

Professor i psykologi Kenneth J. Gergen præsenteres af psykologiprofessor Svend Brinkmann 

som en central figur i udviklingen af socialkonstruktionismen inden for det socialpsykologiske 

felt (Brinkmann 2011:415-16). Gergen forholder sig kritisk til psykologiske forståelser, som 

placerer konstruktion af viden i individets psyke og forstår i stedet konstruktionen af viden som 
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et resultat af et aktivt samarbejde mellem mennesker, der altid er historisk situerede, frem for 

indre og essentielle (Gergen 1985:266-267). Hermed forskyder socialkonstruktionismen den 

psykologiske interesse fra individets indre tilstande til de måder, hvorpå individet konstitueres 

gennem kulturelle og sociale fællesskaber. Med afsæt heri forstår vi i dette speciale identitet 

som en subjektiveringsproces, hvor individet bliver til gennem de muligheder, der foreligger i 

specifikke kontekster. Det betyder, at de måder, hvorpå individet kan forstå sig selv og sine 

handlemuligheder, må betragtes som et produkt af de muligheder og umuligheder, der 

foreligger i kultur, sprog og kontekst (Hansen & Christensen 2015:21). Hermed bliver de 

kulturelle forståelser af faderskab, det sprogbrug som anvendes i sundhedspolicies og 

informationspjecer, og den kontekst som udgøres af sundhedsvæsenets indsatser til 

spædbørnsfamilier væsentlige elementer i dette speciales undersøgelse af de muligheder, 

hvorigennem mænd kan udvikle identitet som fædre. 

Forfattere, inspirerede af socialkonstruktionismen, som bl.a. Dorte Søndergaard og Rom Harré 

har videreudviklet teorier om subjektiveringsprocesser, der tager afsæt i en dynamisk 

forståelse, hvori diskursens konstituerende kraft anerkendes, men subjekter forstås som både 

konstituerede og konstituerende (Søndergaard 1996:30; Hansen & Christensen 2015:21). 

Inspireret af både Søndergaard og Harré forstår vi fædre som både formet af og medskabende 

af de muligheder, der foreligger i de kontekster, de indgår i. Vores analytiske tilgang tager 

afsæt i en diskurspsykologisk tilgang, herunder positioneringsteorien, som bl.a. er udviklet af 

filosof og psykolog Rom Harré (Harré & Moghaddam 2003). Denne teoris grundtese er, at 

individer kun kan udtrykke og forstå personlig identitet gennem de forståelsesrammer, der er 

diskursivt tilgængelige. Hvem man er, betegnes af Harré derfor som et åbent spørgsmål med 

skiftende svar, da det afhænger af hvilke subjektpositioner, som stilles til rådighed i de 

diskursive praksisser (Davies & Harré 2014:27-28). Derfor anses sproget som værende både 

betydningsfuldt og magtfuld, og tale forstås som en form for handling, hvorigennem man 

positionerer sig selv og andre (Harré & van Langenhove 1999:4; Davies & Harré 2014:23+31-

32). I vores bestræbelser på at belyse, hvordan mændene, der deltager i vores interviews, opnår 

forståelse og mening med deres personlige identitet som fædre, anvender vi også Wetherell og 

Edleys beskrivelser af maskulinitetsidentiteter. Herigennem opnår vi en forståelsesramme, 

hvorpå vi kan anskue den brede vifte af mulige/umulige subjektpositioner, som via en kulturel 

og historisk kontekst er tilgængelig for mænd at forhandle deres forståelse af dem selv igennem 

(Wetherell & Edley 2014; Edley 2001).  
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Socialkonstruktionismen kan kritiseres for at indtage en relativistisk epistemologi; hvis der 

ikke kan tales om en sandhed, kan alt være sandt, lyder kritikken ifølge professor i kritisk 

psykologi Vivien Burr. Diskurspsykologien er ligeledes kritiseret for at have svært ved at 

kontekstualisere sociale interaktioner i bredere magtstrukturer (Burr 2015:225). Vi vil 

argumentere for, at ethvert teoretisk perspektiv sætter fokus på nogle aspekter og dermed har 

et svagere blik for andre aspekter. Vi forholder os gennem specialet til, at vi med et 

socialkonstruktionistisk blik primært får indblik i de subjektiveringsmuligheder, som udspiller 

sig i de sociale møder. Vi anerkender, at strukturelle vilkår som fx lovgivning omkring 

barselsorlov, økonomi og organisation på arbejdsmarkedet også kan have betydning for fædres 

identitetsdannelse, men at dette ikke får hovedfokus i vores undersøgelse. Vi mener dog, at de 

overordnede strukturer er indlejret i de diskurser, som fædrene forhandler identitet igennem, 

og dermed også kommer til at indgå i analysen.  

Socialkonstruktionismen har et kritisk og frigørende potentiale, som vi gerne vil tilskrive os.  

Socialkonstruktionismen tager ikke udgangspunkt i kendte kategorier som fx mand/kvinde, 

men undersøger, hvordan disse kategorier skabes (Hansen & Christensen 2015:25). Hermed 

kan socialkonstruktionistisk vidensproduktion åbne op for, at velkendte praksisser, normer og 

’naturligheder’ kan ses og forstås på andre og nye måder, hvilket kan være med til at give fx 

fædre nye positionerings- og handlemuligheder.  I denne forståelse ligger også, at viden altid 

vil udgøre et blik fra en bestemt position og være drevet frem af magt, værdier eller interesser 

og dermed har en normativ-politisk karakter. Som ph.d. i sociologi Christel Stormhøj 

formulerer det er viden både ”partisk” og ”partiel” (Stormhøj 2006:17). Som god kvalitet i 

kvalitative studier foreskriver det, vil vi derfor i de følgende afsnit tilstræbe transparens 

omkring vores ’partiskhed’ og ‘partikularitet’ ved at lægge vores metodologiske refleksioner 

og teoretiske inspirationer åbent frem for læseren.   

3.2 Metodologisk tilgang  

I vores tilgang til specialets metodiske overvejelser og refleksioner er vi inspireret af professor 

i sociologi Margaretha Järvinen og Cand. scient i antropologi Nanna Mik-Meyer og deres 

beskrivelser af Kvalitative metoder, i et interaktionistisk perspektiv (2005). Den måde, hvorpå 

vi forholder os til og anvender det interaktionistiske begreb i specialet, er med afsæt i Mik-

Meyer og Järvinens forståelse, som er inspireret af symbolsk interaktionisme samt klassisk 

amerikanske konstruktivisme. Det får en betydning for den måde, hvorpå man forholder sig til 

det genstandsfelt, man ønsker at undersøge (Mik-Meyer & Järvinen 2005:9), og her kan vi 
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henvise til vores ontologiske forståelse af subjektet som et flertydigt fænomen. Mik-Meyer og 

Järvinen argumenterer for, at det har konsekvenser at antage, at analyseobjektet formes i mødet 

med forskeren (ibid:9-10). Dette får betydning for graden af ‘sandhed’, som den producerede 

viden tilbyder, da det bliver en viden, som skabes på baggrund af konteksten med netop de 

deltagende fædre og os som medproducerende til viden. Derved bliver det afgørende ikke at 

sætte parentes om vores egen forforståelse for emnet, som man tilstræber i mere 

fænomenologiske tilgange, men aktivt og reflekteret at bruge den viden og forståelse vi har fra 

teorien, empirisk forskning og praksis.  

 

Vi ønsker at få adgang til og en viden om de diskurser og normativiteter om fædre, der sættes 

i spil og forhandles i mødet mellem fædrene og sundhedsvæsenet. Forskningsdesignet tager 

derfor udgangspunkt i en analyse af de dokumenter, som er rammesættende for jordemødre og 

sundhedsplejerskers arbejde for at synliggøre de diskurser om faderskab, der italesættes. 

Yderligere finder vi det relevant at foretage interviews, da det ifølge cand.psych Dorthe 

Staunæs og cand.psych og professor i socialpsykologi Dorte Marie Søndergaard netop er de 

modsætningsfulde italesættelser af erfaringer og orienteringsrammer, som interviewet er 

velegnet til at udfolde (Staunæs & Søndergaard 2012:54). Valget af et metodisk triangulerende 

design med både dokumentanalyse og gruppeinterviews bunder i et ønske om at kunne belyse 

specialets problemstilling ud fra en konstruktionistisk og interaktionistisk præmis om, at det er 

i samspillet mellem diskurser og sociale praksisser, at nye identiteter dannes.  

3.3 Validitet og forskerposition i kvalitative undersøgelser 

I vores refleksioner og demonstration af kvalitet i kvalitativ forskning er vi inspireret af 

professor i sundhedspsykologi Lucy Yardley, da hun er en anerkendt metodeteoretiker inden 

for kvalitativ psykologisk forskning og har fokus på, hvordan kvalitativ forskning må inddrage 

konteksten. Yardley har på baggrund af egne og andres arbejde over en årrække udviklet fire 

nøglekriterier for god forskningspraksis; sensitivitet for konteksten, forpligtigelse og stringens, 

transparens og sammenhænge, samt indvirkning og betydning9. Yardley argumenterer for, at 

disse kriterier er egnede til at demonstrere, at kvalitative studier er blevet udført på baggrund 

af høj standard, og at studiet genererer en brugbar viden (Yardley 2007:239; Yardley 

2017:295). Det er vores hensigt at inddrage ovenstående validitetskriterier gennem hele 

                                                
9 Dette er vores oversættelse af termerne: sensitivity to context, commitment and rigor, transparency and 

coherence, impact and importance (Yardley 2017:295).  
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processen med specialet for til sidst at kunne konkludere på baggrund af en høj standard og 

god forskningspraksis. I det følgende vil vi argumentere for, hvordan vi har medtænkt de fire 

validitetskriterier i specialet, og hvilken betydning det har haft. Vi anskuer og bruger Yardleys 

validitetskriterier som ‘indvævet’ i hinanden og ikke som fire adskilte dimensioner. Gennem 

hele specialet bestræber vi os på at fremskrive vores motivation for netop fædres 

tilblivelsesprocesser, og hvordan mødet med sundhedsvæsenet italesættes, at demonstrere 

vores valg af metode til at undersøge emnet og at udføre en dybtgående analyse, hvor læseren 

tydeligt kan se, hvordan vores fortolkninger udspringer fra dokumentanalysen og udsagn fra 

de to gruppeinterviews. Dette beskrives af Yardley som transparens, forpligtigelse og stringens 

(Yardley 2017:295-296). I forlængelse af den videnskabelige position, som dette speciale 

indskriver sig i, er vores hensigt at bidrage med en kritisk tilgang og synliggøre 

‘selvfølgeligheder’, som eksisterer omkring faderskab og evt. forandre den eksisterende 

praksis, som fædrene er en del af. Med dette ønsker vi at genere en viden, som kan være brugbar 

og derved efterstræbe Yardleys validitetskriterie omkring betydning (ibid). Vores valg af 

metode og teori skal afspejle en inddragelse af kriteriet; sensitivitet for konteksten, som kommer 

til udtryk i specialets analysedel. Yardley beskriver, at den kvalitative forskning på dette punkt 

kan tilbyde undersøgelse og teoretisering af kontekstuelle effekter. Dette gennem opmærksom 

på deltagernes perspektiver og settings, den socio-kulturelle og sproglige kontekst, og hvordan 

disse aspekter influerer ikke mindst på informanternes udsagn, men også på den måde vi 

efterfølgende fortolker data på (ibid). Denne sensitivitet forsøger vi netop at opnå ved at benytte 

en interaktionistisk tilgang i vores interviews og dokumentanalyse og ved at anvende en 

diskurspsykologisk teori i forståelsen af speciales empiri. Vi vil argumentere for, at vi både 

demonstrerer en sensitivitet for den konkrete interviewkontekst, men også inddrager den 

kontekst, som fædrenes udsagn er indlejret i, som fx når de refererer til deres hjemmesituation, 

uddannelse eller job. Fx ser vi i interviewet hvordan Mathias, der er far til en seks uger gammel 

pige, konstruerer en forståelse af sig selv som en, der må støtte og aflast sin kone og derved 

indtræder i en bestemt position som far, fordi situationen i hjemmet kræver dette grundet 

”mentale udfordringer” hos hans kone (bilag 14:25). Dette er et eksempel på perspektiver, som 

deltagerne italesætter, og som influerer på den måde, hvorpå vi i analysen fortolker deres 

udsagn. 

  

I tråd med positioneringsteoriens forståelse af diskursive praksisser anskuer vi vores 

forskerposition som en del af den konstruktion, der finder sted i mødet med de deltagende 

fædre. Järvinen og Mik-Meyer anser ligeledes det resultat, som udvikles gennem en 
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interaktionistisk tilgang, som et produkt, der afspejler og formes af den interaktion, der har 

fundet sted mellem interviewer og interviewpersonerne (Järvinen 2005:29). Vi bliver dermed 

medproducent af den viden, som skabes. Vi har derfor været optaget af, hvordan vores position 

som henholdsvis jordemoderunderviser og sundhedsplejerske ville få betydning i 

interaktionen, og om vi “kun” skulle præsentere os som studerende fra Roskilde Universitet. 

Ud fra et etisk princip om åbenhed valgte vi at italesætte vores profession allerede i 

rekrutteringsprocessen og talte endvidere i interviewene åbent om vores professionelle 

baggrund. Som vi senere i specialet vil komme nærmere ind på, kan vi se, hvordan specielt 

interviewet med de tre kommende fædre præges af negative erfaringer med sundhedsvæsenet. 

Men til allersidst i interviewet beskriver to af de kommende fædre en anden vinkel og modsiger 

egentlig lidt det perspektiv, hvorfra de i store dele af interviewet har hentet deres udsagn. 

Ligeledes har vi reflekteret over, hvordan vores professionelle baggrund har været med til at 

forme spørgsmål og eventuelle opfølgningsspørgsmål i interviewkonteksten, som muligvis har 

været præget af den viden, vi har med os fra praksis. Dermed kan der være udsagn, som vi ikke 

har fulgt op på, da vi har tolket, at vi kender svaret eller har en forståelse af, hvorfra mændenes 

udsagn stammer. På den måde bliver vi som forskere medproducerende til den viden og de 

fund, vi til sidst vil konkludere på.  

3.4 Policydokumenter og informationspjecer som empirisk 

materiale  

Vi vil i det følgende begrunde, hvorfor vi finder det relevant at foretage en analyse af policy- 

og informationsdokumenter i bestræbelsen på at belyse første del af specialets 

problemformulering; Hvilke diskurser om faderskab privilegeres i sundhedspolicies? 

  

Formålet med dokumentanalysen i dette speciale er at belyse, hvilke forståelser og antagelser 

om faderskab, der kan få betydning i mødet mellem ‘frontpersonalet’ i de sundhedsfremmende 

indsatser til nye børnefamilier og de kommende/nybagte fædre. Vi har valgt at lave en analyse 

af dokumenter på to niveauer; nationalt gældende policydokumenter, som er udarbejdet til 

sundhedspersonalet, samt lokalt informationsmateriale, som udleveres til kommende og 

nybagte forældre på hospital og i sundhedsplejen. Disse dokumenter tilhører forskellige genrer 

og vil kort blive præsenteret herunder. 
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Nationalt gældende policydokumenter fra Sundhedsstyrelsen 

❏ Anbefalinger for Svangreomsorgen (Sundhedsstyrelsen 2013) 

❏ Vejledning i forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (Sundhedsstyrelsen 2011) 

 

Producenten og afsenderen af begge disse dokumenter er Sundhedsstyrelsen og vi har valgt 

netop disse dokumenter ud fra, at de kan betegnes som centrale politiske dokumenter. Her 

kommer Sundhedsstyrelsen, med henvisning til sundhedsloven, med anbefalinger til, hvordan 

regionale og kommunale institutioner bør tilrettelægge sundhedsydelser for børnefamilier, 

samt hvilke normative forståelser sundhedspersonalet bør arbejde ud fra. Derfor finder vi disse 

dokumenter relevante i en analyse af hvilke diskurser om fædre, der fremskrives. 

 

Informationsmateriale til familier 

❏ Graviditet og fødsel. Informationspjece til alle gravide i Region H, fra regionen 

hjemmeside (Region H u.a) (bilag 6) 

❏ Velkommen til Jordemodercentret. Pjece fra Hvidovre Hospital til kommende familier, 

der udleveres til første jordemoderkonsultation (Amager & Hvidovre Hospital 2018) 

(bilag 7) 

❏ Tilbud til spæd- og småbørn. Informationspjece fra Sundhedsplejen, Amager (bilag 8) 

 

Målgruppen for disse tre dokumenter er kommende og nybagte familier. Dokumenterne har en 

karakter, hvor de bør formodes at afspejle de underliggende forståelser fra de nationale policy-

dokumenter, men henvender sig direkte til familierne. Derfor finder vi dem relevante i en 

analyse af, om de fremfundne diskurser fra policydokumenterne videreføres, og hvordan disse 

diskurser modtages og forhandles af fædrene. Vi har udvalgt netop disse tre dokumenter, fordi 

de repræsenterer den første kontakt mellem kommende og nybagte familier, og henholdsvis 

Region, Hospital og Sundhedspleje, og vi har en formodning om, at det kan have en betydning 

for det videre forløb, hvordan fædrene inkluderes eller positioneres fra begyndelsen. Det er 

informationspjecer, der har alle familier som målgruppe, og således kan siges at repræsentere 

en generel information, som er gældende for alle og ikke er målrettet specifikke grupper. 

Afsenderne er henholdsvis Region H, Jordemodercenteret på Hvidovre Hospital og 

Sundhedsplejen på Amager, og dokumenternes formål er at informere familierne om de 

offentlige ydelser, der tilbydes småbørnsfamilier. De tre dokumenter har karakter af 

informationspjecer, der både foreligger i fysisk form og kan tilgås via hjemmesider, undtagen 
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pjecen fra Sundhedsplejen, der kun findes som en fysisk pjece, der udleveres ved første besøg 

af sundhedsplejersken.   

 

Vi er inspireret af professor emeritus i politik, Carol Bacchi, der mener, at politikker er indlejret 

i diskurser, hvorfor man gennem analyse af policy-dokumenter både kan afdække 

underliggende forståelser, antagelser og problemrepræsentationer samt identificere ”silence”, 

altså det der er fraværende (Bacchi 2009:1-21). Det er på denne baggrund vores forståelse, at 

dokumenterne repræsenterer diskursive opfattelser af fædres position og betydning i det tidlige 

familieliv, som kan få betydning i mødet mellem dokumenter, sundhedspersonale og fædrene. 

Da vi i vores undersøgelse er særligt optaget af, hvordan disse diskurser kan få betydning for 

fædrenes mulige subjektpositioner, og dermed tager et mikrosociologisk/socialpsykologisk 

perspektiv, vælger vi at tage udgangspunkt i en interaktionistisk tilgang til dokumentanalyse. 

Som tidligere nævnt er vi inspireret af Mik-Meyers anskuelse af dokumenter, som ”et 

materiale, der henter betydning fra en række eksterne forhold, der kendetegner dokumenters 

produktionsproces og den efterfølgende konsumptionsproces” (Mik-Meyer 2005:194). Med 

denne tilgang kan vi undersøge, hvilke forståelser af og idealer omkring faderrollen der 

fremskrives i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til sundhedsvæsenet, og hvordan disse 

konsumeres og indgår i produktionen af informationsmateriale til forældre. Ud fra et 

interaktionistisk synspunkt kan vi ifølge Mik-Meyer og Järvinens beskrivelser ikke se på det 

materielle (som fx informationsmaterialer) som løsrevet fra de sociale kontekster, de skabes og 

anvendes i (Mik-Meyer & Järvinen 2005:20). Vi forstår heraf, at de sundhedspolicies og 

informationsmaterialer, som anvendes i praksis, har et handlingspotentiale i kraft af, at 

sundhedspersonale og fædrene aktivt vil anvende, omforme, forhandle og dermed være 

medkonstruerende af diskurser om faderskab. Derfor vælger vi at inddrage de fremanalyserede 

diskurser i specialets andet metodiske greb; gruppeinterviews, og analysere, hvordan fædrene 

i denne konteksts diskursive praksisser forhandler faderskab på baggrund af dokumenternes 

diskurser, og hvilke subjektpositioner der muliggøres og begrænses heraf. I denne proces fandt 

vi, at fædrene ikke på forhånd kendte til eller havde læst pjecerne (bilag 14:28), hvilket i sig 

selv er interessant; hvorfor får fædrene ikke direkte adgang til den viden, som pjecerne 

repræsenterer, men har kendskab til indholdet via deres kærester/koner? (bilag 13:28). Da vi 

præsenterer dem for citater fra de tre pjecer i de to interviews, kan de sagtens genkende de 

diskurser, som pjecerne er bærere af. Det er dermed ikke de konkrete pjecer, men mere de 

diskurser, som pjecerne repræsenterer, som fædrene forholder sig til i vores interviews, og som 

dermed bliver grundlag for analyserne. 
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3.5 Interview som forskningsmetode 

I specialets forskningsdesign vælger vi at foretage vores interviews som gruppeinterview, 

inspireret af professor i sociologi Bente Halkiers bog Fokusgrupper (2016), da vi forstår 

identitetsskabelse som noget, der sker gennem forhandlinger. Vi laver ikke fokusgrupper i 

klassisk forstand, men lader os inspirere af Halkiers beskrivelser af, hvordan der foregår 

betydningsdannelse i sociale kontekster, som en del af menneskers sociale aktiviteter og 

erfaringer, og hvordan disse sociale erfaringer bliver til repertoirer, som vi mennesker trækker 

på i vores fortolkninger og forhandlinger gennem samspil med andre (Halkier 2016:10). Denne 

forståelse af sociale konteksters betydning for subjektets fortolkningsrum og erfaringer finder 

vi i overensstemmelse med den socialkonstruktionistiske anti-essentielle ontologi, som 

anlægges i specialet. Desuden er vi inspireret af Staunæs og Søndergaards refleksioner 

omkring, hvordan interview ud fra postmoderne tilgange kan anvendes som forskningsmetode 

(Staunæs & Søndergaard 2005:49).  

 

Halkier refererer til Berger og Luckmann, der beskriver, hvordan sociale erfaringer bliver til 

”mere eller mindre selvfølgelige repertoirer, som mennesker bruger, når de fortolker og 

handler sig gennem dagligdagens aktiviteter i samspil med relevante andre” (Berger & 

Luckmann i Halkier 2016:10). Et gruppeinterview kan ifølge Halkier (2016:10) ’tvinge’ 

deltagerne til at være diskursivt eksplicitte i deres forhandlinger med hinanden. Ud fra en 

socialkonstruktionistisk epistemologi forholder vi os til verden gennem sproglige 

repræsentationer af verden. I dette perspektiv er det at italesætte noget ikke en neutral 

handling, hvorigennem man beskriver en eksisterende virkelighed, men derimod er sproglige 

udsagn en handlen i verden (Hansen & Christensen 2015:16), hvorigennem forhold omkring 

fx faderskab kan tales frem og blive virkelige. De sproglige ytringer og forhandlinger i 

gruppeinterviewet bliver dermed dette speciales mulighed for at få adgang til viden og 

erkendelser om mænd og deres tilblivelsesprocesser som fædre. Ifølge Davies og Harré er det 

med og i de sproglige udvekslinger, at subjektpositioner skabes (Davies & Harré 2014:23). I 

interviewet vil vi rette fokus på samtalen og på, hvordan hver enkelt deltager taler, ikke mindst 

om sig selv, men også om sig selv i forhold til andre, da det ifølge Davies & Harré herigennem 

er muligt at belyse de positioner som deltagerne i en samtale indtager og positioneres gennem 

(ibid:32). Vores intention var derfor ikke at have for store grupper. Halkier anbefaler mindre 

grupper, hvis man kan vil bearbejde datamaterialer i dybden og har fokus på sproglige udtryk 

og sociale forhandlinger (Halkier 2016:38). Da vi gerne både ville have adgang til viden om 
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de enkelte fædres italesættelse og positionering af dem selv og til viden om, hvordan de 

forhandlede disse forståelser og positioneringer med hinanden og med os i 

interviewkonteksten, stilede vi mod en gruppestørrelse på mellem fire og fem 

interviewdeltagere. Som det vil blive beskrevet i det følgende afsnit, endte vi dog med to 

gruppeinterview med henholdsvis tre og to deltagere. Dette har betydet, at vi især i interviewet 

med de to fædre ikke har opnået den gruppedynamik, som vi kunne have ønsket, og at vores 

rolle som interviewere blev mere fremtrædende, mens vi i interviewet med de tre kommende 

fædre, havde en mere faciliterende og modererende interviewrolle.  

 

Med inspiration fra Cand. com. Christina Hee Petersen har vi i tidligere interviews anvendt 

billeder som et “effektivt betydningsforankrende redskab” (Petersen 2004:41). Vi vælger 

derfor i dette speciales interview at anvende billeder fra firmaet Dialoogle, der fremstiller 

billedkort til brug i samtaler (bilag 12). Disse billedkort har motiver, der ifølge producenten er 

skabt og sammensat, “så de åbner for frie associationer og fjerner indbyggede barrierer i 

tankegang og ordvalg”10. Brugen af tilbehør i et interview kan også have betydning for de 

gensidige positioneringer mellem forsker og deltager, og det er derfor ifølge Staunæs & 

Søndergaard væsentligt at reflektere over, hvordan man bruger dette (Staunæs & Søndergaard 

2005:62). Om end vi ikke helt godtager producentens præmis om, at associationer, tankegange 

og ordvalg kan blive ‘frie’ og ‘uden barrierer’, så var vores oplevelse, at denne form var med 

til at åbne op for nuancerede fortællinger og gjorde det mere konkret at tale om abstrakte 

fænomener, som faderskab især for de kommende fædre kan være. Som afslutning på 

interviewet beder vi fædrene forholde sig til nogle post-its, hvorpå vi har nedskrevet nogle af 

de italesættelser af fædre, som vi er stødt på i vores læsning i forbindelse med specialet (bilag 

12). Med dette metodiske greb er ønsket at give fædrene mulighed for at afvise, forhandle eller 

tilskrive sig forskellige aktuelle diskurser om faderskab.  

3.6 Indgang til feltet og rekruttering af deltagere  

Specialets undersøgelsesfelt valgte vi af pragmatiske årsager at afgrænse til København, hvor 

vi selv bor og har vores faglige netværk. Vores adgang til feltet skabte vi gennem vores position 

i sundhedsvæsenet, hvorigennem vi fik kontakt til en visiterende jordemoder fra Region H og 

en ledende sundhedsplejerske i Københavns kommunes. Vi foretog såkaldte ekspertinterviews 

med de to, som vi anvendte som baggrundsviden i specialets opstartsperiode, og siden 

                                                
10 Citat fra instruktionsmaterialet, der følger med, når man køber et billedsæt https://dialoogle.dk/  

https://dialoogle.dk/
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fungerede de som gatekeepers, der gav os adgang til at rekruttere informanter og finde frem til 

centrale informationsdokumenter.  

 

Som beskrevet var vores mål at rekruttere til to gruppeinterview med fire til fem informanter i 

hver. Det viste sig dog at være langt sværere, end vi havde forventet, trods vores gode kontakter 

til feltet. Vores primære rekruttering af kommende fædre var planlagt gennem adgang til et 

fødselsforberedelses-foredrag, der afholdes på et af Regions H’s hospitaler som et tilbud til alle 

kommende førstegangsforældre ca. to måneder før fødslen. I den måned vi havde afsat til at 

rekruttere, skulle foredraget afholdes fire gang, hver gang med deltagelse af ca. 50 par. Da 

foredraget i denne periode én gang blev aflyst og en anden gang afsluttet 45 min før tid, fik vi 

kun af to omgange mulighed for at præsentere os selv og uddele flyers med informationer om 

gruppeinterviewet (bilag 9). Herigennem lykkedes det os kun at rekruttere to kommende fædre, 

hvorfor vi tog kontakt til en gruppe kommende forældre, som havde tilmeldt sig et fødsels- og 

forældreforberedelseskursus på Professionsskolen Metropol, hvor en af os arbejder. 

Herigennem meldte endnu en kommende far sig til interviewet. På interviewdagen viste det 

sig, at en af de kommende fædre ventede sit andet barn. Selvom vi i udgangspunktet havde 

rekrutteret efter førstegangsforældre, valgte vi at gennemføre interviewet med de tre 

fremmødte fædre. Under interviewet gik de tre fædre i dialog med hinanden uden, at vi 

oplevede at Niels, der i forvejen havde en søn på 14 år, blev positioneret som ‘ekspert’. Han 

brugte sine erfaringer og position som ‘erfaren’ til at bidrage med perspektiveringer af, hvordan 

han havde oplevet at være blevet far efter sidste fødsel.  

 

Gennem vores kontakt til sundhedsplejen i København fik vi mulighed for at give 

sundhedsplejerskerne en flyer med ud i deres hjemmebesøg hos nybagte førstegangsfamilier 

(bilag 9), og herigennem var der én far, som meldte sig til gruppeinterviewet. Da vi måtte 

konkludere, at rekruttering gennem sundhedsplejen heller ikke gav deltagere nok, valgte vi at 

henvende os til Fars legestue på Nørrebro, som både har en Facebookprofil og et fysisk 

mødested for fædre og deres børn. Vi kontaktede administratoren for legestuen, som lagde 

vores flyer om interviewet på deres Facebookprofil og fik også adgang til at komme med flyers 

til en af gruppens mødedage (bilag 9). Èn far meldte sig til interviewet via denne rekruttering, 

og vi valgte at gennemføre nr. to interview med disse to fædre.   

 

Det empiriske materiale bygger altså på gruppeinterviews med tre kommende fædre, som 

ventede barn inden for en uge til to måneder og to førstegangsfædre, som på daværende 
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tidspunkt havde børn på henholdsvis to og seks måneder. Dette betyder, at alle disse fædre har 

haft lejlighed til at møde sundhedsvæsenet flere gange, både i graviditeten og gennem 

hjemmebesøg som sundhedsplejersken tilbyder.  

 

Vi har været lidt overraskede over, at det var så svært at rekruttere, da målgruppen trods alt er 

relativ stor. Vi har dog også i tidligere projekter oplevet, at det var vanskeligt at rekruttere 

småbørnsforældre, og tænker, at årsagen kan være, at mange familier i dag er pressede og derfor 

tidsmæssigt kan have svært ved at afse tid til at deltage i interview. De to fædre, som meldte 

sig, var begge ‘hjemmegående’, den ene på barsel og den anden pt uden arbejde, hvilket kan 

tolkes som, at de er fædre, der ønsker at involvere sig aktivt i deres børn, og at deres 

livssituation gør, at de har bedre mulighed for at stille op til interview. De fem informanter var 

relativt forskellige i baggrund, alder og uddannelsesniveau. Der var et spænd fra 28-51 år, 

uddannelsesmæssigt var de kunstnere uden uddannelse, håndværker, bachelor- og 

kandidatuddannede. Nogle beskrev en tryg barndom med gode relationer til deres egne fædre, 

men flere havde oplevet barndom med alkoholmisbrug og fraværende forældre. Det var 

gennemgående for alle fem informanter, at de udtrykte et stærkt ønske om at gøre faderskab 

anderledes end deres egen far - og flertallet havde enten været meget utilfredse eller meget 

tilfredse med deres møde med sundhedsvæsenet. Heraf kan vi tolke, at det at man har en stærk 

holdning om interviewets emne, kan være en motivation for at melde sig til, og at empirien 

dermed kan blive baseret på polariseringer, men også på engagement og et vist overskud. Disse 

overvejelser vil vi bringe med os videre i analyserne og i kapitel seks; analyse af 

gruppeinterview, præsenteres de fem informanter mere indgående. 

3.7 Interviewguide 

Interviewguides til de to gruppeinterviews blev udformet ud fra tre ens overordnede temaer og 

tilpasset de to grupper af henholdsvis kommende fædre og nybagte fædre. Interviewguides med 

temaer, interview- og forskningsspørgsmål kan ses i bilag 11. Vi vil her forklare nogle af vores 

refleksioner og valg omkring guidens form og indhold, herunder vores moderering og brug af 

artefakter og ’øvelser’. 

  

Vi ønskede indledningsvis at gøre deltagerne bekendt med både formål og form for 

gruppeinterviewet. Inspireret af Staunæs & Søndergaards forståelse af interviewet som et 

socialt møde, hvor diskursive praksisser og positioneringer bliver til under selve samtalen 
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(Staunæs & Søndergaard 2005:54-55), beskrev vi formen for deltagerne ”lidt som samtale over 

en middag med nye venner”. Vi forklarede, at vi ville tage nogle temaer op, som de kunne 

diskutere, og at det ikke var et mål at nå til enighed, men at de gerne måtte undersøge, hvor de 

havde samme erfaringer og forståelser, og hvor de differentierede. Interviewguiden dannede 

herefter ramme om tre temaer udformet ud fra et ønske om at kunne belyse 

problemformuleringens anden del; hvordan bidrager disse diskurser (fra sundhedspolicies og 

informationsmateriale) til at subjektpositioner konstrueres og forhandles i mødet mellem 

mænd, der bliver fædre for første gang og sundhedsvæsenet? 

 

Tema 1: At blive/være blevet far udformede vi med henblik på at høre, hvordan de italesætter 

og positionerer sig gennem beskrivelser af deres forståelser og erfaringer med at blive far. Efter 

en indledende introduktionsrunde, hvor fædrene livligt fortalte og delte erfaringer, bad vi dem 

beskrive sig selv som kommende fædre ud fra 

et eller flere af de billeder, vi havde lagt på 

bordet11. Vi fandt, at denne form supplerede og 

bidrog til den kreativitet og sensitivitet, som 

Staunæs & Søndergaard (2005:54) beskriver 

som væsentlig. Fx blev et billede af en løve, 

noget trafik og et fyrtårn anledning til en 

længere snak om at føle en stærk beskyttertrang 

og mærke ansvaret for at være forbillede for de 

nybagte fædre, mens billeder af et menneske på vej op af et sneklædt bjerg, en dør og nogle 

pengesedler, blev til en samtale om at føle sig ensom og at have rollen som redebygger og 

forsørger for de kommende fædre. Vores oplevelse var, at denne form åbnede op for anderledes 

fortællinger og gjorde det nemmere at tale om følsomme emner, fordi fortællingen til dels 

kunne lægges i billedet (bilag 12) 

  

Tema 2 handlede om fædrenes forståelser af det informationsmateriale, man som 

kommende/nye forældre får udleveret i kontakten med sundhedsvæsenet. Med dette ønskede vi 

at få indblik i dannelse og forhandling af far-identiteter gennem positioneringer i forhold til de 

diskurser, som informationsmaterialet er baseret på. Vi præsenterede dem henholdsvis for 

informationspjecer fra regionen og jordemodercenteret og fra sundhedsplejen. Ingen af fædrene 

                                                
11 Billedkortene er fra firmaet Dialoogle, www.dialoogle.dk (bilag 12) 

http://www.dialoogle.dk/
http://www.dialoogle.dk/
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have set pjecerne før. Dette gav anledning til fortællinger og diskussioner om, hvordan de 

kommende fædre oplevede at blive positioneret som ekskluderede, men også til forhandlinger 

om, ’hvem’ der er gravid/venter barn, og hvilken betydning det har, hvordan det bliver italesat 

både af sundhedsvæsenet og andre i omgangskredsen. 

  

Dette ledte naturligt til Tema 3 omkring fædrenes erfaringer med mødet med sundhedsvæsenet. 

Fædrene delte erfaringer omkring, hvilke tilbud de havde deltaget i, og det ledte til fortællinger 

om, hvordan fædrene positionerede sig selv og blev positioneret i de konkrete møder med 

sundhedspersonalet, og heraf afledte diskussioner om, hvad de kunne ønske sig, og hvad det 

betød for dem at blive enten inkluderet eller ekskluderet. 

  

For yderligere at bringe os selv, og den 

viden vi tager med os ind i 

interviewsammenhængen, mere aktivt i 

spil, afsluttede vi interviewet med at 

præsentere dem for et bredt udvalg af 

de italesættelser, vi gennem vores 

dokumentanalyse og øvrige 

litteratursøgning havde fundet om 

fædre12 (bilag 12). Ud fra en forståelse 

af interviewkonteksten som en social 

og diskursiv praksis, var det vores mål herigennem at få indsigt i, hvordan fædrene genkender, 

afviser, forhandler eller identificerer sig med diskurser om faderskab.   

 

Vi indleder hvert tema med et åbent og ekspansivt startspørgsmål; som fx et beskrivende 

spørgsmål i tema 1: Hvilke tanker har I gjort jer om det med at skulle være far? Andre 

spørgsmål havde en mere vurderende karakter, som fx i tema 3: Sundhedsstyrelsen skriver at 

“Flertallet af danske mænd og kvinder ønsker at være fælles om graviditet, fødsel og det at 

blive forældre”, Hvad tænker I umiddelbart om det? (bilag 11). I denne fremgangsmåde er vi 

inspireret af, hvad Halkier betegner som ”tragtmodellen”, der indledes med brede og åbne 

startspørgsmål, som kan følges op af mere målrettede spørgsmål (Halkier 2016:44-45). 

  

                                                
12 Dette var italesættelse af fædre som usynlige, autoritære, involverede, nærværende, omsorgsfulde, 

ekskluderede, engagerede, fraværende, støttende, deltagende, forsørgende og som ligeværdige forældre. 
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Vi spurgte både til deltagernes motivation for at tilmelde sig interviewet og deres oplevelse af 

at have deltaget. Hermed ønskede vi at åbne for deltagernes refleksivitet og invitere til 

nysgerrighed over for de dynamikker, der søges udforsket, samt give dem mulighed for at 

formidle denne refleksion og undren i interviewet. Dette er ifølge Staunæs og Søndergaard 

relevant for, at interviewdeltagerne ikke oplever sig som passive respondenter, men inviteres 

til refleksion omkring, hvad de selv kan få ud af interviewet (Staunæs & Søndergaard 2005:67).  

  

Vi skiftedes til at være den primære interviewer og have en assisterende rolle med ansvar for 

at observere, stille opfølgende spørgsmål og tage noter omkring kropssprog, mimik, 

stemningsskifte og andre forhold ud fra Davies og Harrés forståelse af kontekstens betydning, 

hvori bl.a. kropssproget også tillægges værdi (Davies & Harré 2014:24). Disse observationer 

har vi brugt i vores tolkning af empirien og som en del af den interviewkontekst som har været 

med til at skabe og forme analysen. De to interviews havde en varighed på henholdsvis 2 timer 

og 9 minutter for interviewet med de tre kommende fædre og 1 time og 54 minutter for de to 

nybagte fædre.  

3.8 Den første bearbejdning af interviews 

Specialets to gruppeinterview er i første proces verbatimt transskriberet med inspiration fra 

Halkier (Halkier 2016:74). Det betyder, at vi har udskrevet de båndede interviews så direkte 

som muligt, så også pauser, gentagelser af ord, latter, ”øh” og lignende er angivet. Med 

inspiration fra interaktionistisk konstruktivisme har vi ikke kun fokus på, hvad der siges i 

interviewene, men også måden, hvorpå der bliver talt, kropssprog og dermed interviewets form 

(Staunæs & Søndergaard 2005:54).  

3.9 Etiske refleksioner  

Gennem vores studie har vi trænet forskningens disciplin, og de etiske aspekter oplever vi 

ligger indlejret i den måde, hvorpå vi strukturerer undersøgelsens design. Vi er inspireret af 

Svend Brinkmanns mikro- og makroetiske niveauer (Brinkmann 2013:91-93) og vil i det 

efterfølgende give en uddybning af vores fortolkninger af disse.  

 

Brinkmann beskriver de mikroetiske refleksioner i forbindelse med fortrolighed og samtykke 

(Brinkmann 2013:91-93). Vi ønskede at strukturere interviewsituationen, så der ikke var nogle 

af fædrene, som følte sig udstillet eller udleverede sig selv på en uønsket måde. Her er det et 
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vigtigt greb for os, som inviterer ind til en dialog mellem fædre, som hverken kender hinanden 

eller os, at give en grundig information om interviewets form og om, hvilke forventninger vi 

har omkring integritet og respekt for hinanden. Det stiller særlige krav at facilitere et 

gruppeinterview, hvor vi skal være mindre styrende i interviewprocessen, men også have fokus 

på dynamikken, så alle føler sig hørt. Frivillighed og informeret samtykke (bilag 10) fra vores 

informanter er også en måde, hvorpå vi sikrer os at overholde etiske aspekter ved forskning. 

Derfor bestræber vi os på, at vores deltagere er velinformeret om interviewets formål og form. 

Ligeledes er det et krav for os, at de selv melder sig til interviewet og på den måde er motiveret 

og ønsker at bidrage til en undersøgelse med netop dette forskningsspørgsmål. For sikre, at 

vores informanter åbent og fortroligt kan fortælle om deres erfaringer, finder vi det vigtigt at 

overholde kravet om anonymisering. Vi har derfor ændret eller udeladt alle personfølsomme 

oplysninger som ege- og stednavne, professioner og andre data, der kan gøre vores informanter 

genkendelige.  

 

Ud fra et makroetisk perspektiv ønsker vi med specialet at synliggøre de diskurser, som får 

betydning for udelukkelse af nogle subjektpositioner og mulighed for andre. Dette gør vi ved 

at rette fokus på, hvad det vi gør og siger til hinanden har af betydning, da dette ifølge Hansen 

og Christensen er et af socialkonstruktionismens etiske projekter (Hansen & Christensen 

2015:46-47).  
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Kapitel 4: De anvendte teorier  
I følgende afsnit præsenteres specialets teoretiske ståsteder. Vi vil argumentere for valg af 

teorier omkring sundhedsforståelser, positionering samt køn og maskulinitet, og begrunde 

hvad disse teorier kan bidrage med i besvarelse af specialets problemformulering.  

4.1 Sundhedsforståelse 

Som teoretisk perspektiv til at undersøge, hvilke diskurser der privilegeres omkring faderskab 

i udvalgte sundhedspolicies, inddrages teori om sundhedsfremme og sundhedsbegrebet 

præsenteret af ph.d. i sundhedspædagogik Bjarne Bruun Jensen og filosof Uffe Juul Jensen. 

Afsnittet er relevant for at anskue hvilke forståelser af sundhed forskellige diskurser om 

forældreskab udspringer af. Yderligere vil denne fremstilling, og diskussion af Bruun Jensen 

og Juul Jensens teoretiske perspektiver tydeliggøre specialets sundheds- og sundhedsfremme 

forståelse.   

 

Ifølge Bruun Jensen kan man som følge af Ottawa-charteret fra 1986, tale om en før- og efter-

orientering omkring sundhed. I sundhedsfremme-bevægelsens historie beskrives netop dette 

charter som det vigtigste internationale dokument (Kamper-Jørgensen & Bruun Jensen 

2011:37-38). Hvor der før charterets indvielse var en fokusering på risikofaktorer, sygdomme 

og adfærdsændringer hos individet, fik efter-orienteringen et salutogenetisk perspektiv med 

fokus på borgerinvolvering, hverdagslivet og det kollektive menneske. En fokusering, som 

tager udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb (ibid) og er i overensstemmelse med WHO´s 

definition af sundhed som: “the state of complete physical, mental and social wellbeing and 

not merely the absence of disease or infirmity” (WHO 2014:1). 

 

Bruun Jensen præsenterer det positive og brede 

sundhedsbegreb som en måde at definere 

sundhedsforståelse på. Den rummer en negativ-

positiv dimension, hvor man enten kan anskue 

sundhed som et fravær af sygdom eller en 

tilstedeværelse af velvære. Derudover kan 

forståelsen af sundhed indlejres i en snæver-bred   

Figur 2: Fire forskellige sundhedsbegreber (Bruun Jensen 2011:223) 
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dimension, som handler om, hvorvidt man udelukkende medtænker individets livsstil, eller om 

man også anskuer sundhed ud fra levevilkår i en erkendelse af, at subjektet ikke eksisterer 

uafhængigt af den sociale og kulturelle sammenhæng og derfor altid vil påvirkes heraf (Bruun 

Jensen 2011a:222). Dette finder vi, er en forståelse af subjektet, som er i overensstemmelse 

med specialets placering inden for den socialkonstruktionistiske tradition. Figuren visualiserer 

hvordan man kan forstå individet og sundhed, som kan tolkes ud fra to begrebspar og 

kombineres på fire forskellige måder (jf. figur 2), og hvor vi med specialet placerer os i den 

brede og positive dimension.  

 

Ligesom Bruun Jensen påpeger Juul Jensen også, at sproget har en betydelig virkning, når man 

taler om, hvordan sundhed defineres (Bruun Jensen 2011b:320; Juul Jensen 2005:10). Juul 

Jensens diskussion om sundhedsbegrebet kan ses som en dialektisk forholden til begrebet, hvor 

der traditionelt kan anskues en magtfuld biomedicinsk opfattelse af sundhed kontra det ovenfor 

beskrevet positive og brede sundhedsbegreb. 

 

Ifølge Juul Jensen er den biomedicinske forståelse af sundhed bygget på en essentialistisk 

tradition, hvor der søges specifikke biologiske definitioner af fx sygdomme (Juul Jensen 

2010:116). Vi er inspireret af Juul Jensens anskuelser af, hvordan biomedicin har forgrenet sig 

i variationer, som vi vælger at kalde diskurser i specialet. Disse diskurser er: 

❏ Den bio-psyko-sociale diskurs, som er forbundet med det brede sundhedsbegreb, der 

praktiseres af WHO, hvilket vi ovenfor har præsenteret, og som har vundet indpas i 

sundhedsvæsenet. Her er fokus på individets sociale, legemlige og psykiske 

velbefindende (ibid). Vi har valgt at forkorte denne betegnelse og henviser fremadrettet 

i specialet til den psyko-sociale forældrediskurs, som fremtræder ud fra 

dokumentanalysen. 

❏ Den biomedicinske diskurs defineres meget kort af Juul Jensen som en fokusering på 

sundhed ud fra en forståelse af sundhed som fravær af sygdom (ibid). Inspireret heraf 

anvender vi betegnelsen: en biomedicinsk mor/barn diskurs, som vi i analysen finder 

privilegeret særligt i dokumenter på svangreområdet.  

 

Vi vil bruge de teoretiske forståelser omkring sundhedsbegrebet inspireret af Bruun Jensen 

samt Juul Jensens opdeling af det psyko-sociale og det biomedicinske til at belyse, hvilke 
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diskurser der privilegeres i danske sundhedspolicies, og ud fra hvilken sundhedsforståelse de 

er indlejret.  

4.2 Positioneringsteori  

Som teoretisk perspektiv til at undersøge fædres tilblivelsesprocesser i mødet med 

sundhedsvæsenet, vælger vi at inddrage positioneringsteori, der tilbyder en forståelse af, 

hvordan selvet produceres gennem positioneringer i diskursive praksisser.   

 

Positioneringsteorien er bl.a. udviklet af filosof og psykolog Rom Harré, professor i pædagogik 

Bronwyn Davies, og professor i socialpsykologi Margareth Wetherell, der sammen med 

Gergen beskrives som væsentlige psykologiske bidragsydere til socialkonstruktionistisk 

tænkning (Søndergaard 1996:35). Vi vil i det følgende kort skitsere relevante forståelser og 

begreber i positioneringsteorien med afsæt i Davies & Harrés centrale tekst; Positioning: The 

Discursive Produktions of Selves fra 199013, og supplere med andre tekster, hvori Harré har 

videreudviklet positioneringsteorien i samarbejde med bl.a. professor i psykologi Fathali 

Moghaddam og ph.d. i psykologi Luk van Langenhove.  

 

Harré & Davies udvikler positioneringsbegrebet som et dynamisk socialpsykologisk alternativ 

til rollebegrebet, der betragtes som mere statisk (Davies & Harré 2014:9). Davies & Harré 

beskriver selvet som noget, der kontinuerligt skabes og forhandles gennem positioneringer i 

diskursive praksisser. Selvom Davies & Harré har et stort fokus på sproget som centralt i 

udvikling af selvet, så medinddrager de også kontekst, nonverbale handlinger, symboler, 

intentioner mm, og anvender begrebet diskursive praksisser om ”alle de måder, hvorpå folk 

aktivt producerer sociale og psykologiske realiteter” (Davies & Harré 2014:25). Diskurs 

beskrives som ”institutionaliseret brug af sprog og sproglignende systemer” (ibid: 26), og der 

lægges vægt på, at der ofte vil eksistere konkurrerende diskurser, som kan etablere forskellige 

versioner af virkeligheden. At vide noget, er ifølge Davies & Harré, ”at vide det under 

henvisning til en eller flere diskurser” (ibid:26). Diskurser forstås ikke som statiske, men som 

dynamiske processer, hvorigennem ”der løbende og dynamisk skabes mening og betydning” 

(ibid:26).  

                                                
13  Her i specialet refereres til den danske oversættelse fra 2014 af Davies & Harres oprindelige tekst fra 1999.  
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I denne forståelsesramme bliver subjektets oplevelse og forståelse af egen social identitet, den 

sociale verden og subjektets ageren i den, konstrueret diskursivt. Nutidens fædres oplevelse af 

køn og identitet som mænd og fædre vil derfor i dette perspektiv kun kunne udtrykkes og forstås 

i lyset af de kategorier, der er tilgængelige for dem inden for diskursen. Davies og Harré 

hævder, at de diskursive praksisser skaber subjektpositioner, der omfatter et begrebsmæssigt 

repertoire og en rettighedsstruktur, der gælder for brugerne af det pågældende repertoire 

(ibid:27). Ifølge Davies & Harré har de diskursive praksisser en konstituerende kraft; 

mennesker kan positioneres i bestemte subjektpositioner, der giver eller udelukker dem fra 

specifikke rettigheder. Men i positioneringsteorien ligger også en forståelse for, at subjektet 

har muligheder for at afvise positioneringer eller mobilisere andre diskurser med intention om 

at positionere sig på måder, der giver andre rettigheder (ibid:41). Vi finder derfor, at 

positioneringsteorien, med sin forståelse af subjektets tilblivelse gennem sprog, og muligheden 

for at undersøge dette gennem diskursive praksisser, kan bidrage til dette speciales 

undersøgelse af fædre tilblivelsesprocesser.  

Positioneringstrekanten 

Positionsteorien indeholder tre grundbegreber; Position, Sproglig handling og Storyline, som 

Harré og Moghaddam (2003) benævner som positioneringstrekanten. De tre begreber skal 

forstås som gensidigt konstituerende.  

 

Position beskrives som en samling af pligter og rettigheder, der afgrænser muligheder for 

meningsfuld handling. Positioner er – i modsætning til roller – ikke generelle eller universelle, 

men altid realiseret i konkrete sociale praksisser, og skal forstås ud fra den konkrete konteksts 

‘moralske orden’, der giver rettigheder til eller forbud mod at gøre eller sige visse ting (Harré 

& Moghaddam 2003:4-8; Harré & van Langenhove 1999:2)  

 

Sproglig handling er vores oversættelse af Harré og Moghaddams begreb ’acts’ og skal forstås 

i en bred betydning som ”every socially significant action, intended movement or speach” 

(Harré & Moghaddam 2003:6), hvilket vi forstår som tale eller andre former for meningsfulde 

og tilsigtede sociale handlinger. Et håndtryk gives som eksempel på en handling, der kan have 

forskellige intentioner, og som tilskrives mening i den konkrete sociale episode, som det indgår 

i.  
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Storyline betegner de narrative konventioner omkring etablerede mønstre og normer, hvori det 

sociale liv udspiller sig. Harré og Moghaddam pointerer, at sociale episoder ikke udfolder sig 

kaotisk, men efter en narrativ orden. Der kan dog også i en orden være uenigheder om, hvilken 

historie der udfolder sig (ibid). Storyline kan analytisk anvendes som udgangspunkt for at finde 

frem til de positioneringer, som de sproglige handlinger frembringer (ibid:9). Derfor vil vi i 

analysen tage udgangspunkt i de storylines, som fremkommer i de foretagne interviews.  

Subjektforståelse, selver og forskellige typer af positioneringer 

Positioneringsteorien foretager en bevægelse fra at tale om identitet til at tale om selver, da 

subjektet, i dette teoretiske perspektiv, ikke skal forstås som hvem vi er, men snarere som det 

vi gør, og at disse handlinger kan ses som en intention om at indtage specifikke 

subjektpositioner (Davies & Harré 2014:7-8). I dette speciale anvender vi – inspireret fra både 

positioneringsteorien og Søndergaard - identitet, selv og subjektivitet som delvist overlappende 

begreber, men skelner mellem personlig og social identitet. Den personlige identitet beskriver 

Harré & van Langenhove som “Self1”, hvorudfra der handles og verden erfares, og som er 

koblet til subjektets oplevelse af personlig agens. Den personlige identitet er knyttet til de 

tilgængelige sociale identiteter - eller “repertoires of personaes”, som van Langenhove og 

Harré benævner dem – der konstitueres af de diskursive forståelser, som individet i de 

specifikke kontekster tilbydes at forstå sig selv med eller imod. Det kan fx dreje sig om køn, 

klasse, etnicitet, alder mm. Det samme individ kan i denne forståelse manifestere ethvert af 

deres sociale identiteter, der passer ind i den konkrete sociale kontekst (Harré & van 

Langenhove 1999:7; Søndergaard 1996:37-38). Ud fra dette perspektiv forstår vi fx at i ethvert 

møde med en person, der er positioneret som ’far’, medbringes en subjektiv fortælling, baseret 

på erfaringer og følelser, som er udlevet i relation til specifikke fædre, foruden en viden om de 

sociale strukturer og genkendelige roller, inden for hvilke en far kan genkendes og accepteres 

som ’far’.  

 

van Langenhove og Harré skelner mellem forskellige former for positioneringer. I vores 

analyse trækker vi på første- og anden ordens positionering, der referer til de måder, hvorpå 

personer placerer dem selv og andre inden for en storyline (van Langenhove og Harré 1999:20). 

Første ordens positionering er fx, hvis en sundhedsplejerske siger til en far; “du bør holde op 

med at ryge” og faderen svarer; “ja, det har jeg også tænkt at gøre”, så udfoldes storylinen 

uden, at der sættes spørgsmålstegn ved de positioneringer, den indebærer. Hvis far derimod 

siger; “det skal du da ikke blande dig i” kan det betragtes som en anden ordens positionering, 
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hvor første ordens positioneringen problematiseres, afvises eller forhandles. 

  

I specialets analyse vil vi løbende inddrage og uddybe de teoretiske begreber, hvor det er 

relevant.  

4.3 Køn og maskulinitet 

Vi finder det relevant også at inddrage teori om køn og maskulinitet, da bearbejdning af 

specialets to gruppeinterviews frembragte væsentlige temaer omkring køn og faderskab. Når 

vores informanter taler om faderskab, italesætter de deres køn - det at være mand og far kontra 

det at være kvinde og mor. Derudover ledte vores litteratursøgning til flere studier, som netop 

havde faderskab og maskulinitet som fokus (jf. kapitel 2; State of the Art). Vi trækker på en 

diskurspsykologisk tilgang i forståelsen af køn og anvender professor og socialkonstruktionist 

Margaret Wetherell og Dr. Nigel Edley, som er senior lektor i socialpsykologi, da de gennem 

adskillige år har forsket i mænd og maskulinitet i vestlig kontekst (Wetherell & Edley 2014; 

Edley 2001). Ved at bruge Wetherell og Edleys teoretiske forståelse i specialets analyse af køn 

i en diskurspsykologisk tilgang kan vi undersøge hvorpå den måde, som vores informanter taler 

om dem selv og andre som kommende og nybagte fædre på, får betydning for deres mulige og 

begrænsede subjektpositioner og dermed deres tilblivelsesprocesser. Wetherell og Edley 

argumenterer for, at netop diskurspsykologiens tilgang afviger fra mere traditionelle 

psykologiske tilgange, og de placere i stedet for sproget eller diskurser centralt i forståelsen af 

fx køn (ibid:355). Fokus bliver derfor på mænds diskursive praksisser i de situationer, hvor de 

taler om dem selv og om andre og gennem en forståelse af, at mænd ikke har et iboende 

potentiale, som udvikler en naturlig og stabil maskulin identitet (ibid:361). Wetherell og Edley 

ønsker hermed at sætte fokus på måderne, hvorpå mennesker taler om eller konstruerer 

maskulineidentiteter.  

 

Vi anvender Wetherell og Edleys beskrivelser af maskuline identiteter som hegemonisk, 

underordnet og kompliceret14. For at forstå vores informanters italesættelser bruger vi også 

begrebet: ideologiske dilemmaer, som Edley præsenterer som et af diskurspsykologiens tre 

nøglekoncepter. Vi vælger ikke at anvende de to andre nøglebegreber interpretative repertoires 

og subjektposition, da begge begreber efter vores opfattelse kan indlejres i Davies og Harrés 

                                                
14 Vores oversættelse af de originale termer: hegemonic, subordinate og complicit masculinities (Wetherell & 

Edley, 2014:357) 
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begreber om diskursive praksisser og position, og vi vælger derfor at bruge deres fortolkninger 

i den videre analyse. I det følgende præsenteres ovenstående begreber og hvordan de anvendes 

i specialet.  

Hegemonisk-, underordnet- og kompliceret maskulinitet  

Wetherell og Edley har i deres studier undersøgt relationen mellem privilegerede former for 

maskulin identitet og andre mindre ophøjede maskuliniteter (Wetherell & Edley 2014:356). 

Her trækker Wetherell og Edley på begreber udviklet i det sociologiske felt og introducerer 

hegemonisk, underordnet og kompliceret maskulinitet som en måde, hvorpå man kan forstå, 

hvordan mænd indtager, forhandler eller afviser positioner om maskulinitet (Wetherell & Edley 

2014:356). Wetherell og Edley beskriver, at de forskellige former for maskulinitet konstrueres 

gennem relation til og i kampe med hinanden og viser i deres studier, at en hegemonisk, 

underordnet eller kompliceret maskulinitetsposition hverken er stabil eller konsekvent, og at 

mænd skifter mellem forskellige tilstand (Wetherell & Edley 2014:357; Edley 2001:193). 

Denne forståelse er i overensstemmelse med specialets forståelse af identitet.  

 

Wetherell og Edley trækker på betegnelsen macho-maskulinitet, når de beskriver den 

hegemoniske form, hvor fx bløde følelser afvises af denne forståelse for maskulinitet 

(Wetherell & Edley 2014:356). At beskrive sig selv som en, der tiltrækkes af farlige situationer 

og dermed en, som har nerver og mod til at befinde sig i den kontekst, vil i Wetherell og Edleys 

forståelse betyde, at man positionerer sig ift. den hegemoniske maskulinitet (ibid:358). Når 

man som menneske konstruerer sin forståelse af sig selv og andre og forhandler eller frasiger 

sig bestemte maskulinitetsformer, da må man tale ud fra alternative identiteter. Her beskrives 

den underordnede maskulinitetsform som et alternativ. Ifølge Wetherell og Edleys forståelser 

er betegnelsen et “skvat” karakteristisk for denne form for maskulinitet (ibid:356). I deres 

studier af maskulinitet finder de italesættelser som “mere omsorgsfuld” og “i kontakt med sine 

følelser” som termer inden for den underordnet maskulinitets form (ibid:359). Imellem disse 

to former konstrueres den komplicerede maskulinitet, som bliver et bud på en differentiering 

mellem den hegemoniske og underordnede maskulinitet. Her beskriver Wetherell og Edley 

italesættelse af sig selv som mand som en, der er “stærk mentalt” eller som står ved sine egne 

beslutninger kontra det at være “muskuløs stærk” (ibid:357).  
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Ideologiske dilemmaer 

Vi ønsker at fokusere på de mønstre af positioner, som informanterne tilskriver mening, men 

også beskriver som modsætningsfyldte. Ifølge Edley kan begrebet ideologiske dilemmaer sætte 

fokus på de modsætningsfyldte italesættelser, som opstår i en social interaktion. Ved at rette 

fokus på disse dilemmaer kan man få en forståelse af og belyse, hvordan informanterne kæmper 

mellem modsatrettede idealer og måden, hvorpå de konstruerer deres eget liv vil afhænge af, 

hvordan de positionerer dem selv inden for et ideologisk felt (Edley 2001:203+209). Dette 

begreb overlapper med Davies og Harrés forståelser af diskursive praksisser, da de begge 

præsenterer sprogkilder, som cirkulerer i samfundet og ‘er derude’ (Edley 2001:204; Davies & 

Harré 2014:27-28). De ideologiske dilemmaer kan gøre os bevidste om, at muligheden for at 

tale om begivenheder og objekter på forskellige måder, ikke opstår spontant og uafhængigt, 

men udvikles sammen med modsatrettede positioner i en kulturel og historisk kontekst (Edley 

2001:204). Det er med dette greb, man kan anskue, hvordan informanterne fx frasiger sig eller 

forhandler diskurser om maskuline identiteter og de tilhørende subjektpositioner (ibid:223). 
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Kapitel 5: Dokumentanalyse                                                      
Specialets analyse er opdelt i to kapitler; kapitel 5 med dokumentanalyse og kapitel 6 med 

analyse af to gruppeinterviews. I det følgende vil vi starte med at præsentere strategien for 

dokumentanalysen og dernæst selve analyserne. 

5.1 Analysestrategi for specialets dokumentanalyse 

Som beskrevet har vi valgt to policy-dokumenter fra Sundhedsstyrelsen samt tre 

informationspjecer, der henvender sig til forældrene. Vi vælger at indlede med analysen af de 

dokumenter, der relaterer sig til tiden før fødslen; 

❏ Anbefalinger for Svangreomsorgen (Sundhedsstyrelsen 2013) 

❏ Graviditet og fødsel. Informationspjece fra Region H (Region H u.a.) (bilag 6), 

❏ Velkommen til Jordemodercentret. Informationspjece fra Hvidovre Hospital (Amager 

og Hvidovre Hospital 2018) (bilag 7) 

 

Derefter følger en analyse af de dokumenter, der relaterer sig til tiden efter fødslen; 

❏ Vejledning i forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (Sundhedsstyrelsen 2011) 

❏ Tilbud til spæd- og småbørn. Informationspjece fra Sundhedsplejen, Amager (bilag 8) 

 

Vi har valgt denne inddeling, da vi allerede i den indledende gennemlæsning kunne se, at 

beskrivelser og henvendelsesformer overordnet havde en forskellig karakter i de dokumenter, 

der relaterede sig til henholdsvis tiden før og efter barnets fødsel. 

  

Dokumentanalysen tager, som beskrevet i det metodologiske afsnit, udgangspunkt i en 

interaktionistisk tilgang, inspireret af Mik-Meyer. Ifølge Mik-Meyer er det væsentligt at 

forholde sig til institutionelle og kontekstuelle forhold, der kan privilegere bestemte tolkninger 

af et dokument, de organisatoriske sammenhænge dokumenterne indgår i, samt den lokale 

specifikke konteksts betydning for dokumentet (Mik-Meyer 2005:195-198). Vi forholder os 

derfor gennem analysen til, hvilken betydning bl.a. Sundhedsstyrelsen har som institution ift. 

region og fødested. 
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Som et andet overordnet analysefokus foreslår Mik-Meyer at se på dokumenternes 

standardisering i opbygning, der kan lede til antagelser om fakta (ibid:201-202). Vi ser derfor 

i analysen på, hvordan dokumenterne er bygget op, og hvordan teksten præsenteres og 

diskuterer, hvilke betydninger dette kan få i konsumptionsprocessen. 

  

Dertil bør der ifølge Mik-Meyer fokuseres på de processer og interaktioner, som dokumentet 

indgår i, da det er i anvendelse, at betydningsindholdet forhandles (ibid:199-201). Qua vores 

interaktionistiske tilgang får denne del af analysen stor betydning, da vi præsenterer de 

kommende og nybagte fædre for informationsmaterialerne og hermed får adgang til at 

analysere, hvordan de forholder sig til disse og trækker på de diskursive ressourcer, som 

materialerne repræsenterer. 

  

Mik-Meyer beskriver, hvordan et dokuments betydning kan skabes ved at aktivere bestemte 

diskurser (ibid:205), men forklarer ikke nærmere, hvordan diskurser kan afgrænses. Vi savner 

også hos diskurspsykologerne Davies, Harré og Wetherell en mere ekspliciteret beskrivelse af 

niveauerne for de bagvedliggende diskurser, som mennesker ifølge diskurspsykologien trækker 

på. Derfor lader vi os her inspirere af lektor i kultur og medier Marianne Winther Jørgensens 

og Ph.d. i kommunikation Louise Jane Phillips beskrivelser af, hvad der er fælles på tværs af 

flere tilgange til diskursanalyse15. Vi trækker på deres fremstilling af diskursorden som et 

begreb, der kan omfatte de forskellige diskurser, som delvis dækker samme terræn, men ofte 

er konkurrerende (Jørgensen & Phillips 1999:146-147). For at få indkredset en gruppe af 

diskurser for analyse, anvender vi en diskursorden om forældreskab som ramme for vores 

undersøgelse. Hertil har vi, som foreslået af Jørgensen & Phillips (ibid:150), trukket på 

sekundærlitteratur gennem vores litteraturstudie, som har udpeget diskurser omkring 

faderskab, ligestilling og køn som centrale i den overordnede diskursorden om forældreskab. 

Jørgensen & Phillips foreslår også, at man kan komplementere en diskurspsykologisk analyse 

med en analyse af tekstens form, da formen også er en del af indholdet (ibid:153). Vi forholder 

os i analysen til formen bl.a. gennem at se på, hvilke personlige pronominer som anvendes i 

det materiale, der henvender sig direkte til forældrene og spørger fædrene, hvilken betydning 

det har for dem.   

                                                
15 Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips gennemgår i bogen “Diskursanalyse som teori og metode” 

(1999) Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori, Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse og 

diskurspsykologien repræsenteret ved bl.a. Margaret Wetherell, og diskuterer styrker og svagheder på tværs af 

disse tilgange.  
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5.2 Analyse af dokumenter relateret til tiden før barnets fødsel 

Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangreomsorgen 

Anbefalingerne for svangreomsorgen er et dokument på 240 sider, hvorfor følgende ikke er en 

dybdegående analyse af hele dokumentet, men baseret på eksempler af, hvordan faderskab 

italesættes, og hvordan der i dokumentet konstrueres sandheder og diskurser omkring 

forældreroller og fædres betydning. 

  

Sundhedsstyrelsen har senest i 2013 revideret Anbefalinger for svangreomsorgen16, der 

henvender sig “bredt til sundhedspersonale i og udenfor sygehuset” (Sundhedsstyrelsen 

2013:8). Anbefalingerne beskriver “spektret fra lovbundne krav til rådgivning om 

hensigtsmæssige tiltag” (ibid), og kan således betragtes som Sundhedsstyrelsens udlægning af 

lovgivning på området, samt anbefalinger for god praksis. I forordet beskrives, at indholdet er 

baseret på “tilgængelig viden på området”, og at en række eksperter på området kritisk har 

vurderet “den kliniske evidens” (ibid:forord). Der findes dog ingen litteraturhenvisninger i 

teksterne og heller ingen referenceliste, hvorfor den viden, som dokumentet repræsenterer, på 

denne måde ophøjer sig til at være ‘bedste ekspertviden’ uden mulighed for, at læseren kan 

vurdere, hvad det baseres på. Ud fra Mik-Meyers interaktionistiske forståelse kan man heraf 

tolke, at Sundhedsstyrelsen i dokumentets tilblivelsesproces skaber en “institutionel ramme for, 

hvilke handlinger og fortolkninger deltagerne vil finde relevante” (Mik-Meyer 2005:196). 

Gennem den standardiserede opbygning og manglen på referencer, bliver tekstens forfattere 

usynlige, hvilket ifølge Mik-Meyer (2005:201-202) aldrig er en ideologisk “uskyldig” proces, 

men er med til at fremstille teksten som faktuel og sandfærdig og tilstræbe at give dokumentet 

troværdighed. 

Diskursen om det psyko-sociale forældreskab 

I dokumentet beskrives, at målet med sundhedsvæsenets indsatser i forbindelse med graviditet, 

fødsel- og barselsperiode er, at “perioden gennemleves som en sammenhængende, naturlig 

livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed” og, at indsatserne skal “styrke og 

bistå kvinden og hendes partner/familien under hele forløbet” (ibid:16). Vi tolker, at 

Sundhedsstyrelsen her tager udgangspunkt i, hvad Bruun Jensen betegner som en bred 

sundhedsforståelse med fokus på individets sociale liv og mentale velvære (Bruun Jensen 

                                                
16 Betegnelsen “svangreomsorg” anvendes som begreb for sundhedsvæsenets samlede indsats i forbindelse med 

graviditet, fødsel og barsel frem til to uger efter fødslen (Sundhedsstyrelsen 2013, forord + s. 170) 



 

 

 

50 

2011:222). Heraf finder vi, at en bred sundhedsforståelse er med til at inddrage faderen som en 

væsentlig part af den kommende familie ved at sætte fokus på de psykologiske og sociale 

aspekter af forældreskabet. 

 

I de dele af dokumentet, der har fokus på de psykologiske og sociale aspekter af 

familiedannelse, finder vi, at faderen eksplicit er italesat enten som ‘far’, ‘mand’, ‘partner’ eller 

implicit som en del af “familien”. Det beskrives som en af jordemoderens opgaver at “støtte 

tilknytningen mellem forældre og barn og forberede til forældreskab” (Sundhedsstyrelsen 

2013:50), og i forbindelse med fødsels- og forældreforberedelse tilrådes det, at 

“undervisningen retter sig mod både den gravide og hendes partner og tilgodeser begges 

behov”, samt at der drøftes temaer som “familiedannelse, ændringer i par-relation og samliv, 

forældrerollen, moder- og faderfølelser” og “den gode forældre som begreb” (ibid:148). I den 

tilgang til forældreskabet, som disse dele af dokumentet repræsenterer, fremstilles faderen 

således som en ligestillet forælder, hvis følelser og behov også skal tilgodeses. Vi finder på 

denne baggrund, at der i dokumentet eksisterer, hvad vi vil kalde en diskurs om det psyko-

sociale forældreskab. Denne diskurs er i tråd med, hvad Juul Jensen betegner som en bio-

psyko-social sundhedsforståelse, fordi den retter fokus mod psykisk og socialt velvære som 

følelser og behov hos begge forældre, og dermed ikke alene relaterer sig til et snævert 

sundhedssyn med fokus på risiko og adfærdsændring i graviditeten.  

 

I dokumentets indledning nævnes, at revisionen af denne udgave af anbefalingerne “retter 

større opmærksomhed på fædre og deres selvstændige behov i anerkendelse af, at flertallet af 

danske mænd og kvinder ønsker at være fælles om graviditet, fødsel og det at blive forældre” 

(Sundhedsstyrelsen 2013:9). Dette taler ind i det, som vi i vores forskningsgennemgang fandt 

som et stærkt ideal om ligestilling, der hersker i de nordiske lande, hvor fædre italesættes som 

‘involverede’. Dette ligestillingsideal finder vi, at Sundhedsstyrelsen tilslutter sig i 

beskrivelsen af forældrenes ønske om at være ‘fælles’ og behovet for en større opmærksomhed 

på fædrene og deres ‘selvstændige behov’. I denne forståelse fremskrives fædre som 

betydningsfulde og som selvstændige ‘mål’ for de sundhedsfaglige indsatser. Denne 

fremstilling af faderen som en ligestillet forælder afspejler sig også i dokumentets beskrivelser 

af sundhedsvæsenets kontakter til familien i graviditeten; “konsultationerne bør tilrettelægges 

således, at den gravides partner eller en anden nær pårørende inviteres til at deltage. Samtaler, 

informationer og materiale bør overvejende henvende sig til begge forældre” (ibid:42). Her er 

faderens ligestillede rolle dog modificeret lidt, idet han som partner kan erstattes af ‘anden nær 
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pårørende’17, og at samtaler og information kun ‘overvejende’ bør henvende sig til begge 

forældre.  

 

Vi finder således, at det brede sundhedsbegreb, idealet om ligestilling og diskursen om det 

psyko-sociale forældreskab understøtter hinanden og positionerer faderen som en vigtig 

forælder (næsten) på linje med moderen.  

Biomedicinsk mor/barn diskurs og fravær af far 

Vi finder også, at der i dokumentet er en mere dominerende biomedicinsk sundhedsforståelse, 

som understøttes af en gennemgående fokusering på risici. Ifølge Bruun Jensen vil en 

fokusering på risikofaktorer, livsstil og adfærdsændring betegnes som et snævert syn på 

sundhed (Bruun Jensen 2011:223). Dette snævre sundhedssyn ses af de mange afsnit om 

risikofaktorer og komplikationer som fx “Levevis i graviditeten”, “Undersøgelser for 

infektioner” og “Obstetriske problemstillinger”, hvori det beskrives som sundhedsvæsenets 

mål at opspore og reducere risici og komplikationer fx i forbindelse med alkoholindtag og 

overvægt (Sundhedsstyrelsen 2013:77+117+131). I disse afsnit er fædre slet ikke nævnt, og vi 

tolker heraf, at når der fokuseres på den fysiologiske graviditet ud fra en biomedicinsk 

sundhedsforståelse, så reduceres forældreskab til et foster/barn og en mor, der hovedsagelig er 

biologisk ‘vært’, mens far bliver usynlig. Vi betegner dette som en biomedicinsk mor/barn 

diskurs. 

  

Vi finder, at denne biomedicinske mor/barn diskurs i dokumentet kædes sammen med en 

juridisk forståelse af gravide som patienter, der ifølge sundhedsloven har rettigheder. Dette ses 

fx af afsnit 1.3 om “Patienters retsstilling”, hvori det beskrives, at “Gravide er omfattet af 

sundhedslovens bestemmelser om patienters retsstilling, idet de gravide her defineres som 

patienter” (ibid:11). Dokumentet beskriver, hvad “den gravide” har “krav på” som fx 

“fyldestgørende information (…) om blandt andet fødsels- og forældreforberedelse” (ibid:11). 

Dette er et eksempel på, hvordan forældreskabet i denne forståelse reduceres til at omfatte 

mødre, der beskrives i juridiske termer som patienter med rettigheder, mens fædre 

tilsyneladende ikke har nogle juridiske rettigheder og dermed helt forsvinder ud af teksten.  

 

                                                
17 Når der beskrives at faderen kan erstattes af anden nær pårørende kan dette ses i lyset af det stigende antal af 

andre familieformer, hvor fx flere enlige får børn med hjælp af fertilitetsbehandling.  
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Denne forståelse af, at mor har forrang og er vigtigere end far, genfindes mange steder i 

dokumentet. I beskrivelsen af barselsperiodens første to uger er der forskellige italesættelser af 

den enhed, der udgøres af “mor og barn”, “familien” eller “barn og forældre" (ibid:170). 

“Faderen bør have mulighed for tilstedeværelse under barselsindlæggelse”, mens “det er særlig 

vigtigt, at moderen og det nyfødte barn ikke adskilles” (ibid:172). Denne fremstilling af 

moderen som den særlig vigtige, og faderen, som en, der bør have mulighed for tilstedeværelse 

(men altså ikke krav på eller ret til), som disse udsagn præsenterer, er ikke yderligere begrundet. 

Dette bliver herved endnu et eksempel på, hvordan dokumentet konstruerer specifikke 

forståelser omkring forældreskabet og fars position og ophøjer disse til ‘fakta’. 

 

Vi finder således, at faderen positioneres som sekundær og ikke væsentlig forælder gennem en 

aktivering af et snævert sundhedsbegreb, og en juridisk forståelse af gravide som patient med 

rettigheder, som understøtter en biomedicinsk mor/barn diskurs. 

 

Vi har således vist, hvordan Sundhedsstyrelsens dokument “Anbefalinger for 

svangreomsorgen” kan tolkes som et led i en konsumptionsproces, der trækker på forskellige 

samfundsmæssige forståelser og diskurser. Det ses, at der i dokumentet er to overordnede spor 

af konkurrerende diskurser, der positionerer fædrene meget forskelligt. Dem har vi betegnet 

som en psyko-social forældrediskurs over for en biomedicinsk mor-barn diskurs. Dokumentet 

kan i en interaktionistisk forståelse anskues som et materiale, der ‘gør’ noget på lige fod med 

andre handlinger i sociale sammenhænge (Mik-Meyer 2005:194) blandt andet i den 

konsumptionsproces, der finder sted, når dokumentet læses og anvendes i praksis. Vi vil derfor 

i det følgende følge denne proces fra Sundhedsstyrelsen til Danske Regioner og fødeafdeling 

på hospitalet. 

Region Hovedstaden siger tillykke til mor 

Af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fremgår det, at det er Regionsrådets opgave at beskrive de 

regionale tilbud om svangreomsorg i henhold til de sundhedsaftaler, der er indgået med 

kommunerne og ud fra Sundhedsstyrelsens rådgivning (Sundhedsstyrelsen 2013:11). Det 

betyder i praksis, at når en kvinde registreres som gravid hos egen læge, henvises hun til 

Regionens hjemmeside, hvor der ligger information om regionens tilbud (bilag 6). Denne 

information indledes: “Tillykke med din graviditet” og henvender sig helt konsekvent med de 

personlige pronominer “du”, “din”, “dit” og “dig” i beskrivelserne af, hvilke tilbud og valg (fx 

af fødested og prænatale screeninger) der skal tages i forbindelse med graviditeten. Der er ingen 
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beskrivelser af ‘far’, ‘partner’ eller ‘familie” i dokumentet ud over to gange, hvor “barnets far” 

nævnes i forbindelse med muligheden for barselsophold. 

Velkommen til Jordemodercentret 

Når kvinden har valgt ønsket fødested, får hun information fra dette hospitals hjemmeside, og 

i det følgende analyserer vi Hvidovre Hospitals informationspjece, som både ligger på 

hjemmesiden og udleveres ved første jordemoderkonsultation. Pjecen indeholder “Praktiske 

informationer om dit graviditetsforløb på Hvidovre Hospital” og henvender sig til den gravide 

ved at benytte de personlige pronominer; “du”, “din” og “dit” (bilag 7). Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger af, at informationer og materiale overvejende bør henvende sig til begge forældre, 

og at jordemoderkonsultationerne bør tilrettelægges så den gravides partner inviteres til at 

deltage (Sundhedsstyrelsen 2013:42), kan ikke genfindes i denne informationsskrivelse. “Din 

konsultationsjordemoder er (…) ansvarlig for dit graviditetsforløb (…), og du vil møde 

konsultationsjordemoderen til de fleste af dine jordemoderbesøg” (Amager og Hvidovre 

Hospital 2018:1) samt “vi tilbyder fødselsforberedelse i form af foredrag til alle 

førstegangsfødende18” (ibid) er eksempler på at far i denne kontekst ikke er til stede. 

  

Ovenfor har vi analyseret på de dokumenter, som relaterer sig til graviditeten. I det følgende 

vil vi inddrage de dokumenter, som anvendes i sundhedsplejen. 

5.3 Analyse af dokumenter relateret til tiden efter barnets fødsel 

Sundhedsstyrelsens Vejledning om forebyggende sundhedsydelser 

Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (efterfølgende i specialet kaldet 

Vejledningen), henvender sig til sundhedspersonale i almen praksis og kommunalt regi. 

Ligesom i Anbefalinger for svangreomsorgen er der næsten ingen kilder eller referencer i 

Vejledningen, hvilket får tekstens budskaber til at fremstå nærmest som sandheder. 

Publikationen beskriver, hvorledes de sundhedsfaglige indsatser bedst muligt kan 

tilrettelægges for at opfylde bl.a. sundhedsloven. I sundhedsloven er det beskrevet, at: 

”formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge er at bidrage til at sikre børn 

og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse” 

(Sundheds- og Ældreministeriet 2018, kap. 36, §120). Yderligere er ansvaret for at skabe 

rammer for en sund levevis for alle kommunens borgere pålagt kommunerne siden 1. januar 

                                                
18 Vores kursiveringer 
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2007. Det beskrives i Vejledningen, at kommunen skal anlægge et “familieorienteret 

perspektiv” på de forebyggende sundhedsydelser (Sundhedsstyrelsen 2011:10-11). 

  

Det er udsagn som ”at skabe gode forudsætninger og sikre børn en sund opvækst”, ”skabe 

rammer for en sund levevis for alle kommunens borgere” og at ”anlægge et familieorienteret 

perspektiv”, som er fremtrædende i publikationen fra 2011. Det kan anskues, at der hersker en 

forståelse af sundhed i vejledningen, som fremhæver det sunde liv som det gode liv. Ud fra 

Mik-Meyers begrebspar interaktion og proces (Mik-Meyer 2005:199-201) kan man anskue 

Sundhedsstyrelsen som institutionel ramme for vejledningens tilblivelsesproces, hvor 

Sundhedsstyrelsens dagsorden om at skabe gode rammer for sundhedsvæsenet og fremme 

folkesundheden, sætter sig igennem (Sundhedsstyrelsen 2017 ¶ Om os). 

 

I det følgende analyseres dele af vejledningen, hovedsageligt afsnittet om den kommunale 

sundhedstjenester til børn mellem 0-5 år. Ved at medtænke interaktion og proces 

begrebsparret, vil det kunne anskues, hvordan vejledningen er produceret og konsumeret i 

relation til andre dokumenter, som fx sundhedsloven. 

Et familieorienteret perspektiv 

Som tidligere nævnt er det pålagt kommunerne at tilrettelægge en sundhedsfremmende indsats, 

som har et familieorienteret perspektiv. Dette perspektiv beskrives i vejledningen som at tage 

udgangspunkt i ”familiens ressourcer” og ”medvirke til at udvikle familiens evne til at mestre 

vanskeligheder og udfordringer ift. at have et barn” (Sundhedsstyrelsen 2011:65). Familien 

beskrives her som en enhed, der skal støttes af sundhedspersonalet til at mestre den nye 

forældrerolle ud fra de ressourcer, som familien har. Det beskrives, hvordan 

sundhedsplejersken skal tage udgangspunkt i forældrenes spørgsmål, oplysninger og behov, og 

yderligere beskrives samspillet mellem barn og forældre som noget, der skal dannes et indtryk 

af (Sundhedsstyrelsen 2011:66). Begge forældre beskrives altså som vigtige samarbejds-

partnere i observationer af og kommunikation om barnets trivsel, og igen som en enhed, der 

skal modtage vejledning og oplysning, som kan være med til at fremme barnets legemlige og 

psykiske sundhed og trivsel. Ligesom i Anbefalinger for svangreomsorgen anskuer vi her en 

forståelse af familien som en enhed, hvor far på lige fod med mor er samarbejdspartnere i deres 

barns trivsel og i kontakten med sundhedsvæsenet. Et eksempel på den psyko-sociale tilgang 

til forældreskabet, hvor det brede sundhedsbegreb aktiveres ved at medtænke fysisk, psykisk 

og social trivsel.  
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Som ovenstående beskriver, skal sundhedspersonalet medvirke til at udvikle mestringsevner 

og medtænke familiens ressourcer, hvilket i vores forståelse trækker på en bred 

sundhedsforståelse og relaterer sig til et salutogenetiske perspektiv. Derudover fremhæves et 

sygdomsforebyggende aspekt i den vejledning, som forældrene skal modtage. Dette ses, når 

omdrejningspunkter for information og samtale med forældrene skal omhandle: “gulsot, 

kredsløbsinsufficiens og dehydrering”, men også temaer som “omsorg, relationer, 

spædbarnspleje, etablering af amning eller anden ernæring til banet, forebyggelse af allergi, 

mad og hvile til mor, vitaminer og jern, familiens trivsel, forebyggelse af vuggedød, herunder 

barnets udsættelse for passiv rygning i hjemmet, ulykkesforebyggelse” skal drøftes 

(Sundhedsstyrelsen 2011:100). I sådan en opremsning af temaer, lægges der op til en snæver 

og negativ forståelse af sundhed, hvor risikofaktorer som rygning, ulykker og gulsot 

fremhæves. 

Faderens roller 

Generelt beskrives familien som en enhed, og at der fx.: “skal være opmærksomhed på 

familiens psykiske velbefindende, relationen og tilknytningen mellem barnet og dets primære 

omsorgspersoner” (Sundhedsstyrelsen 2011:95-96), hvilket vi tolker som en psyko-social 

tilgang til forældreskabet med flere end én omsorgsperson. Men det bliver tydeligt, at et fokus 

på moderen er mere eksplicit dominerende end beskrivelserne af faderen. Eksplicit tales der 

om faderen, når information og vejledning om amning introduceres. Her bør 

sundhedsplejersken have fokus på og ”sikre at mødre ikke ophører med at amme før end 

oprindelig ønsket og planlagt og så tæt på barnets 6. levemåned som muligt” (ibid:95). Det 

beskrives, at faderens ”holdning til amning har både betydning for, hvilken ernæring barnet 

får, og hvor længe moderen ammer” (ibid:98-99). Faderen italesættes som betydningsfuld for 

moderens valg omkring amning og positioneres hermed som en støtte til moderen ift. amning. 

Fars rolle i forældreskabet kan heraf tolkes som både sekundær og betydningsfuld i en normativ 

forståelse af, at han skal støtte mor til at følge sundhedsvæsenets anbefalinger. Yderligere 

beskrives det, hvordan man i sundhedsplejen, skal medtænke faderens vigtige betydning for 

barnets trivsel, hvis moderen ikke er i stand til at varetage denne for en periode. Der står 

beskrevet, at der bør: 

(...) være fokus på at forebygge de negative konsekvenser for barnet, hvis den primære 

omsorgsperson, som oftest moderen, har en fødselsdepression. Der kan være behov for, at 

barnet sikres en supplerende eller alternativ primær omsorgsperson, indtil tilstanden bedres. 

Det kan fx være faderen, som har mulighed for at overtage noget af barselsorloven (…) 

(Sundhedsstyrelsen 2011:51-52).  
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Vi anskuer også her, at faderen bliver italesat som sekundær i forældreskabet og en, man kan 

trække ind i billedet, hvis moderen for en periode ikke kan give barnet tilstrækkelig omsorg. 

Både forståelsen af faderen som støttende for moderen og en sekundær betydning i 

forældreskabet, tolker vi som en biomedicinsk mor/barn diskurs og en forståelse af 

forældreskabet, som privilegerer mor frem for far som primær omsorgsperson. Diskursen 

relaterer sig til risikofaktorer som sygdomme hos moderen, livsstil og vaner ift. ernæring af 

barnet, som vi finder indlejret i det snævre sundhedsbegreb. 

  

I et af sundhedsplejerskens første besøg hos familien, bliver det beskrevet, at der skal spørges 

ind til kvindes netværk, hendes særlige behov, familiens livsbetingelser, og her nævnes faderen 

og en afklaring af hans rolle. Opmærksomhedspunkterne beskrives således: “faderens rolle i 

familien, herunder eventuel manglende tilstedeværelse” (Sundhedsstyrelsen 2011:96-97). Det 

kan anskues, at der eksplicit vejledes i, at sundhedspersonalet skal fokusere på moderen, og at 

faderens rolle mere skal anskues som uafklaret og potentielt fraværende. En forståelse af 

faderen som den fraværende far, som taler ind i den overordnede biomedicinske mor/barn 

diskurs, da mor ses som en selvfølgelig og naturlig del af forældreskabet, mens fars position 

ikke er konnoteret med de samme selvfølgeligheder.  

Sundhedsplejen byder begge forældre velkommen hjem 

I det følgende vil vi inddrage pjecen ”Tilbud til spæd- og småbørn” (bilag 8), som udleveres til 

alle familier, der tager imod tilbuddet om besøg af sundhedsplejersken i Københavns 

kommune. 

  

Pjecen henvender sig til sine modtagere ved, at der står “Kære forældre” (Bilag 8). At der bliver 

skrevet til begge forældre som en enhed, er gældende i store dele af pjecen. Man kan læse, at 

pjecen har til formål at fortælle sine modtagere, hvad der tilbydes af sundhedsplejen. Der står 

fx: “I kan tale med hende (sundhedsplejersken) om alt, hvad der har med jeres barn at gøre fx 

amning, kost, søvn, sygdomme, søskende, opdragelse samt forældrerollen og parforholdet” 

(ibid). De personlige pronominer som anvendes i pjecen, giver en fornemmelse af, at pjecen 

henvender sig til begge forældre ved at skrive “I”, og lægger op til, at det er vigtigt for begge 

parter at vide noget om fx amning, søvn, opdragelse og forældrerollen. Der gives information 

om, hvordan begge forældre kan linke til forskellige hjemmesider for at søge råd om 

ovenstående emner. Yderligere beskrives det, hvordan begge forældre har mulighed for at få 

adgang til de oplysninger, som sundhedsplejersken noterer i barnets journal, ved at bruge deres 
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NemID (ibid). Dette afspejler en tilgang til forældrene som ligestillede, både når det handler 

som muligheden for at få vejledning, men også i forhold til adgang til korrespondance med 

sundhedsvæsenet. Vi anskuer det som diskursen omkring det psyko-sociale forældreskab, der 

var tydeligt i vejledningen, og som føres videre til det materiale, som forældrene modtager. 

  

Overordnet bærer pjecen præg af, at den henvender sig til begge forældre og giver en 

information om, at både mor og far har ret til og mulighed for at søge vejledning, som kan 

fremme deres barns sunde udvikling og trivsel og deres rolle, som forældre kan styrkes. Dette 

mener vi er i tråd med vejledningens anbefalinger til kommunerne om et familieorienteret 

perspektiv. 

5.4 Opsamling 

Vi har i den ovenstående dokumentanalyse forsøgt at vise, hvilke diskurser om forældreskab 

der er fremtrædende i sundhedspolicies målrettet jordemødre og sundhedsplejersker, og vist, 

hvordan disse policies kommunikerer med det materiale, som når ud til kommende og nybagte 

forældre. Der anskues generelt et skifte fra graviditeten, hvor der er mere fokus på moderen, 

den fysiologiske graviditet og risikotænkning, og hvor faderrollen fremtræder usynlig til efter 

fødslen, hvor et familieorienteret perspektiv skal sættes i fokus, dog stadig med flere eksplicitte 

henvisninger til, hvad en mor har behov for. I Sundhedsstyrelsens policy-dokumenter på 

svangreområdet er der divergens mellem de overordnede mål om at inddrage faderen og de 

konkrete informationspjecer, hvor faderen ikke er fremtrædende. Der er gennemgående en 

mere rød tråd mellem vejledningens familieorienterede perspektiv og det materiale, som 

nybagte familier modtager ved sundhedsplejersken om mere lige muligheder mellem mor og 

far for information og vejledning. Dog ses det, at mors rolle i den nybagte familie er implicit 

og ikke behøver at defineres, hvorimod faders rolle eksplicit italesættes og skal afklares. Dette 

underbygger en forståelse af faderen som mere fraværende og med en støttende betydning for 

moderen i forældreskabet, som vi tolker relaterer sig til en biomedicinsk mor/barn diskurs.  

 

Med denne dokumentanalyse af diskurser om faderrollen i sundhedspolicies og 

informationsmaterialer vil vi gå videre til specialets andet spørgsmål; hvordan bidrager disse 

diskurser til, at subjektpositioner konstrueres og forhandles i mødet mellem mænd, der bliver 

fædre for første gang og sundhedsvæsenet? Her trækker vi blandt andet på de fund, som 
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dokumentanalysen synliggjorde, og forsøger at tydeliggøre, om og hvordan disse diskurser om 

faderrollen repræsenteres og forhandles i fædrenes udtalelser.  
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Kapitel 6: Analyse af gruppeinterviews 

6.1 Analysestrategi for specialets to gruppeinterviews 

Det empiriske materiale, som denne del af analysen baseres på, består af transskriptioner fra to 

gruppeinterviews; ét med tre mænd, der venter barn, og ét med to nybagte fædre, samt vores 

observationer af de ikke-sproglige handlinger, der fandt sted i interviewkonteksten (bilag 

13+14). 

 

Gennem de to interviews har vi fået detaljeret viden om, hvordan disse fædre taler om sig selv 

og deres faderskab. Målet for analysen er herigennem at anskue, hvordan deres identiteter som 

fædre konstrueres, og hvordan de forhandler, afviser og taler ind i forskellige positioneringer, 

normativiteter og diskurser omkring faderskab. Søndergaards detaljerede metodebeskrivelser 

har inspireret os, da hun tager afsæt i et socialkonstruktionistisk metateoretisk perspektiv i sine 

studier af køn og ligesom os er inspireret af Davies & Harré (Søndergaard 1996:35). Vi har 

tilstræbt en analytisk systematik, der er baseret på en dynamisk proces mellem empiri og teori. 

I gennemlæsning af empirien søgte vi at skabe orden i de ”mere eller mindre kaotisk 

fremtrædende fænomener” som Søndergaard beskriver at kvalitative data indeholder (ibid:53). 

Søndergaard foreslår dette som første analyseniveau, der kan generere systematiserede 

beskrivelser tæt knyttet til fædrenes beskrivelser om et konkret levet liv (ibid:59), og ud fra 

dette fremkom 8 empirinære temaer (bilag 15). 

 

I den videre analyseproces har vi arbejdet inspireret af Harrè & Moghaddams forslag til 

metodisk tilgang ud fra positioneringstrekanten. Vi har betragtet hvert analysetema som en 

storyline, hvorudfra der kan skabes hypoteser om, hvilke positioneringer og konventioner der 

giver episoden mening (Harré & Moghaddam 2003:9-10).  Hvert tema fortolkede vi også ud 

fra det samlede empiriske materiale, således at de analytiske forståelser inddrog de 

sammenhænge og kontekster, som den enkelte analysesekvens var en del af. På denne vis har 

vi tilstræbt en analysetilgang der inkluderer det empiriske materiales kontekstafhængighed, 

flertydighed og produktivitet, som ifølge Mik-Meyer og Järvinen (2005:15) er væsentlig i en 

interaktionistisk tilgang. 
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Søndergaard beskriver det lidt anderledes med metaforen ”kulturens vindretninger” som på 

dette trin giver de analytiske spørgsmål; hvilke udtryk og handlinger blæser vindene imod, og 

hvilke blæser de med? (Søndergaard 1996:60). 

 

Vi har bestræbt os på ikke at fremstille analyserne som endegyldig viden, men i en 

socialkonstruktionistisk ånd som forslag til forståelse af en social virkelighed i bevægelse, der 

altid kan videreudvikles og udfordres af andre forståelser. 

6.2 Analyse af gruppeinterview med kommende fædre 

Denne del af analysen vil tage udgangspunkt i tre kommende fædres udtalelser, som de kom til 

udtryk i et gruppeinterview. Vi vil starte afsnittet med en anonymiseret præsentation af de tre 

interviewdeltagere.  

Præsentation af informanter 

Morten er 28 år og venter sit første barn sammen med sin kæreste Sofie, som er er 7 ½ måneder 

henne i graviditeten Morten er uddannet elektriker, men har nu valgt at læse en HF for at søge 

videre ind på en professionsuddannelse. Sofie er uddannet diætist og har en sundhedsfaglig 

kandidat. De kommende forældre er bosat i Vanløse og de ved, at de venter en pige. Morten 

fortæller om en opvækst i et socialt belastet område.  

 

Rasmus er 31 år og bosat i København sammen med sin kæreste Majbrit. Parret venter en pige 

om en måned. Rasmus er uddannet inden for HR ligesom sin kæreste. Rasmus fortæller om et 

tæt forhold til begge forældre.  

 

51-årige Niels venter sit andet barn sammen med sin kæreste, som han ikke nævner ved navn. 

De venter en dreng med forventet fødsel ca. en uge efter interviewet. Niels er selvstændig 

musikproducer, bosat i København og har i forvejen en dreng på 14 år fra et tidligere forhold.  

 

Det er jo ikke os, der er gravide 

I interviewet med de tre kommende fædre udspiller der sig en overordnet storyline om at 

mandens rolle i graviditeten er vanskelig for dem at definere og forholde sig til. De kommende 

fædre udtrykker på én gang stærke ønsker om at involvere sig i graviditeten og i det ventede 

barn og samtidig et forbehold omkring, i hvor høj grad de kan involvere sig eller forstå 
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graviditeten.  

Allerede i starten af interviewet, hvor deltagerne bliver bedt om at præsentere sig selv, falder 

snakken spontant på, at det er svært at forholde sig til at skulle være far. Niels, der skal være 

far for anden gang, siger i forlængelse af sin præsentation; 

Niels: [...] Og så det der med, at man egentlig lidt synes, at man kan egentlig ikke rigtig finde 

ud af hvorfor man skal med til alle de der ting. Men så gør man det alligevel. Eller jeg har gjort 

det, fordi selvfølgelig er noget af det interessant nok, og jeg har glemt det meste ik’. Men det 

er jo lidt… [...] Som mand kan det nogle gange være svært at forholde sig til... maven bliver 

bare større og større, ik’.  

Morten: Ja, så kan man måske være heldig en gang imellem… hver gang jeg lægger hånden på 

min kærestes mave der, så stopper baby med at sparke 

Niels: Ja, det er rigtig. Det er meget sjovt (alle griner) 

Morten: Altså, hvad fanden sker der. ‘Nu sparker den’. Nå okay, der sker ikke noget… 

Niels: Der er respekt… (alle griner) 

Morten: Ja, det har jeg også lidt svært ved det der. Jeg synes det er meget fedt at følge med i 

sådan hendes (kæresten) udvikling. [...] Men jeg synes også, at det var ret fedt at kunne læse 

omkring barnet (bilag 13:3-4). 

 

To af de kommende fædre udtrykker her en grundfortælling, som vi tolker både bygger på en 

ligestillingsdiskurs og en diskurs om moderen som den primære forælder. Vi finder, at fædrene 

her taler ind i det, vi i dokumentanalysen har betegnet som en biomedicinsk mor/barn diskurs, 

der fremhæver det fysiologiske forældreskab, og hvori faderens rolle i graviditeten tillægges 

mindre eller stort set ingen betydning. Fædrenes fortællinger bygger på forståelser af 

forældreskab, hvor det er den gravide krop og barnets/fosterets udvikling, der er det primære 

og interessante, mens deres egen udvikling som fædre slet ikke nævnes, og dermed ikke virker 

som noget, der er væsentligt eller får opmærksomhed. Samtidig forventes det af dem – og de 

ønsker det også selv – at de er involverede og deltagende i graviditetens udvikling, hvilket vi 

tolker som indlejret i en diskurs om ligestilling, der fordrer en moralsk orden, hvori de bør 

involvere sig. Vi ser, at fædrene på nogle måder indordner sig denne dobbelte position, som 

når Niels går med til graviditetsundersøgelser, selvom han ikke rigtig ved ’hvorfor’.  

 

Rasmus beskriver også, hvordan det kan være en svær balance at vise, at man er involveret, 

men ikke må overtage noget fra kvinden; 
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Rasmus: [...] Men der er ikke særlig meget litteratur til mænd, men jeg tror, hvis man som mand 

virkelig gerne vil involvere sig, så har man nok muligheden for det øhh, men det kan være 

svært, og det kan være en jungle. Så hvad skal man lige gøre, og det jeg gør, er det godt nok, 

hjælper det overhovedet? Og så skal det jo være en afvejning af, at man ikke vil stjæle showet 

for hende, og det kan jo ligesom være svært som mand at være ekspert, og man skal passe på, 

man ikke bliver bedrevidende, for så kan man hurtigt få at vide, at det er jo ikke dig som er 

gravid, og du ved jo ikke, hvordan det er. Hmm så det er en meget svær balance mellem, kan 

jeg komme med nogle gode råd nu, eller synes hun bare jeg er irriterende, fordi jeg ved jo ikke, 

hvordan det er at være gravid.  

Niels: Men det er jo heller ikke os, der er gravide.  

Rasmus: Nej, nej.  

Ikke at være ’den’, der er gravid, kan tolkes som en underordnet position uden rettigheder til 

at have brugbar viden og som en, der ikke må fylde for meget og ”stjæle showet”. En lignende 

italesættelse hørte vi også i det indledende interview med en ledende sundhedsplejerske, der 

talte om fædre, som “næsten overtager det hele”. I en socialkonstruktionistisk forståelse giver 

viden magt, så når kvinden positioneres som den, der har patent på viden om graviditeten, så 

fraskrives manden magt. Harré & Moghaddam beskriver, hvordan enhver positionering finder 

sted inden for en ’moralsk orden’ med dertilhørende repertoire af rettigheder og forpligtelser 

(Harré & Moghaddam 2003:5). Det kan tyde på, at den biologiske positionering som ikke-

gravid mand, fratager de kommende fædre visse rettigheder, men at de samtidig har visse 

forpligtelser til at involvere sig. Når Niels gentagne gange siger, at det er ”jo heller ikke os, der 

er gravide” kan det derfor også forstås som en anden ordens positionering af ham selv og de 

andre to fædre i interviewgruppen, der lægger op til forhandling af, hvor involveret man er 

forpligtet til at være som den ikke-fysiologisk-gravide forælder. Disse forhandlinger tages op 

flere gange gennem interviewet. Morten fortæller, at han har ”fået på puklen” af sin familie for 

at sige ”vi er gravide” og fortsætter; ”Når der er en, som er kommet hen til min kæreste og sagt 

tillykke, så har jeg stået lige bagved og sagt; “hallo. jeg er altså også med her’, ik’. For jeg vil 

gerne være med hele vejen hen, ik’” (bilag 13:27). Ifølge van Langenhove og Harré kan 

positionering være intentionel, hvis den bliver et mål i sig selv og stiltiende, hvis den ikke er 

intenderet eller de involverede personer ikke er bevidste om at de gør det (van Langenhove og 

Harré 1999:22-23). Når familien siger tillykke til Mortens kæreste, men ikke til ham, er det 

måske ikke en bevidst handling, og dermed ikke en intentionel, men en stiltiende positionering, 

som har rødder i underforståede normer om, at forældreskabet i første omgang tilhører 

moderen.  
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At være gravid eller at skulle blive forældre 

Disse fremstillinger af faderrollen som sekundær går i meget høj grad igen i interviewets 

fortællinger om mødet med sundhedsvæsenet. Her ligger fortællingerne på linje med den øvrige 

nordiske empiri, som er præsenteret i specialets State of the Art-afsnit, hvor fædrene ikke føler 

sig adresseret, talt til eller positioneret med selvstændig betydning. I interviewet spørger vi ind 

til fædrenes opfattelse af de informationspjecer, som Region H og Hvidovre Hospital har 

udarbejdet til kommende familier. Rasmus hæfter sig ved, at informationspjecerne er skrevet 

”meget til den gravide”, og at partner kun nævnes et enkelt sted og fortsætter;  

Så det er hele indgangsvinklen, hvordan man sådan lige henvender sig, om det skal være meget 

direkte, som nu er du gravid, så er det graviditeten, vi taler om, eller I er gravide, så det er jeres 

lykkelige situation, vi taler om. Det kan være lidt svært (bilag 13:26-27). 

Hermed peger Rasmus på, at der kunne være andre måder at kommunikere på, som kunne 

adressere den “lykkelige situation”, hvilket vi mener taler ind i en diskurs om det psyko-sociale 

forældreskab, hvor det er familiedannelsen og forældreskabet, der sættes i fokus frem for en 

biomedicinske diskurs om den risikofyldte graviditet. Trods de overordnede policy-

dokumenters anbefalinger om, at sundhedsvæsenet bør sætte fokus på begge dele, så kan vi af 

de kommende fædres fortællinger tolke, at det i meget høj grad er den biomedicinske mor/barn 

diskurs, der slår igennem, mens de ”overhovedet ikke” har talt om de psyko-sociale aspekter 

af forældreskabet i mødet med sundhedspersonalet (bilag 13:36). De tre kommende fædre 

efterlyser at blive involveret tidligere i processen og få viden og lejlighed til at tale om, 

”hvordan graviditet egentlig foregår, og hvad kan det gøre ved et parforhold, ikke kun alt det 

fysiske, men hvordan kan et parforhold egentlig ende ud i efter sådan noget her” (Rasmus, bilag 

13:36). Og Niels responderer ved at sige; ”Sådan et forum her (interviewsituationen) er jo fint. 

Måske skal der i virkeligheden ikke mere til” (bilag13:36).  

Rasmus hæfter sig ved, at al information og indkaldelser til undersøgelser bliver sendt til 

kvindens e-Boks, og forklarer, at det derfor bliver en ”dialog mellem hende og læge eller 

sundhedsvæsenet eller hvem det nu er” (ibid:27). Rasmus adresserer herved nogle af de 

institutionelle og  juridiske praksisser, som Foreningen Far har som mærkesag at ændre, da de 

mener, at det diskriminerer fædre19. Rasmus fortæller videre om den første 

graviditetsundersøgelse, hvor den eneste korrespondance han havde med jordemoderen var; 

”om jeg havde nogle arvelige sygdomme i familien” (ibid:28). Dette betragter vi som endnu et 

                                                
19 Interview med Jesper Lohse, Formand for Foreningen Far, d. 26.1.2018 
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eksempel på, hvordan fædre positioneres i en biomedicinsk diskurs, hvor de reduceres til 

potentiel bærer af arvelige sygdomme, der i en risikoforståelse skal screenes for.  

Involveret og ekskluderet 

I fortællingerne om de konkrete møder med sundhedspersonalet beskriver de kommende fædre, 

at de ikke bliver hilst på og som uden ret til at spørge, når de fx deltager i 

ultralydsundersøgelser. Niels og Morten fortæller, hvordan de ikke er blevet givet hånd til eller 

hilst på, når de har været med til graviditetsundersøgelser, mens Rasmus ikke har de samme 

oplevelser (bilag 13:29-30). De beskriver, hvordan det positionerer dem som nogle, der ikke er 

til stede og uden ret til at tale eller spørge;  

Niels: [...] Det er underligt, når folk ikke vil hilse på en, så bliver det lidt akavet, ik’. Men altså, 

jeg er jo også med på, at man kommer ind til en eller anden undersøgelse, og det er jo ikke mig 

det handler om, så det… jeg tror bare det ville hjælpe lidt, hvis der blev kigget på begge to for 

så er det klart, så kunne man måske godt finde på at stille et dumt spørgsmål lige pludselig. 

Men hvis du ikke engang er til stede i rummet, så spørger man jo ikke om et eller andet… det 

der hjertelyd…  

 

Rasmus: Ja, hvorfor banker det så mange gange?  

 

Niels: Ja, ja 

Morten: Hvad er det blå og det røde på den der skærm? Jeg sad og brændte inde med alle de 

der spørgsmål (bilag 13:30). 

Harré og Moghaddam nævner et håndtryk som eksempel på en intenderet sproglig handling, 

der kan tilskrives forskellige meninger i den konkrete sociale episode, som håndtrykket indgår 

i (Harré og Moghaddam 2003:6). I ovenstående taler Niels og de andre om håndtrykket eller 

en øjenkontakt, som en handling, der normalt signalerer en hilsen og anerkendelse af den anden 

persons tilstedeværelse og hermed giver denne person ret til at stille spørgsmål. Derfor bliver 

fraværet af denne gestus også en handling, der tillægges en social betydning. Dette kan tolkes 

som et eksempel på en første ordens positionering, idet fædrene i den konkrete situation 

accepterer hospitalsvæsenets positionering af dem som nogle, der ikke har ret til at tale. Når vi 

spørger til, hvad det gør ved dem, så fører det til en snak fædrene imellem om, at det er med til 

at skubbe ansvaret over på deres gravide partnere. De taler om, at de inden undersøgelserne 

ikke havde nok viden om, hvad der egentlig skulle foregå, fx da de i starten af graviditeten var 

med til nakkefoldsskanning, hvor der screenes for bl.a. Downs Syndrom og udregnes et 

risikotal:  
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Rasmus: [...] Nej jeg var overhovedet ikke klar over, at der ligesom var det her tal. Men igen, 

der havde jeg måske bare skubbet ansvaret over på hende (kæresten)… 

Niels: Men jeg ved heller ikke… det kunne man selvfølgelig bare havde sat sig ind i.  

Rasmus: Ja, men jeg havde heller ikke fået det at vide. Jeg havde ikke hørt om det til andre 

scanninger eller noget (bilag 13:31). 

Ovenstående ser vi som eksempel på en forhandling af, hvilke rettigheder og forpligtelser de 

forskellige far-positioneringer tilbyder. De taler ind i en moralsk orden, der siger, at man som 

kommende involveret far er forpligtet til at sætte sig ind i viden om undersøgelserne af ens 

barn. På den anden side modarbejdes denne forpligtelse af positioneringen som en, der ikke får 

viden eller direkte henvendelser, og dermed ikke har ret til viden. Man kan sige, at Rasmus og 

Niels i eksemplet ovenfor delvist underlægger sig en første ordens positionering, der kan 

betragtes som implicit i en overordnet neoliberal diskurs, hvor individet selv tillægges ansvar 

for at søge viden. I vores henvisning og forståelse af den neoliberale diskurs trækker vi på 

doktor i filosofi Nike Ayo, der præsenterer individuel ansvarlighed som et af nøglepunkterne 

inden for neoliberalismen, hvor ansvarlighed bliver set på som en obligatorisk pligt for den 

“gode” borger (Ayo 2012:103). Samtidig søger Rasmus at etablere en alternativ storyline, der 

positionerer ham som en, der ”ikke havde fået det at vide” – og altså ikke har haft retten eller 

adgangen til den viden, han havde brug for. Davies og Harré beskriver, at der ofte kan etableres 

forskellige versioner af virkeligheden baseret på konkurrerende diskurser (Davies & Harré 

2014:26). Dette ser vi tydeligt gennem interviewet, hvor fædrene, som i eksemplet med Rasmus 

ovenfor, indtager skiftende positioner som nogle, der bør være involveret, er og gerne vil være 

involverede samtidig med, at de føler sig ekskluderede af sundhedsvæsenet og til dels 

accepterer, at de selv har ansvar for det.  

 

I det følgende fremstilles endnu et eksempel på, hvilke konsekvenser sundhedsvæsenets 

ekskludering kan medføre for de kommende fædre. I interviewets tema 1 om, hvordan de 

kommende fædre positionerer dem selv i graviditeten, beder vi dem om at beskrive sig selv 

som kommende far ud fra nogle af de billeder, som vi har lagt på bordet. Morten vælger to 

billeder; et af en mand på vej op af et sneklædt bjerg og et af en elefant, der går alene og 

forklarer:   
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Morten: Og så føler jeg lidt, at den her; et ensomt menneske op ad et bjerg, det… jeg kan godt 

mærke på mig selv, at jeg ikke... det er ikke mit show det her. Det er ikke mig og min kæreste, 

der gør det her sammen. Der er en del ensomhed i det, skal jeg ærligt indrømme. Også fordi 

man ikke ligesom bliver taget med i systemet, kan man sige. Altså jeg har selv skulle sige til 

min kone, at jeg tager med til alt, for jeg vil gerne vide så meget som muligt, jeg vil gerne med 

til de der ting. Men det er ikke mig… jeg sidder og kigger på jordemoderen, som snakker med 

min kæreste og den eneste kommunikation jeg får, det er at høre på de to. [...] Som kommende 

far, ja der er det denne her (viser et billede af en elefant, der går alene) (bilag 13:7). 

 

      

Som Morten her beskriver, så er en anden konsekvens for ham af at blive ekskluderet, at han 

føler sig ensom. Han taler ud fra et ønske om at være fælles - at graviditeten er noget, som ham 

og hans kæreste kan ‘gøre sammen’. Hermed er han på linje med den ligestillingsdiskurs, som 

vi har fundet er stærk i de nordiske lande. Når han ikke ”bliver taget med i systemet” – fordi 

han ikke inviteres med til undersøgelser og oplever, at jordemoderen kun snakker med hans 

kæreste og ikke med ham, så positioneres han som uden for det diskursive fællesskab som 

jordemoderen og hans kæreste i denne situation etablerer sammen.  

Jeg bliver far når baby kommer 

Da de tre interviewdeltagere har mange ord og holdninger om det at skulle være far, bliver vi 

lidt overraskede over, at de tre mænd ikke identificerer sig selv som fædre endnu; 

Interviewer 2: Må jeg spørge om noget. Altså føler I jer som fædre, eller hvornår bliver man 

egentlig far? 

Morten: Når baby kommer 

Niels: Ja, når barnet kommer 

Rasmus: Overhovedet ikke endnu.  

Morten: jeg føler mig lidt mere som en handyman. 

Niels: Ja [griner] (bilag 13:10). 
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Deres personlige identitet (self1) er, ifølge Harré & van Langenhove (1999:7), den position, 

hvorudfra der handles og verden erfares og koblet til subjektets oplevelse af personlig agens. 

Som det fremgår i de ovenstående afsnit, har de kommende fædre beskrevet, hvordan de i 

mødet med sundhedsvæsenet ikke oplever sig som i en position, hvor de har stærk handlekraft, 

har viden eller kan spørge. Man kan også tolke, at deres personlige identitet som far endnu ikke 

er så udviklet, da de ikke har så mange personlige erfaringer at trække på, men må trække på 

de sociale identiteter, som omgivelserne stiller til rådighed. Morten referer fx til en generel 

fortælling; ”Man har også hørt den der før, med at det først er, når barnet er et år eller to år, at 

faderrollen ligesom bliver til, ik”. Hvilket Niels, som er andengangsfar, bekræfter med et ”Ja, 

ja”, selvom han kort efter beretter, at han gik mange og lange ture med sin første søn, da han 

var nyfødt, og hvordan det har betydet, at han har en tæt kontakt til sønnen i dag (bilag:18). 

Ligesom vi i dokumentanalysen har hæftet os ved, at der er et fravær af diskurser om 

kommende fædre, så beskriver de tre kommende fædre også i høj grad deres position ud fra 

det, de ikke er;  

Rasmus: Men et eller andet sted, så har vi det jo ret nemt. Vi har jo ikke noget ansvar lige nu. 

Vi har jo ikke rigtig nogle forpligtigelser, hun (kæresten) kan jo et eller andet sted klare sig 

uden os. Så det er jo svært at sige, hvad vi lige skal. Hvordan kan vi gøre det nemmere, vi har 

jo ikke en decideret opgave… jo måske hænge nogle hylder op. 

Morten: Ja, ja 

Rasmus: …eller en seng eller et eller andet. Men det er jo ikke fordi, vi som sådan har en 

forpligtigelse. Øhh, hvor kvinden skal jo ligesom prøve at passe lidt på sig selv og sørge for, at 

det her barn har det godt og så videre.  

Niels: Også fordi at vi fortsætter jo bare. Vi kan jo godt gå i byen og drikke os plørefulde.  

Rasmus: Ja, det kan vi selvfølgelig godt, det er meget op til, hvordan man er som person.  

Niels: På den måde har mit liv jo ikke ændret sig (bilag 13:19). 

I ovenstående taler de sig ind i far-positioner som dem, der ikke har ansvar, forpligtelser eller 

deciderede opgaver. Og supplerer dette med beskrivelser af, at de i mødet med 

sundhedsvæsenet har følt sig som ”påhæng” og en, der er ”pisseligegyldig”, (Morten, bilag 

13:17). Eller som Niels udtrykker det; ”[...] der kunne også komme en anden en med (til fødslen 

eller graviditetsundersøgelser). Det ville der aldrig være nogen, som lagde mærke til” (bilag 

13:38). Denne forståelse kan også læses i Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for svangre-

omsorgen, der skriver, at det kan være en anden nær pårørende, der deltager (Sundhedsstyrelsen 
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2013:42). Det ser således ud til, at der ikke eksisterer en særlig tydelig eller anerkendt position 

at gå ind i som vordende far.  

 

På andre tidspunkter i interviewet fremhæves sociale identiteter, der bygger på diskurser om 

den nye, moderne far, som er nærværende og involverer sig. De tre kommende fædre taler om 

at være engagerede og have en støttende rolle i forhold til deres partnere (bilag 13:29+40) og 

om at deltage i alle graviditetsundersøgelser og fødselsforberedelse, selvom de ikke oplever, at 

det er relevant eller henvendt til dem (ibid 13:8+20). 

Interviewkontekstens betydning 

At fædrene indtager skiftende positioneringer gennem interviewet fremgår også til sidst, da vi 

spørger, om de har nogle afsluttende bemærkninger, inden vi runder af. Hertil svarer Niels, 

som gennem interviewet har været meget kritisk omkring den måde, han er blevet mødt (eller 

snarere ikke mødt) af sundhedspersonalet;  

Niels: Det er meget interessant og man kommer lidt til at modsige sig selv hele tiden. Et eller 

andet sted har jeg intet at klandre sundhedsvæsenet for, jeg er meget begejstret for sundheds... 

ude på Hvidovre… hver gang vi har været derude tænker man, hold kæft hvor er det fedt, at vi 

betaler skat. Og kompetente mennesker ik’.  

 

Rasmus: Præcis. De er jo faktisk rigtig dygtige, og jeg har den største respekt for dem. Vi sidder 

her... og jeg tror vi alle sammen er enige om, at der mangler et eller andet til fædre. Men vi har 

også bare svært ved at sige, hvad det egentlig er. 

 

Niels: Ja.  

 

Rasmus: Det er sådan lidt uhåndgribeligt (bilag 13:42). 

I denne sammenhæng finder vi det relevant at forholde os til den betydning vores position får 

i interviewet. Allerede i første henvendelse til fædrene har vi præsenteret os som RUC-

studerende og som sundhedsplejerske og underviser på jordemoderuddannelsen, hvilket gør os 

til repræsentanter for det sundhedsvæsenet, som vi spørger ind til. Indledningsvis i interviewet 

siger både Morten og Niels, at deres motivation for at melde sig er båret af, at de har ”en del 

meninger” (bilag 13:2) og ikke synes, at sundhedsvæsenets fungerer ”specielt godt inden for 

mænd” (ibid:1). Ligesom at vi har et formål med vores interview, så har vores informanter også 

en dagsorden og et budskab, de gerne vil ud med, og som de måske håber, at vi kan være talerør 

for både som forskere og som sundhedsprofessionelle. Samtidig kan de have behov for at 

anerkende eller rose de faggrupper, som vi repræsenterer, efter at have kritiseret dem i 
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interviewet. Det gør ikke deres udtalelser mindre gyldige eller ’usande’, men skal blot betragtes 

som et led i de positioneringer, som interviewkonteksten også er ramme for.  

6.3 Analyse af gruppeinterview med nybagte fædre 

Følgende analyse bygger på udsagn fra to nybagte førstegangsfædre. Vi begynder afsnittet med 

en kort præsentation af de to fædre. 

Præsentation af informanter 

Flemming er 49 år, bor i København sammen med sin kone og deres søn Leonardo på 5 

måneder. Flemming er informationsmedarbejder, og hans kone er akademiker i en stor 

kulturinstitution. Efter 5 måneders barselsorlov er Flemmings kone nu tilbage på job, og han 

har orlov de næste 6 måneder. 

Mathias er 30 år og bor i København sammen med sin kone, som er pædagog. Hun har nogle 

psykiske problematikker, hvorfor de får særlige tilbud om støtte fra sundhedsplejen. Sammen 

har de datteren Viola, som er 6 uger gammel. Mathias er artist og pt uden arbejde. Han har 

tidligere studeret og ønsker at starte på en uddannelse efter sommerferien 

At være halvdelen af et team 

I interviewet med Mathias og Flemming bliver en samtale om det at væres fælles om 

forældreskabet en gennemgående storyline. Dette 

kommer til udtryk allerede i interviewets første del, da vi 

beder fædrene beskrive sig selv ud fra billeder. Mathias 

vælger bl.a. et billede af et “hold, der er ude og sejle” 

(bilag 14:7) og beskriver herudfra sig selv i 

forældrerollen som en “holdspiller”, idet han og hans 

kone tager beslutninger om deres familieliv sammen 

(ibid:8), ligesom han senere i interviewet beskriver sig 

som “halvdelen af et team” (ibid:12).   

Ved at inddrage Sundhedsstyrelsens anbefaling, om at et familieorienteret perspektiv skal 

privilegeres fra sundhedsvæsenets side, spørger vi ind til, hvordan fædrene forholder sig til og 

oplever dette i deres praksis som forældre. Mathias, der har været med til alle hjemmebesøg af 

sundhedsplejersken, dels fordi han pt. er uden job, men også fordi ”at det var en selvfølge”, og 
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”at det var meget vigtigt for mig, at være med i, hvad hun tilbyder, og hvad der skulle ske” 

(bilag 14:24). Mathias fortæller, hvordan han følte sig sat i skammekrogen i mødet med 

sundhedsvæsenet gennem graviditeten: 

[...] det jo en gammel kliche, at man er total overflødig som mand i samtaler med læge og med 

jordemoder og med alt muligt. Og altså man kan sige, der gror et barn i en kvinde. Så jeg kan 

godt forstå, at det er der fokus ligger, og man ligesom taler meget med kvinden, og hvordan har 

du det, og hvordan har din baby det [...] Men det har måske overrasket mig, at på trods af 

klicheer, at når jeg så har været til… fordi jeg prioriterede at være med til jordemoder, ikke til 

alle samtaler, men til nogen [...] Det overrasker mig at ligesom blive sat i skammekrogen, eller 

blive sat i hjørnet; ’Jeg taler lige med din kone og så er det fint, du lytter’. For det synes jeg at 

jeg har mødt (bilag 14:12). 

Og Mathias uddyber, hvad det betyder for ham, at blive sat i ”skammekrogen”: 

Så kan man sige ’har jeg haft brug for det’, det ved jeg sgu ikke. Måske en gang imellem. Fordi 

det kan være underligt at være med og være halvdelen af et team og ligesom halvdelen af et 

par. Og være i den her fantastiske ting og så bare hele tiden få at vide; ’Nå men det er fint, at 

du stiller nogle spørgsmål, men jeg svarer ikke så meget på det, det er lige din kone der…’. 

’Nå, okay, men det er bare fordi, jeg skal også til at være forælder’ - har jeg så tænkt. Det er 

ikke kun min kone (bilag 14:12) 

Gennem dette uddrag af samtalen kan det anskues, hvordan Mathias italesætter det at være 

overflødig som mand i dialogen og kontakten med sundhedsvæsenet, her læger og jordemødre, 

som en normalitet. Han konstruerer en retfærdiggørelse af dette ved at tale ud fra en biologisk 

diskurs af forældreskabet, som kvinden der bærer barnet, og derfor er det ikke overraskende 

hende, som der tales til og fokuseres på. Den subjektposition som muliggøres for Mathias, som 

kommende far, indeholder nogle begrænsede rettigheder og en moralsk orden, som af ham selv 

italesættes som, ”at blive sat i skammekrogen”. Vi tolker det som en position som afvist og 

sekundær i forhold til det at skulle være forældre, da Mathias italesætter ikke at have ret til at 

spørge eller opnå svar på nogle spørgsmål. I Davies og Harrés forståelse af positionering har 

Mathias mulighed for at afvise denne positionering, men som beskrevet retfærdiggør Mathias 

sundhedsvæsenets ageren ud fra en biologisk forståelse af forældreskabet. Og i det 

efterfølgende uddrag, hvor Mathias reflekterer over, hvilken betydning han tilskriver denne 

episode, italesætter han det at være i en ”fantastisk ting”, som det at vente barn og forberede 

sig på at blive far, og så blive positioneret i ”skammekrogen” og ikke få svar på sine spørgsmål 

som en negligering af, at han også skal være forælder. Uddraget er også et eksempel på, at 

Mathias´ forståelse og konstruktion af sig selv som kommende far og den tilgængelige sociale 

identitet, der er til rådighed i mødet mellem ham og jordemoder/læge i forbindelse med at han 

venter barn, ikke stemmer overens. Han får ikke mulighed for at forstå sig selv som kommende 

far i mødet med sundhedsvæsenet, mens han italesætter, at ”jeg skal også til at være forælder 
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(…) det er ikke kun min kone”, som en personlig identitet (bilag 14:12). Ifølge Davies og van 

Langenhove kan man, på baggrund af sin personlige identitet, antage et repertoire af personaer, 

som er passende og indlejret i en social kontekst (Harré & van Langenhove 1999:7). Dette kan 

anskues som en forståelsesramme for, hvordan Mathias indtræder i en første ordens 

positionering og ikke forhandler de tilgængelige subjektpositioner og accepterer 

“skammekrogen”. 

Både Mathias og Flemming genkender det familieorienterede perspektiv i den måde, de er 

blevet mødt af sundhedspersonalet efter fødslen af deres børn. Mathias beskriver et skifte fra 

graviditeten og til efter fødslen, hvor han ikke oplever, at han er på ”sidelinjen” mere (bilag 

14:14). Og han siger: ”[...] da vi så havde født og var på, nu var vi så på neonatal, og der havde 

de enormt meget fokus på os [...] (ibid:12). Han fortsætter med at fortælle om sin erfaring med 

hjemmebesøg af sundhedsplejersken; ”[...] og jeg synes vores sundhedsplejerske har lige så 

meget henvendt sig til mig, som hun har til min kone” (ibid:12). Han uddyber hans oplevelser 

af besøgene med: ”Og der bliver naturligt lagt mere op til, at jeg er en vigtig del, og at jeg bliver 

brugt og bliver hørt, og der er fokus på, hvordan jeg har det også, og hvad jeg gennemgår [...]” 

(ibid:12-13). 

 Mathias italesætter, hvad det har af betydning for ham og siger: 

Altså jeg tror bare, at jeg synes, det er rigtig fedt at kunne tage del i det og kunne spørge ind og 

stille alle de dumme spørgsmål, man selvfølgelig har. Og ligesom have et forum, hvor det ikke 

føles som dumme spørgsmål, men det spørger vi bare om. Hun er enormt dygtig til at stille sig 

til rådighed”[...] jeg er enormt glad for at være med og få den viden (bilag 14:25). 

I dette uddrag kan man anskue, hvordan Mathias opnåelse af inddragelse, får ham til at tale om 

forældrerollen som ‘os’, men også italesætter, at der er fokus på, hvordan han har det, og hvad 

han gennemgår som nybagt far. Han positioneres i en moralsk orden med rettigheder til at 

”stille alle de dumme spørgsmål”. Sidst i interviewet italesætter han sig selv som en 

”deltagende far” (ibid:33), hvilket kan tolkes som en subjektposition, der også muliggøres af 

sundhedsplejersken som får Mathias til at fremtale sig selv som mødt og “hørt” (ibid:12-13). 

Mathias´ italesættelser om mødet med sundhedsvæsenet efter fødslen, tolker vi som en 

konsumering af den psyko-sociale tilgang til forældreskabet, som vi fremanalyserede i 

sundhedspolicies, hvor en stærk ligestillingsforståelse af begge forældre privilegeres. 
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En ekspertrolle omkring barnet, der deles mellem forældre 

Hvor Mathias, grundet ledighed, har været hjemme sammen med sin kone og datter siden 

fødslen, fortæller Flemming, at han for tre uger siden er startet sin barselsorlov med Leonardo 

og skal fortsætte 6 måneder frem. Flemming udtrykker ”jeg føler mig utrolig heldig på den 

måde” (bilag 14:3). Og henviser til sin arbejdsplads og siger ”der har været forståelse for, at 

jeg… hvad er det det hedder…at jeg har taget barsel, så det er helt fint” (ibid). Flemming 

udtrykker, at han har taget barslen ”for min kone”, da hun enormt gerne ville på arbejde igen 

(ibid:2) og henviser senere i samtalen til, at ”hun er mere karriereminded end jeg er” (ibid:15), 

hvilket vi tolker som en henvisning til, at det oftere er normen at kvinden har barselsorloven. 

Nu, hvor begge fædre er hjemme med deres børn, spørger vi ind til deres syn på det at være 

fælles om en ekspertrolle omkring deres barn. I interviewet henviser vi til et studie fra specialets 

State of the Art, der viser, at flere mænd føler, at moderen får ekspertrollen omkring barnet, da 

faderen ofte hurtigt er tilbage på job efter barnets fødsel (Miller 2011:1103). 

Interviewer 2: [...] mange fædre der oplever, sådan lige pludselig, at moderen hurtigt bliver 

ekspert, får sådan en ekspertrolle, fordi hun går hjemme med barnet. Nu tænker jeg, at I er 

begge to hjemme... 

Mathias: Mmmm 

Flemming: Ja 

Interviewer 2: Faktisk og har det privilegium. Og I også begge to kan give jeres børn mad 

Mathias: ja 

Interviewer 2: Tænker I, at den der ekspertrolle i barnets, øhh... tegn, og hvad barnet gerne vil. 

Hvad tænker I om det? Føler I, altså at I lige så godt…. 

Flemming: Det gør jeg faktisk. [...] Det accepterer hun fuldstændig, at jeg også er... 

Mathias: Jamen jeg synes det er et privilegium, at vi kan dele det her, den rolle, den ekspertrolle. 

Og jeg er enormt glad for, at både at jeg kommer til at betyde mere for min datter, tror jeg, 

senere hen, fordi jeg har været med så meget nu, Og så for min egen skyld, at jeg ligesom har 

lært hende at kende så meget og ligesom har de minder med [...] det er vildt fedt og en rigtig 

god ressource, at vi er to om at være eksperterne og to om at diskutere de ting, der skal til, så 

det ikke er den ene af os, der står med erfaringerne og den anden kan komme ind udefra (bilag 

14:16-17). 

Begge fædre italesætter, at de deler ekspertrollen sammen med deres barns mor. Når vi som 

interviewer spørger på den måde, som vi gør, ved at italesætte en forståelse af, at de faktisk er 

privilegerede som fædre ved, at de enten går hjemme eller deler barslen, er vi opmærksomme 
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på, at vi er med til at konstruere en diskurs omkring mor som eksperten, da mor ofte er den, 

som har hele barslen med barnet. På den måde positioneres både Mathias og Flemming i 

forhold til denne diskurs. van Langenhove og Harré formulerer det som en første ordens 

positionering, der er med til at placere både dem, der taler og dem, som tales til, inden for et 

væsentlig moralsk rum (van Langenhove & Harré, 1999:20). Men begge fædre afviser denne 

første ordens positionering, da de taler om dem selv som eksperter og en rolle, som de kan dele 

med deres kone. 

Mathias italesætter senere, at han mener, at man som par ” skal kunne give hinanden plads til 

sådan at gøre egne erfaringer” og uddyber senere i samme uddrag: 

[...] men det har jeg faktisk mærket, synes jeg, fra sundhedspersonalet vi har mødt og stiftet 

bekendtskab med, at de har gjort os opmærksom på, at vi ikke skal søge ekspertviden hele tiden. 

Vi skal også bare gøre os vores egne erfaringer og have tålmodighed (bilag 14:18). 

Fleming taler ind i denne diskurs om at give hinanden plads i forældrerollen, men også om, at 

det er hans kone, som har givet ham pladsen til at være mere på som far: 

Interviewer: Man kan godt blive hæftet lidt af, og komme lidt bagud eller hvad tænker du? 

Flemming: Ja, det tror jeg da godt. Allerede da du stille spørgsmålet (refererer til spørgsmålet 

fra tidligere, om hvorvidt moderen får en ekspertrolle, fordi hun går hjemme med barnet) 

tænkte jeg, at Gud sådan må det være for mange. Hvis jeg nu havde gået på barsel der efter de 

fjorten dage og bare kørt derudaf, så havde det været hende, der var blevet stille og rolig.. 

Interviewer: Altså du tænker, at hvis du var kommet på arbejde igen eller hvad? 

Flemming: Ja, ja og bare fortsat og hun havde taget alt barslen. Så tror jeg, at jeg havde fået ... 

selvfølgelig havde jeg fået en fuldstændig anderledes rolle til alle de der små ting, ik'. Og hun 

havde ligesom været nødt til at beskytte den og tage den og sige; det er sådan det er, for det er 

smartest. Men der har hun også sagt til mig direkte nogen gange; prøv nu lige selv at gøre dig 

dine erfaringer. Sindssygt vigtigt (bilag 14:19). 

Flemming italesætter sin kone, som den der skulle sige til ham, at han skulle gøre sig sine egne 

erfaringer og at det har betydet noget for ham som far at han kunne tage barsel. Han hentyder 

til, at ellers var hans kone blevet eksperten. Man kan anskue, at Flemming positionerer 

faderrollen som sekundær i forhold til moderrollen og kun fordi omstændigheder har været, 

som de var for hans familie, har han fået en anden position som far. Vi tolker her, at Flemming 

er med til at reproducere en forståelse af faderens rolle kontra moderens. Mathias italesætter et 

ligestillingsideal, hvor man giver hinanden plads som forældre til at danne sig sine egne 

erfaringer med den nye identitet som forældre. Samtidig oplever han, at det også er et ideal 

som sundhedspersonalet bidrager til. Vi kan spore forskellige tendenser i denne storyline 
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omhandlende muligheder og begrænsninger ift. at deles om ekspertrollen mellem vores 

informanter og deres partnere, hvilket forhandles flere steder i interviewet mellem Mathias og 

Flemming. 

Hvor Mathias både fremtaler, at det handler om at give hinanden plads i parforholdet, 

italesætter han også sundhedsvæsenet som bidrager til en position om, at far på lige fod med 

mor skal inddrages i vejledning og viden omkring deres barn. Under interviewet kan vi se, at 

Mathias holder øje med aktivitet fra sin mobiltelefon. Han kigger flere gange på den, mens den 

ligger på bordet. Da vi holder en pause midt i interviewet, rejser Mathias sig og siger: ”Jeg skal 

lige have fat i min sundhedsplejerske, hun har prøvet at ringe, og jeg skal bare lige nå at have 

fat i hende i dag” (bilag 14:19). I slutningen af interviewet italesætter Mathias, hvordan han 

oplever at han og hans kone har lige adgang til den viden og støtte, som sundhedsplejersken 

kan tilbyde familien: 

Jo, men altså det er et godt eksempel er at nu i dag så sidder jeg og sms’er med min 

sundhedsplejerske. Og det er vi sådan ret... for os der føles det ligegyldigt, hvem af os der lige 

gør det. Lige nu er faktisk bare mest mig, der lige tager den og har kontakten med hende (bilag 

14:25). 

Mathias fremtaler her i uddraget, hvordan han og hans kone begge tager kontakt med 

sundhedsplejersken, og han taler om en imødekommende respons på hans henvendelser.  

Flemming italesætter ikke på samme måde, hvordan sundhedsvæsenet har betydning for ham, 

men i bemærkningen om, at: ”min kone er mere ambitiøs end jeg er” og ”jeg gør det jeg helst 

vil, ik” (ibid:36) fremhæver han sin kones ønske om at have en kortere barsel som 

betydningsfuld for hans positionering som far. Vi tolker, at Flemming taler om nogle ydre 

omstændigheder og strukturelle vilkår som barsel, der får en betydning for den måde, han 

konstruerer mening og forståelse med, at han kan “gøre det han helst vil”.  

Både Mathias og Flemming italesætter et tydeligt ideal om fællesskab og ligestilling i deres 

forældreskab, hvilket kom til udtryk i en storyline med positioner som en involveret far med 

tilhørende konventioner som fx en delt ekspertrolle. Denne ligestillingsdiskurs i familien fandt 

vi ligeledes i andre undersøgelser jf. State of the Art, blandt andet fra nordiske studier, hvor 

ligestilling i forældreskabet er blevet en samfundsmæssig kulturel norm, som mange mænd 

søger at identificere sig med (Pålssons et. al 2017:87; Widarsson et. al 2015:1060; Johnsen et. 

al. 2017:223-224). Dette leder analysen videre til endnu en storyline om at deles i 

forældreskabet, som vi fandt som gennemgående i bearbejdningen af dette interview. 
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Når begge forældre kan give barnet mad 

I interviewet kommer det, at være fælles om opgaverne, til at fylde en del for begge fædre. I 

det følgende uddrag, italesætter Mathias og Flemming, hvad det betyder at kunne give Viola 

og Leonardo mad. 

Mathias: Heldigvis så kan vores datter godt tage flaske, så det gør ligesom det, at vi kan dele 

og tage opgaverne ligeligt [...] så kan jeg ligesom træde til og gøre noget. Det kan vi mænd 

godt lide. [...] Så kan man hjælpe til med noget. Det føles enormt rart, når jeg kan give hende 

flaske [...] Og lige nu så er vi et sted, hvor at vi har et stort behov for, at jeg i hvert fald aflaster 

min kone, og at hun ikke taber overblikket og overskuddet. øh, fordi så fungerer hun slet ikke. 

Så bryder dagen lidt sammen [...] (bilag 14:14). 

Flemming: Det er det samme her. Fuldstændig. Fordi vores han får flaske ik'. Det har han gjort 

siden tredje uge, så der har jeg kunne træde til med det samme. Og jeg kan huske der i starten, 

hvor man sådan, hvordan kan jeg nu lige gøre mig nyttig, hvor hun ammede ik' (ibid:15). 

Begge fædre italesætter det at give flaske som en måde, hvorpå de får en rolle i forældreskabet. 

Mathias beskriver det som ”enormt rart” at kunne ”træde til og gøre noget”. Det kan lyde som 

om, at han har manglet denne funktion, indtil muligheden bød sig. Flemming genkender det 

med at kunne ”træde til” og ”gøre sig nyttig”, som han udtrykker var manglende, mens hans 

kone ammede. Bemærkningen fra Flemming om ikke at kunne gøre sig nyttig, når hans kone 

ammede, kan anskues som et eksempel på, hvordan hans kones ammende krop bliver et tegn 

på forældreskabet, som han på daværende tidspunkt ikke kunne bidrage til. At Viola og 

Leonardo kan ernæres med flaske, giver en mulig position for fædrene, hvor de begge 

italesætter at kunne gøre noget og føle sig nyttig. Man kan anskue det som en position, der 

giver dem rettigheder i faderskabet til at være lige med deres kone, om opgaverne omkring 

deres børn. 

Flemming åbner op for en anden betydning, som følge af at give Leonardo flaske og siger: 

Det der med at han er på flaske. Det er måske sådan lidt, det har jeg haft tænkt over, fordi der 

er nogen, der siger, det er lidt sundere med at få modermælken der, og der er noget med... Og 

der kan jeg måske godt tænke med mig selv, at hun gav op lidt hurtigt [...] før han blev født, ik' 

så tænkte jeg; det er jo bare at lægge til brystet, hvor svært kan det være, ik'? Det ved man jo 

ikke som mand, for fanden ik,' og jeg tænkte bare; ’hold da kæft mand, det er jo helt vildt det 

der’. Og det gjorde så ondt på hende, og hold da kæft mand, sikke et cirkus. Og så tænkte jeg, 

det er fint. Det er hendes valg, om at han kom på flaske. De første gang han kom på flaske der, 

det var bare sådan, ‘Yes, han blev mæt’(...)Men det er det eneste, jeg sådan har haft af småting, 

hvor jeg tænkte, at arghhh, skulle man have prøvet noget mere [...] Vi har måske taget en nem 

vej med det (bilag 14:15+16). 

Efter vores mening står Flemming i et ideologisk dilemma omkring det at give flaske, hvor han 

som far er nyttig og kan træde til kontra det, at Leonardo blev ammet. Det viser, hvordan 
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Flemming på den ene side taler ind i den diskurs, som Mathias startede med ligestilling i 

forældreskabet - også når det handler om barnets ernæring, men samtidig er bevidst om den 

sundhedsdiskurs, der eksisterer omkring amningens vigtige betydning for barnet. Ifølge van 

Langenhove og Harré kan en institution som fx sundhedsvæsenet bede folk om at redegøre for, 

hvad de gør (eller ikke gør), når institutionen har beføjelser til at træffe moralske vurderinger 

om personer og deres adfærd (van Langenhove & Harré 1999:26). Man kan derved anskue, 

hvordan diskursen omkring amning, som vi har vist i Vejledning om forebyggende 

sundhedsydelser til børn og unge (Sundhedsstyrelsen 2011:98-99), konsumeres af Flemming, 

hvorfor han oplever behov for at begrunde deres valg omkring flaskeernæring til Leonardo. 

Dette ser vi, når Flemming siger: ”vi har måske taget en nem vej med det”. Derudover 

italesætter han amning som ”lidt sundere” end modermælkserstatning på flaske.  

Mathias giver udtryk for at det med at give flaske også handler om et behov for, at han aflaster 

sin kone, så hun ikke taber overblikket. Mathias fortæller senere, at sundhedsplejersken har 

igangsat yderligere støtte til familien og siger: 

Ja, vi har både sat noget i gang til pleje af min kones mentale udfordringer, og så har vi også 

fået et tilbud af noget der hedder spædbørnspsykiatrien på Glostrup, som nu også kommer på 

hjemmebesøg (bilag 14:25). 

Her bliver det, at Mathias kan give Viola flaske, en aflastning for hans kone. Dette får en særlig 

betydning i lyset af, at der er manglende ressourcer hos denne familie grundet sygdomsmæssige 

forhold. Mathias konstruerer en position som far med en moralsk orden til at have rettigheder 

og måske et ansvar for at aflaste sin kone ved at kunne give Viola mælk på flaske. En 

positionering kan ifølge van Langenhove og Harré forstås som den diskursive konstruktion af 

personlige ‘stories’, som gør ens handlinger forståelige (van Langenhove & Harré 1999:16). 

Vi ved fra Sundhedsstyrelsens vejledning til sundhedsplejersken, at når der opspores fx 

fødselsdepression eller lignende hos den primære omsorgsperson ”som oftest moderen”, skal 

der være fokus på, at barnet sikres ”en supplerende eller alternativ primær omsorgsperson, 

indtil tilstand bedres. Det kan fx være faderen” (Sundhedsstyrelsen 2011:51-52). Det kan 

anskues, at Mathias er blevet inddraget mere i varetagelsen af sin datters behov pga. hans kones 

”mentale udfordringer” og derfor føler sig mere inddraget, mødt, hørt og set af 

sundhedsvæsenet. Et aspekt, som vi er bevidste om i denne interviewkontekst. 



 

 

 

77 

6.4 Analyse på tværs af de to gruppeinterviews: Kønnets 

betydning for faderskab 

I denne del har vi valgt at analysere på tværs af de to gruppeinterviews, da vi fandt, at et tema 

omkring kønsforståelser var gennemgående i begge interviews. Vi vil i det følgende vise, 

hvordan fædrene italesætter det maskuline køn og skaber mening og konstruerer identitet 

gennem en forhandling af kønsforståelser og de tilgængelige diskurser omkring forældreskabet 

både i graviditeten og efter fødslen. 

Forsøger, handyman og de ”bløde ting” 

Tredje og sidste tema vi bringer ind i interviewet sætter gang i en samtale fædrene imellem og 

med os som interviewere om faderskabs-diskurser og giver et eksempel på, hvordan Mathias 

og Flemming konstruerer deres position som far og mand op i mod mere hegemoniske 

maskulinitetsforståelser. Mathias, der i starten af interviewet fortalte, at han var uden job, og 

at det virkelig ”redder os lige nu, at vi er to” (bilag 14:2), italesætter en diskurs om den 

forsørgende far, som sætter gang i refleksioner hos ham: 

Mathias: Jamen jeg mærker bare i mig selv [...] Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg på 

en eller anden måde selv bringer til bordet, at jeg synes jeg skal være en forsørgende far, for 

eksempel. Jeg ved sgu ikke rigtig, hvor det kommer fra, men der er et eller andet i mig der siger, 

det skal jeg være. Jeg bør kunne forsørge min familie. Om det er samfundet eller den offentlige 

debat eller om urinstinkt, eller hvad det er, det aner jeg ikke [...] Lige nu der kan man sige, der 

lever vi altså af min kones barselsløn. Og det har jeg ligesom skulle slås lidt med og være nødt 

til at lægge fra mig. 

[...]  

Interviewer: Men det er alligevel hos dig eller med dig? 

Mathias: Jaaah, på en eller anden måde. Og jeg synes bare, at det er noget, jeg har skulle tage 

stilling til, sådan hvordan har jeg det. Hvordan har jeg det med, at det ikke er mig, der bringer 

pengene på bordet eller sådan. Det har jeg bare måtte sige, at det er fuldstændig ligegyldigt. Det 

er netop mere vigtigt, at jeg er nærværende og ikke fraværende [...] jeg er vildt glad for at være 

en deltagende far og omsorgsfuld. Øhhh, så sent som i går så faldt jeg over et interview med en 

tidligere jægersoldat [...] Og det rørte mig helt vildt, altså. Han talte nemlig virkelig om at have 

fået en datter, ligesom mig, og være nødt til at finde nogle nye sider af sig selv frem. Og han er 

trods alt jægersoldat, sådan rimelig machoagtigt erhverv at have, og han synes bare, det var så 

sindssygt vigtigt at være omsorgsfuld og nærværende og åben og tillade følelser og tillade... og 

så sådan rimelig modsat af, hvad man har et billede af en macho-figur og en autoritær far [...] 

(bilag 14:32-33). 

Mathias´ konstruktion af sig selv som den forsørgende far, der kan skaffe mad på bordet og 

sørge for sin familie, vil i Wetherell og Edleys forståelse være en hegemonisk maskulinitet, 
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som bliver ophøjet i en historisk og kulturel kontekst. Mathias, der italesætter sig selv som en 

nærværende, deltagende og omsorgsfuld far kontra den forsørgende og muligvis fraværende 

far, henter sammenligning hos en hegemonisk stereotyp; en jægersoldat, der har vist bløde sider 

af sig selv ift at være far. Mathias opnår på den måde en forståelse af sig selv og sin maskulinitet 

ved at sammenligne sig med en hegemonisk maskulinitets identitet som jægersoldaten - som 

også viser nye sider af sig selv i faderskabet, som han selv gør. Det at være forsørger som 

kommende far, italesættes også af Morten. Han fortæller, at han ikke kan indtage rollen som 

forsøger, fordi han er på SU, men at han gerne vil være den, der forsørger familien, når det på 

et tidspunkt bliver muligt, selvom ”det lyder lidt stenalder agtigt” (bilag 13:10). Morten nævner 

også flere gange i interviewet, at hans rolle som mand i graviditeten bliver at være handyman 

(bilag 13:10+23) og taler om praktiske opgaver med at samle skabe, male og bære tunge ting. 

Morten: [...] Så der er en grund til at fysikken er anderledes, og tyngden er anderledes fra mænd 

til kvinder. Og lige her, synes jeg virkelig at … det lyder måske lidt stenalder agtigt, men jeg 

har sådan en ting med, at min krop er sgu bygget til være fysisk aktiv i den her situation. Så lad 

mig gøre de her ting. Ellers føler jeg mig totalt kastreret, ik. 

Niels: Det er man jo nødt til, ellers ville det være helt håbløst. 

Morten taler videre om valg af barnevogn og bil:  

[...] Så selvfølgelig udstyret skal være i orden, det kan jeg godt se. Og min rolle i det er, at jeg 

skal sætte den i stand så den kører fejlfrit, hvis der sker noget, så fikser jeg den, ellers føler jeg 

mig totalt kastreret [...] 

Rasmus: Men synes du det er fedt, eller føler du det påtaget? Er det noget, du skal gøre eller vil 

du egentlig gerne gøre det? (henvendt til Morten) 

Morten: Det er lidt både og. Jeg vil rigtig gerne gøre det, fordi det er ligesom min skyld, at hun 

er gravid, kan man sige. Så jeg føler lidt, at det er mit ansvar at gøre de der ting [...] (bilag 

13:24-25). 

Positionen som kommende far og handyman bliver i uddraget både bekræftet af Niels og 

udfordret af Rasmus ved, at de spørge ind til Mortens italesættelser, hvorpå Morten konstruerer 

en forståelse og mening med sine handlinger. Morten konstruerer sin identitet som kommende 

far ud fra kønsforståelser om, at mandens krop er beregnet til at være fysisk aktiv og italesætter, 

at han vil føle sig ”totalt kastreret”, hvis han ikke gjorde disse ting. Vi ser også, hvordan Morten 

italesætter det som ”min skyld at hun er gravid”, og derudfra positioneres i en moralsk orden 

med forpligtigelser til at male, sætte i stand og være handyman. Vi får et indtryk af, at da 

Morten ikke har mulighed for på nuværende tidspunkt at være den forsørgende i 

forældreskabet, indtager han en position som fysisk aktiv og handyman, som bliver en måde, 

hvorpå han indtræder i en maskulinitets identitet, som han skaber mening med. 
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Flemming henviser til Mathias’ italesætter af jægersoldaten og siger: 

Det er også de der bløde ting. [...] Fordi man siger jo, at det her... at det er nogle bløde ting at 

gå hjemme med sit barn og sådan nogle ting. Er det nu også det? Det er faktisk rimeligt - nu er 

det ham der jægersoldaten du nævnte, ik'. Det er sgu da rimelig hårdt. men det er vi vant til at 

se den der opdeling, ik. [...] At det er de hårde mænd, der går ud på arbejdet og tjener nogle 

penge, ik' og sådan noget. Nå ja... altså det er noget levn, det er det jo på en eller anden måde 

ik'. [...] Der kan jeg godt føle mig sat i bås, som du siger, ik' (bilag 14:39). 

Flemming taler i uddraget om det at gå hjemme på barsel som mand og italesætter det som 

”nogle bløde ting at gå hjemme med sit barn”. Han trækker på en diskurs om moderen på barsel, 

og faderen der tilbydes 14 dages barselsorlov, som kan anskues at være kulturel historisk 

dominerende i dansk kontekst. Men det er interessant at fremhæve, hvordan Flemming 

positionerer sig ift. den hegemoniske maskulinitetsidentitet ved at sige; ”at det er de hårde 

mænd, der går ud på arbejdet og tjener nogle penge”, og samtidig italesætter, at det at gå på 

barsel med sit barn; ”er sgu da rimelig hårdt”. Flemming benytter sig af stereotype 

karakteristika fra den hegemoniske maskulinitet som at være ”hård” til at beskrive, hvordan 

det er at gå hjemme med et spædbarn. I Wetherell og Edleys forståelse skaber Flemming 

mening og retfærdiggør sin identitet som ”far på barsel” ved at benytte en kompliceret 

maskulinitetsidentitet i denne diskursive praksis. 

Vi tolker, at både Flemming og Mathias i interviewkonteksten skal retfærdiggøre, hvorfor de 

er på barsel med deres børn, og i den sammenhæng beskriver sig selv som nærværende og 

involverede fædre ud fra nogle hegemoniske forståelser af den maskuline identitet som den 

forsørgende og hårde mand. Dette er eksempler på, hvad Edley (2001:204) beskriver som et 

ideologisk dilemma, hvor både Mathias og Morten italesætter det at være nærværende far 

kontra en mere fraværende far. Samtidig ser vi i uddraget, hvordan de forhandler sig til 

faderskabs identitet, som påvirkes af de historiske og kulturelle vindretninger. Dette ser vi, når 

Mathias ikke kan forklare, hvorfra forståelsen af manden som ham der ”bringer pengene på 

bordet” stammer fra og trækker på historiske forståelser som urinstinktet, samfundet eller den 

offentlig debat. Morten vil ligesom Mathias gerne kunne forsørge sin kommende familie, og 

da han ikke er i en position med muligheder for dette, konstruerer han identitet som praktisk 

handyman. At han gør dette, kan ses som et forsøg på at tale ind i den hegemoniske forståelse 

af manden som den stærke i forhold til kvinden og en måde, hvorpå han skaber forståelse og 

mening med en tilgængelig position som kommende far.  

I forhold til specialets spørgsmål omkring tilgængelige faderskabs subjektpositioner, både i 

graviditeten og efter fødslen, ser vi ud fra disse uddrag en tendens til, hvordan 
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ligestillingsdiskursen både i graviditeten og efter fødslen er udfordrende for mændene. De 

forsøger at retfærdiggøre deres forståelser af at være deltagende, hjælpende og nærværende op 

imod en hegemonisk maskulinitetsdiskurs, og derved trækker på flere forskellige modsatrettede 

maskulinitets identiteter. 

”Mænd er mænd” 

Som vi tidligere har vist i analysen, italesætter både Mathias og Flemming en stærk ligestilling 

mellem dem og deres børns mor, som vi har valgt at kalde en psyko-social forståelse af 

forældreskabet. Begge fædre italesætter også, hvordan denne ligestilling i forældreskabet giver 

dem mulighed for at ”aflaste min kone”, ”træde til og gøre noget. Det kan vi mænd godt lide” 

og ”gøre mig nyttig” (bilag 14:14-15). Ved at inddrage Wetherell og Edleys beskrivelser af 

maskulinitets identiteter, og hvordan de forhandles i interaktion, kan det anskues, at det her 

med ligestilling mellem far og mor alligevel skal retfærdiggøres op imod hegemoniske 

maskulinitets karakteristika, hvor manden, her Mathias ”aflaster sin kone”, når han giver Viola 

flaske - fordi det bliver en måde eller en position, hvorfra han kan gøre noget ligesom 

Flemming, der gerne vil gøre sig nyttig. 

Rasmus, Morten og Niels positionerer sig også i et kontinuum af maskuliniteter; fra en 

involveret forældreidentitet, der i graviditeten bør være ligestillet med mor til en identitet som 

handymen og forsørgere; traditionelle hegemoniske maskuliniteter. I den følgende analyse vil 

vi vise, hvordan mændene i begge interviews taler om forskellige gruppetilbud i graviditeten 

og efter fødslen. 

Niels: Jeg var med til det der APA-kursus. Hvis man havde haft et kamera med og filmet alle 

de der mænd til det APA-kursus… det var jo sølle. Vi var jo nogle sølle skrog alle sammen, 

ik’. 

Interviewer: Hvad er det APA er? 

Niels: Ja, hvad er APA20… det er vel privat. Så var der sådan noget, hvor mændene kunne 

komme med. Det virkede som et dårligt satire program, for vi blev så forknyt. Alle de der store 

farlige fyre, der sad og bare var helt stille. 

(Morten og Rasmus griner) 

Niels: Og det blev så indestængt, ik’. Og det blev så føle-føle, og vi skulle se på knibeøvelser 

og det var så svært at have med at gøre (bilag 13:3). 

                                                
20 APA er en aftenskole, der bl.a. udbyder fødselsforberedelseskurser www.apa.dk  

http://www.apa.dk/


 

 

 

81 

Her beskriver Niels, hvordan den sociale kontekst til det private fødselsforberedelseskursus 

positionerer ”store farlige fyre” til ”sølle skrog”, der bare var ”helt stille” og ”indestængt”. 

Niels taler ind i en subjektposition som i Wetherell og Edleys forståelse af maskulinitets 

identiteter konstrueres omkring den underordnede maskulinitet. At Niels siger, at det virkede 

som et ”dårligt satire program”, og at det var ”sølle”, tolker vi som, at denne position som 

kommende far i en underordnet maskulinitetsforståelse ikke er noget Niels kan forene sig med, 

og han afviser dette.  

Ligesom Morten tidligere anvendte ”kastreret” som betegnelse, ser vi også i næste uddrag, 

hvordan Niels benytter sig af betegnelsen, når han beskriver forskellige situationer i 

graviditeten. Niels taler om, hvordan graviditeten handler om, hvad der sker i kvindekroppen, 

og at det er svært for ham at forstå. Men at det er en norm, at manden skal kunne sætte sig ind 

i kvindens krop, som han genkender fra sin skoletid: 

Niels: [...] Men på den måde er vi jo bare… det er også en del af opdragelse, vi er jo bare enormt 

feminint opdraget på en måde, altså i skolerne… Nå men altså, jeg har da lært mere om 

kvindekroppen end mandekroppen, ik’. [...] Så jeg ved ikke rigtig, hvad det var man skulle gøre 

for at gøre det mere interessant at være mand under graviditeten, men jeg synes bare, at nogle 

af de der møder, hvor man jo er fælles og går med til det, så bliver man lidt…et virkelig 

mærkeligt påhæng ik’. Det er lidt (pause) kastrerende på en måde. Ja, altså ikke særligt 

maskulint (bilag 13:7). 

Deres usikre position, som mændene i graviditeten beskriver, skubber dem mere over i den 

hegemoniske maskulinitet. Dette ses i sin ekstreme grad, når de taler om kastration som en 

underordnet modpol til den hegemoniske maskulinitet. Det kan anskues, at de kommende fædre 

forsøges inddraget på lige fod med de kommende mødre til fx kurser mm., men italesætter sig 

dermed som kastrerede og som påhæng. Tilsyneladende kan dette ligestillingsideal i forældre-

skabet også føre til mere underordnede og usikre positioner for mændene. 

Ligestillingsidealet bliver udfordret i interviewet med de to fædre i en storyline omkring mænd 

og kvinders behov, når de bliver forældre. Da vi har rekrutteret en af informanterne gennem 

Fars legestue på Nørrebro, spørger vi ind til fædrenes syn på grupper opdelt i køn som fx 

mødregrupper, fars legestue og forældregrupper: 

Interviewer: Men gør det noget for dig, at det kun er fædre, for der findes vel også legestuer 

andre steder, hvor det er for alle forældre... 

Flemming: [...] Jeg tror faktisk, at jeg har en forventning om, at selv om jeg er så og så moderne, 

så hvis det var en mødregruppe, hvor der kun var mig eller en anden mand, ik’, så tror jeg 

måske, det ville blive mærkeligt. Så tror jeg måske, at der var nogen, der ville synes sådan; Aj, 

kan han ikke bare finde en fars legestue eller et eller andet. [...] Men det der, det føles 

selvfølgelig meget nemt og trygt og på den der måde ik, for de har jo det samme... 
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Interviewer: Så det giver en tryghed, at du ved, at der er andre mænd, at du ikke skal gå ned i 

en legestue, hvor du ikke aner, om der er ti kvinder og så dig eller... 

Flemming: [...] Ja, hvis det bare var en åben legestue, så tror jeg godt, at jeg kunne gøre det. 

Men for eksempel... ja, nu bliver mænd jo heller ikke inviteret i mødregrupper som sådan vel. 

Men det ku de jo i princippet godt. Det kunne jo være det sammen, så at sige, de har jo samme 

behov så hvorfor ikke blande? 

Interviewer: Nu er det jo dig der har barslen 

Flemming: [...] Men jeg kunne lige så godt tale med en kvinde, som jeg kunne tale med en 

mand om forskellige ting med det der. Det tror jeg... (bilag 14:26+27). 

Flemming konstruerer i dette uddrag en forståelse af sig selv som en moderne far, der ikke 

nødvendigvis har behov for at deltage i fædregrupper, men egentlig ligeså godt kunne inviteres 

i mødregrupper, da han italesætter, at mænd og kvinder har samme behov, når de bliver 

forældre. Dog bliver Fars legestue, som Flemming i interviewet kalder en ”fin typisk 

nørrebrogøglet ting” (bilag 14:26), et ”nemt og trygt” sted for Flemming at tage hen, og vi 

spørger indtil, hvad de snakker om til deres møder, hvortil Flemming siger: ”jeg taler gerne om 

det at være far. Om Leonardo og om børn (…) for det er sgu det, der fylder lige nu, og sådan 

er det, altså... Det må folk gerne grine af, som sådan.” (ibid:27). Selvom Flemming positionerer 

sig med lige så stort et behov for og ret til at dele oplevelser og spørgsmål omkring ens barn 

med andre, italesætter han også, at det måske ikke er normaliteten i dag. Det at snakke om børn 

og om at være far, som far, italesættes af Flemming som noget, der kunne være grund til at 

grine af. Lidt senere i interviewet henviser Flemming til, at han er den ældste af de to fædre og 

siger: ”Jeg er trods alt også niogfyrre. Jeg synes, jeg har været i kontakt med mig selv på en 

rimelig måde i en del år (…) ja, sådan er jeg. Jeg er sgu ikke bange for heller at være ked af 

det” (ibid:33). At konstruere en forståelse af sig selv ud fra mere omsorgsfulde værdier og at 

være i kontakt med sine følelser kan ifølge Wetherell og Edley være måder at producere 

identitet på ud fra en underordnede maskulinitet (Wetherell & Edley 2014:359). Vi tolker, at 

Flemming indtager en subjektposition og en måde at konstruere forståelse af sig selv som far, 

i ovenstående uddrag, ud fra netop en underordnet maskulinitets identitet. Samtidig konstruerer 

Flemming en forståelse af sig selv som en, der står ved egne beslutninger, når han siger ”ja, 

sådan er jeg”, hvilket også kan ses som en måde at indtage en mere kompliceret maskulinitets 

identitet. Det virker som om, at Flemming konstruerer sin maskuline identitet på denne måde, 

i denne kontekst, men uddraget er også et eksempel på, at også maskulinitets identiteten er 

flydende, da han tidligere i interviewet forhandlede om en mere hegemonisk maskulinitet. 

Denne forståelse af, at maskulinitets identiteter ikke er stabilt indlejret og konsekvente hos 
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manden, viste sig også gældende i Wetherell og Edleys mere omfangsrige forskning (Wetherell 

& Edley 2014:357; Edley 2001:193) 

Senere i interviewet er omdrejningspunktet for samtalen mellem fædrene stadig ligestilling i 

forældreskabet, og vi ser et eksempel på, hvordan Mathias forhandler Flemmings positionering 

af fædre med samme behov som mødre. Mathias siger: 

Jeg synes, vi snakker enormt meget om det og har enormt svært ved bare at være i, at kvinder 

er kvinder, og mænd er mænd, og vi er pisse forskellige, og vi skal ikke være ens (bilag 14:38-

39). 

Mathias virker på et tidspunkt i interviewet nærmest provokeret, men udtrykker også en glæde 

over at blive spurgt ind til det at være en involveret far, som han selv har beskrevet sig som. 

Mathias: [...] Man kan sige i den involverede far, ligger det implicit at det er noget nyt på en 

eller anden måde, eller at det er noget, vi skal lægge særligt mærke til. At nå for søren, er du en 

involveret far - hold da kæft. Hvorfor er det ikke en selvfølge, at man er det? (bilag 14:35). 

Mathias beretter om en oplevelse, som han havde til et fødselsforberedende kursus, hvor 

underviseren italesatte, at nogle af de kommende fædre var i dialog med hinanden: 

Mathias: [...] hende underviseren hun afbrød ligesom alt og sagde højt til hele gruppen; 'Aj hvor 

er det bare flot, at I kan stå der og mødes og snakke. Aj, og I står bare der og deler, og hvor er 

det fint at I snakker sammen'. [...] det var bare enormt komisk, synes jeg og enormt klodset, at 

sådan der blev gjort noget særligt ud af at de her mærkelige væsener (henviser til de kommende 

fædre) også kunne mødes og snakke sammen i modsætning til... 

Interviewer: Hvad tror du var hendes tanker bag det eller... 

Mathias:[...] Jeg fik en fornemmelse af, at hun selv synes, at det var enormt positivt og bringe 

sådan noget frem. Jeg synes bare, det var mærkeligt. At det var et behov. Det var nemlig det 

jeg studsede over. Hvorfor var der behovet for at lægge mærke til det. Hvorfor er det ikke bare 

en selvfølge [...] Altså jeg tror ikke, at jeg synes, at det er så mærkeligt, at vi lægger mere mærke 

til de her ting, fordi det er forholdsvis nyt, kan man sige. Det er jo inden for de sidste, det ved 

jeg ikke, halvtreds år. Det er jo rimelig nyt stadig, at rollerne har skiftet sådan her i Danmark 

ik'. [...]  

Flemming: Det ligger også det i det at - også den historie du har - det er jo, at vi får ros for 

noget, som at, hvorfor skal vi have ros for det? Kvinderne har jo gjort det i årevis uden at skulle 

forvente nogen ros. Det var bare sådan, det var. At det er egentlig pisse billigt, ik' altså 

Mathias: Ja, det er lidt det (bilag 14:35-36). 

Vi tolker forskellige tendenser i denne storyline. Det kan anskues, at Mathias italesætter en 

personificering som den involverede far, der er blevet en samfundsmæssig norm, som skal 

italesættes. I en positioneringsteoretisk forståelse laver Mathias en anden ordens positionering 

og afviser underviserens positionering af de deltagende fædre som noget særligt. Meget lig 
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Niels, der italesatte, at de kommende fædre skulle sidde i yoga-stilling i rundkreds som et 

“satire program” (bilag 13:3). To eksempler på at mændene gør det, som er en samfundsmæssig 

forventning, når de involverer sig og er til stede under graviditeten. Men der udøves en 

dominans, som vi anskuer ud fra underviserens italesættelser af de kommende fædres 

engagement. Underviseren indtager en position med ret til at rose dem, hvilket udløser en 

subjektivering af mændene, som de gør modstand imod. Men med bemærkningen om, at ”det 

er forholdsvis nyt”, at mænd beskrives som involverede fædre, italesætter Mathias alligevel en 

forståelse af, hvorfor det ekspliciteres, når fædre er deltagende. Ligesom Niels også udtrykker, 

at: ”Men ud over det, så er manderollen jo også ved at ændre sig. Manden er jo meget mere til 

stede. På den måde ændrer tingene sig jo også.” (bilag 13:43). Vi anskuer, at flere af mændene 

taler ind i usikre positioner, hvor deres identiteter ofte skal retfærdiggøres op imod forskellige 

hegemoniske eller alternative maskulinitetsforståelser. Vi blev opmærksomme på, at næsten 

alle deltagerne italesatte, at de ikke kunne spejle sig i deres egne fædre, hvilket får os til at 

tolke, at denne usikre position yderligere kompliceres af, at de selv skal forsøge at skabe 

mening og forståelse ud fra de samfundsmæssige normer og kulturelle forståelser, som hersker 

omkring faderskab. Når Niels siger: ”manden er jo meget mere til stede”, så er det også en ny 

forståelse, som man måske forsøger at efterleve som far.   
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Kapitel 7: Diskussion  

Diskussionsafsnittet er delt i to; Først indleder vi med en indholdsdiskussion, hvor vi diskuterer 

analysens fund. Dernæst diskuterer vi styrker og svagheder ved specialets teoretiske og 

metodologiske tilgange.  

7.1 Indholdsdiskussion 

På baggrund af vores analyser af både dokumenter og gruppeinterviews finder vi, at der 

udspiller sig en overordnet forhandling mellem en far-positionering som en inkluderet, 

ligestillet forælder og en ekskluderet, ikke væsentlig forælder. Vi vil i det følgende diskutere 

hvad der, på baggrund af vores fund, kan forskyde fædres positionering i den ene eller anden 

retning i dette inkluderet/ekskluderet kontinuum, samt hvordan man kan forstå 

sundhedsvæsenets rolle i denne positionering. Denne indholdsdiskussion afrundes med 

diskussion af, hvordan dette speciale kan bidrage til belysning og diskussion af problematikker 

omkring ulighed. Vi inddrager løbende andre diskussionspartnere, som kan kvalificere, 

udfordre og perspektivere vores fund. 

Subjektpositioner som inkluderet far 

En positionering som en inkluderet far har vi i analyserne fundet understøttes af en 

familieorienteret diskurs, der lægger vægt på de psyko-sociale elementer i forældreskabet. I 

vores fund ser dette ud til at være nemmere efter fødslen, når der er et fysisk barn end i 

graviditeten, hvor barnet helt bogstaveligt er i moderens krop. De kommende fædre beskriver 

det som svært at forholde sig til at skulle være far, så længe barnet ikke er født, hvilket vi vil 

hævde kan forstås ud fra de subjektpositioner, som de tilbydes i mødet med sundhedsvæsenet, 

mens de nybagte fædre i langt højere grad beskriver sig selv som inkluderede fædre. Vi finder, 

at de nybagte fædres positionering som involverede understøttes af, at sundhedsplejerskerne 

giver dem viden og kommunikerer med dem. Dette adskiller sig fra den øvrige vestlige og 

nordiske empiri, vi har fundet gennem vores litteratursøgning. I denne forskning er det et 

gennemgående fund, at fædrene føler sig ekskluderede i kontakten med sundhedsvæsenet både 

før og efter barnets fødsel (Wells 2016, Pålsons et al 2017). Når det ikke gælder for de to fædre, 

vi har interviewet, tænker vi, at der ud over de konkrete positioneringer, som analysen har peget 

på kan være forskellige strukturelle og kontekstuelle faktorer, der spiller ind. Begge fædre går 

på interviewtidspunktet hjemme med deres barn, og selv i de første 6 måneder, da Flemming 
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gik på arbejde, havde han mulighed for altid at være til stede ved sundhedsplejerskens besøg. 

Vi ser således, at strukturelle rammer, som familiepolitikker, barselsregler og fleksibilitet på 

arbejdspladsen, også får betydning for fædrenes positionering som inkluderede.  Dette er 

faktorer, som diskurspsykologien, i den form, vi anvender her i specialet, kan pege på, men 

ikke komme med en nærmere analyse af. Dette perspektiv undersøges i ny nordisk forskning, 

der bl.a. peger på forskelligheder i både lovgivning og praksis omkring fars andel af 

barselsorlov i de nordiske lande, hvor Danmark er det land, der giver den laveste andel af betalt 

orlov, øremærket fædre (Eydal & Rostgaard 2015; Gornic 2015:373). 

En anden kontekstuel faktor med betydning for faderskab er den aktuelle situationen i Mathias’ 

familie. Mathias’ position som ligestillet og inkluderet far, ser ud til at blive understøttet af en 

positionering som ’en, der skal støtte sin kone’, fordi hun har mentale udfordringer. Her ser vi, 

at der i policy-dokumenter og i sundhedsplejerskens tilgang trækkes på en sundhedsfremme 

tilgang, hvor der fokuseres på familiens samlede ressourcer. Vi vil dog også hævde, at denne 

tilgang samtidig er båret af en underliggende risikoforståelse, i og med, at det er moderens 

mentale problematikker, som implicit kan risikere at skade barnet, der er med til at positionere 

faderen som vigtig at inddrage i så høj grad i denne specifikke situation. Man kan sige, at disse 

specifikke omstændigheder giver et rum for, at far kan træde ind, få og påtage sig privilegier 

og forpligtelser, som hører til subjektpositionen som involveret forælder. 

I vores litteratursøgning fandt vi, at der findes en del forskning omkring forældreskab og 

parforhold. Vi gik ikke nærmere ind i denne del af forskningsfeltet og fravalgte også at have 

det som fokus i vores undersøgelse, men kan konstatere, at relationen mellem den 

kommende/nybagte fædre og deres partnere også i vores interviews fremhæves som havende 

stor betydning for positionering og udvikling af en involveret faridentitet. 

Fædrene fremhæver i vores empiri, hvordan det at få viden og have konkrete opgaver styrker 

deres tilblivelsesproces som far. F.eks. kan de to nybagte fædre deltage i at ernære deres barn 

ved flaske, hvilket de beskriver som medvirkende til at positionere dem som vigtige forældre. 

Vi ser dog også, at både policy-dokumenter og fædrene selv refererer til en biomedicinsk 

sundhedsdiskurs, hvori amning fremstilles som det ’gode’ valg, og dermed tillægges en 

normativ betydning i forståelse af det gode forældreskab, og som noget, fædre bør støtte op 

omkring (Sundhedsstyrelsen 2011:98-99; bilag 14:15-16). Sociolog Nicole Thualagant 

Winslow har i en kritisk analyse af ”ammepolitikken som styringsform i det 21. århundrede” 

påpeget, at den officielle ammepolitik i Danmark kan ”betragtes som stigmatiserende for de 
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kvinder, som ikke er en del af ammediskursens virkelighed” - det kan fx være kvinder, der ikke 

kan eller ønsker at amme, og dermed ikke lever op til den norm om, at den gode mor ammer, 

som ammepolitikkerne konstruerer (Winslow 2007:11). Man kan, på baggrund af vores empiri 

som peger på, at flaskeernæring kan være med til at inkludere faderen, tilføje, at 

ammepolitikken også kan betragtes som stigmatiserende ift faderskab. Det kan således tyde på, 

at der eksisterer et dilemma i forholdet mellem ’den involverede far’ og en normativ forståelse 

af amning som det gode valg, forankret i en biomedicinsk sundhedsforståelse, der positionerer 

moderen som den primære forælder. 

Subjektpositioner som ekskluderet far 

Fædrenes beskrivelser af at være ekskluderede og den anden/sekundære forældre sætter sig i 

særlig grad igennem i deres kontakt med sundhedsvæsenet inden barnets fødsel. Selvom der i 

sundhedsstyrelsens anbefalinger lægges vægt på både, hvad vi har betegnet som en 

biomedicinsk og en psyko-social tilgang til forældreskabet, så er den konkrete kontakt i høj 

grad udelukkende til mødrene. I fædrenes forhandlinger for at positionere sig som ligeværdige 

forældre, bliver de usynliggjort, når al skriftlig kontakt fra region og fødested udelukkende går 

til den gravide. Mange af velfærdsstatens IT-systemer er lavet til kun at håndtere én forælder, 

hvilket Foreningen Far som beskrevet i indledningen problematiserer ud fra et 

ligestillingsperspektiv. Også andre organisationer har peget på det problematiske i, at det 

primært er mødrene, der får information tilsendt fra det offentlige. Institut for 

Menneskerettigheder foretog i 2012 en screening for Ligestillingsministeriet for at identificere, 

om der var områder, hvor fædre ikke var ligestillet med mødre. På baggrund heraf blev det bl.a. 

problematiseret, at fædre oplever manglende relevante tilbud hos svangre- og sundhedsplejen, 

og at det offentlige praktiserer en ulige kommunikation til forældre (Institut for 

Menneskerettigheder 2015:6).  

 

Betydningen af, at de kommende fædre som udgangspunkt positioneres som ’udenfor’, sætter 

sig igennem som manglende muligheder for at få viden og indflydelse. Fædrene beskriver både 

eksempler på, hvordan de i kontakten med sundhedsvæsenet afskæres fra viden – fordi de ikke 

inviteres eller positioneres som uden ret til at stille spørgsmål - og hvordan al den viden, der er 

tilgængelig, relaterer sig til udviklingen i den gravides krop, mens der ikke er selvstændig fokus 

på viden om mænds udvikling af identitet som fædre. Derfor ser vi mange forhandlinger om, 

hvordan de kan etablere en subjektposition som inkluderet og væsentlig på trods. 
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I dokumentanalysen ser vi en stor fokus på moderens krop som biologisk ‘vært’ for fosteret, 

der relaterer sig til biomedicinsk forståelse af forældreskabet og en dertilhørende risikodiskurs. 

Dette slår også igennem i fædrenes beskrivelser af graviditetsundersøgelser. Særligt diskuterer 

de kommende fædre ultralydskanning i graviditeten som en situation, hvor der blev fokuseret 

på ”risikotal”, og der ikke var plads til deres spørgsmål (bilag 13:30-31). Psykologiske 

forskere, der arbejder ud fra et tilknytningspsykologisk perspektiv, har fundet, at fædres 

deltagelse i ultralydsundersøgelser i graviditeten kan styrke tilknytningen til det ufødte barn 

(Gerner 2006:vi). De psyko-sociale aspekter i forældreskabet, som ultralydskanning i 

graviditeten kan understøtte, tillægges dog tilsyneladende ingen vægt i disse situationer. 

Selvom vores videnskabsteoretiske tilgang har et andet udgangspunkt end det 

tilknytningspsykologiske, anerkender vi, at dette perspektiv også kan bidrage med væsentlig 

viden om fædres identitetsprocesser. 

Komplekse identiteter i forhandling 

Som andre har fundet før os, ser vi, at fædrene beskriver, hvordan de skal ’opfinde sig selv’ 

som fædre. De kan ikke spejle sig i deres egne fædre, men ønsker at gøre faderskab anderledes. 

At finde sin egen måde, fremhæves også flere gange af fædrene som en styrke i sig selv, et 

ideal om ikke at lade sig påvirke af, hvad andre mener. Vi vil argumentere for, at dette kan 

betragtes som udvikling af en postmoderne identitet, der er relateret til refleksivitet. Der findes 

ikke (længere) et universelt faderideal. Hver mand må skabe sin egen far-model gennem 

diskursive praksisser, og dermed bliver identitetsdannelsen som far en relationel og refleksiv 

proces. Socialpsykolog Allan Westerling har i sine studier af fædre kombineret 

diskurspsykologi med teori om refleksiv modernitet (Westerling 2015:209; Westerling 2008). 

Westerling peger ud fra denne forståelsesramme på, at relationen mellem fædre og deres børn 

ikke bare er noget, der ’er’, men skabes som resultat af refleksivitet, bevidst handlen og 

narrativer. Danske fædres identitet er i høj grad orienteret mod intimitet i far/barn relationen, 

men Westerling påpeger også, at denne far-identitet udfoldes i kontekster med tvetydige idealer 

og konkurrerende kulturelle forskrifter for faderskab (Westerling 2015:221) 

Vi finder ligeledes, at der er mange forståelser og normer, der skal forhandles op imod, når 

mænd skal udvikle identiteter som fædre. Især diskurser omkring ligestilling og køn trækker i 

forskellige retninger på en gang. 

Vi ser, at der i forskningsfeltet er enighed om, at faderskab er i samfundsmæssig og kulturel 

forandring. Og vi finder, at denne forandring, både i vores egen empiri og i den øvrige nordiske 
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litteratur, kobles til en stærk ideologi omkring ligestilling. Fædrene i vores undersøgelse forstår 

omsorg og involvering i deres børn som en del af en ny hegemonisk maskulinitet, men samtidig 

finder vi, at kulturelle normer om mandens ansvar for familiens forsørgelse stadig er på spil i 

konstruktionen af faderskab. På denne vis kan man sige, at fædrene forhandler identitet ud fra 

idealer om ligestilling, men at dette ideal samtidig truer deres maskulinitet. Ligeledes ser vi af 

forskningslitteraturen, at kun få danske mænd tager mere end to ugers orlov i forbindelse med, 

at de får barn (Ottesen 2015:258). Måske afspejler dette Kenneth Reinicke pointe om, at ”mænd 

er ofte moderne i retorikken og traditionelle i praktikken” (Reinicke 2013:104). Man kan dog 

også hævde, at de strukturelle og politiske rammer som fx lovgivning og 

arbejdsmarkedspraksis omkring barselsorlov stadig i høj grad er traditionelle, hvilket kan 

spænde ben for en mere moderne fædre-praksis.  

Vi finder, at ligestillingsideologien har multiple betydninger; det opfattes på en gang som en 

selvfølge, at mænd involverer sig og er deltagende helt fra graviditetens start og samtidig 

ekskluderes de i sundhedsvæsenets henvendelser. Vores undersøgelse viser, at fædrene har 

internaliseret og er re- og medproducerende af normer om involvering og ligestilling. Dette ser 

vi af deres beskrivelser af, hvordan de ’selvfølgelig’ er med til fødselsforberedelseskurser, 

graviditetsundersøgelser og sundhedsplejerskebesøg - også selvom de ofte oplever, at de ikke 

bliver involveret eller, at det er relateret til dem. I kontakten til sundhedsvæsenet tilbydes 

fædrene dog ikke en ligestillet, men snarere en underordnet positionering,  

Ligestilling og bekæmpelse af ulighed som et sundhedsfremmeideal 

Både i WHO-regi, i dansk velfærdspolitik og i danske sundhedsinstitutioner har bekæmpelse 

af ulighed i sundhed en central plads (Lehn Christiansen et al 2016:7). Særligt WHO’s program 

”Sundhed for alle i år 2000” fra 1986 har været inspirationskilde for det danske 

folkesundhedsprogram (WHO 1986; Kristensen 2000). Forskningen omkring ulighed i 

sundhed har historisk overvejende været baseret på epidemiologiske undersøgelser, men bør 

ifølge professor Michael Marmot i højere grad inddrage de sociale determinanter, hvis man 

skal ændre den nuværende udvikling, hvor uligheden stiger trods et mangeårigt politisk fokus 

(Marmot 2005:1099; Lehn Christiansen et al 2016:7). 

Vi ønsker, at vores speciale skal ses som et bidrag til diskussionerne omkring de komplekse 

processer, hvori social ulighed i sundhed opstår og reproduceres. Vores undersøgelse viser, at 

mænd, der bliver fædre, i deres møde med sundhedsvæsenet på mange måder positioneres uden 

rettigheder til viden og indflydelse, og vi vil på denne baggrund hævde, at de dominerende 
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diskurser omkring moderen som den primære forælder kan være med til at øge uligheden. Som 

beskrevet indledningsvis har mænd som gruppe en generel dårligere sundhed målt på 

middellevealder og sygelighed. Også i en bredere sundhedsforståelse kan et involveret 

faderskab bidrage til at understøtte den mentale sundhed hos mænd, da det at engagere sig i sit 

barn kan give øget glæde og oplevelse af mening i livet (Forum for Mænds Sundhed (2017c:11-

12). Et socialkonstruktionistisk blik, som vi i dette speciale anlægger, kan bidrage med at 

belyse ulighed som noget, der gennem diskurser (re)produceres i sociale processer, som finder 

sted både i institutionelle kontekster og i hverdagslivet. Med vores analyser har vi vist, hvordan 

diskurser om det biomedicinske forældreskab kan føre til, at fædre positioneres som 

ekskluderede og uden ret til viden og indflydelse. Dermed vil vi hævde, at sundhedsvæsenet 

ikke bidrager til at mindske uligheden, men i værste fald kan medvirke til at øge den. Vores 

undersøgelse kan ikke sige så meget om betydningerne af den manglende involvering, men 

fædrene peger selv på, at de kan komme til at lægge ansvaret for forældreskabet over på 

moderen, og hvordan de håber at kunne ’tilbageerobre’ en del af dette ansvar efter barnets 

fødsel. Som beskrevet i de indledende afsnit i dette speciale, kan det også have en række 

negative effekter på barnets fysiske og psykologiske udvikling, hvis fædre ikke er involverede 

(Reinicke 2016:38-40). 

Reinicke har også i sin forskning om fædre peget på, hvordan der er sket en forandring hen 

imod et ideal om et nærværende og omsorgsfulde faderskab, men at dette er et identitetsprojekt, 

der ikke er slået igennem med samme styrke hos alle mænd. Reinicke fremhæver unge fædre 

som en gruppe, der er overset i både forskning og praksis (Reinicke 2016:7). Reinicke baserer 

dette på, at det i høj grad er mødrene, der er i fokus i de samfundsmæssige indsatser, som 

eksempelvis understøtter unge mødres forældreevne og hjælper dem i gang med at tage en 

uddannelse. Der findes næsten ingen tilsvarende indsatser, der tilstræber at hjælpe eller 

inddrage unge fædre med den konsekvens, at de ofte ender med at miste kontakten til deres 

børn (ibid:8-9). 

Vi har selv i et tidligere projekt på RUC interesseret os for fædre, der har mistet et spædbarn 

sent i graviditeten. Her fandt vi, at fædre i sorg over deres døde børn, blev positioneret ud fra 

diskursive forståelser af køn, følelser og familieliv, der tillagde deres sorg mindre betydning 

end mødrenes (Høeg & Sindberg 2017). Vi fremhæver disse to eksempler; unge fædre og 

fædre, hvis barn er dødt, for at understrege, at den ekskludering af fædre, som dette speciale 



 

 

 

91 

peger på, rækker ud over de ’normale’ processer, og kan have endnu større konsekvenser for 

fædre, der på andre måder er sårbare. 

Svend Aage Madsen påpeger også, at fædres problemer risikerer at bliver overset, fordi de viser 

sig på måder, som hverken sundhedspersonale eller fædrene selv umiddelbart forbinder med 

det, at de er blevet fædre. Det er bl.a. gældende for fædre, der får fødselsdepression (Madsen 

2014:108-109). Madsen argumenterer for, at selvom medicinsk forskning i overvejende grad 

har taget udgangspunkt i hvide middelklassemænd, som dermed var patienten per se, så bliver 

mænd ikke set som køn i sundheds- og sygdomsforskning.  

Alan White, professor i mænds sundhed skriver at; 

”forskningen var slet ikke til fordel for kvinder. Men den var heller ikke til fuld gavn for mænd, 

fordi den ved at anskue mænd som en let tilgængelig og homogen gruppe uden at se køn som 

variabel, gjorde mænd lige så usynlige som kvinder” (White i: Madsen 2014:10). 

Vi vil argumentere for, at det samme gør sig gældende i den sundhedsfaglige og psykologiske 

forskning omkring forældreskab, bare med omvendt fortegn. Her har forskning indtil de sidste 

årtier næsten udelukkende taget udgangspunkt i mødre, således at kvinder per se blev 

forælderen, som de velfærdsmæssige ydelser rettede sig imod. Vi vil derfor hævde, at hvis man 

vil gøre op med den nuværende ulighed i sundhedsvæsenets betjening af borgerne i relation til 

familiedannelse og forældreskab, så kræver det, at der forskes mere i mænds tilblivelse som 

fædre, og at denne forskning inddrager de samfundsmæssige, kulturelle forhold både med 

fokus på strukturelle forhold som fx regler omkring barselsorlov og normative forståelser om 

faderskab, køn og maskulinitet. 

Vi mener også, at det bør medtænkes, at de sundhedsprofessionelle i dag langt overvejende er 

kvinder. I Danmark er 100 pct. af alle jordemødre og 97 pct. af alle sygeplejersker kvinder 

(Madsen 2014:111). En fars møde med sundhedspersonalet i forbindelse med graviditet eller i 

barnets første år vil derfor i langt de fleste tilfælde være personificeret ved en kvinde. Dette 

tænker vi stiller særlige krav om opmærksomhed på, at køn i lighed med social klasse, alder, 

uddannelse mm. får betydning i de sociale møder. 

Dette speciales analyser kan bidrage med eksempler på, hvordan social og sundhedsmæssig 

ulighed kan forstås som noget, der produceres diskursivt og i forhandling, fx når det gælder de 

måder, som køn tillægges betydning i relation til forældreskabet. Vi ser også eksempler på, 

hvordan uligheden har strukturelle dimensioner bl.a. med baggrund i økonomiske og juridiske 

rammer i familielovgivning og på arbejdsmarkedet. I dette perspektiv rækker forståelsen af 
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ulighed ud over rent epidemiologiske aspekter som dødelighed og sygelighed, men relaterer 

sig også til at blive ekskluderet og miste rettigheder til viden, indflydelse og anerkendelse. 

Dette relaterer sig til det forskningsmiljø omkring ’Folkesundhedsforskningens kulturelle 

vending’, der bl.a. eksisterer på Roskilde Universitet og relaterer sig til en anskuelse af 

sundhedsfremme som en sociokulturel praksis, hvori ”dominerende diskurser og kulturelle 

normer, individuelle orienteringer, erfaringer og handlinger ses som betydningsfulde” (Lehn-

Christiansen et al 2016:8). 

7.2 Teori- og metodediskussion  

I denne del af specialets diskussion vil vi diskutere analysens udsigelseskraft på baggrund af 

vores valg af teori og metode. I det følgende præsenteres en diskussion af positionerings-

teoriens rækkevide ift. specialet. Derefter følger en metodediskussion, hvor fordele og 

eventuelle ulemper ved brug af gruppeinterviews og dokumentanalyse i specialets 

undersøgelse af fædres tilblivelsesproces præsenteres.  

Positioneringsteoriens rækkevide 

Positioneringsteorien, der har bidraget til at informere specialets undersøgelse, har givet os 

mulighed for at få øje på nogle ting i empirien, hvorimod andre forhold forbliver ”blinde 

pletter”. Når vi forholder os til den kritik, som socialkonstruktionismen ofte er udsat for, anser 

vi, at den ofte er relateret til mere radikale tilgange af videnskabsteorien, hvor kritiske røster 

argumenterer for, at individet kan anskues som determineret af diskursive praksisser, da den 

ontologiske anti-essentialisme fremskrives markant (Hansen & Christensen 2015:42-43). I 

vores brug af positioneringsteorien trækker vi blandt andet på Harré og Moghaddam, som 

beskriver, hvordan deres fremstilling af teorien tillægger individet agens, da det ifølge Harré 

og Moghaddam er muligt, og faktisk en rettighed og pligt at tilskrive og tilegne sig 

subjektpositioner, men også at afvise og på den måde forhandle positioneringer (Harré et. al. 

2009:9; Davies & Harré 2014:43-44). Denne tilgang til fædre har bidraget til en forståelse af, 

hvordan det, vi siger til og gør med hinanden i sociale interaktioner, er med til at muliggøre 

nogle kvaliteter og handlemåder af faderskab og udelukke andre.   

 

Vi vil dog også komme kritikken i møde, da vi også i vores empiri kan se, hvordan de fem 

mænd begrænses af de mulige subjektpositioner, som diskurser omkring faderskab og 

maskulinitet til dels determinerer. Fx ser vi at Mathias begrænses af en biomedicinsk mor/barn 

diskurs, der positionerer ham i “skammekrogen”. Man kan argumentere for, at en mere 
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tilknytningsteoretisk tilgang kunne have bidraget til at anskue faderskab som noget, der også 

skabes af indre repræsentationer og ikke alene som en interpersonel tilblivelsesproces, der er 

samfundsmæssig og kulturel kontingent. Dette kunne om muligt bidrage til en udvidet 

forståelse af mændenes italesættelser af deres egen opvækst og deres forhold til egne fædre, 

som også blev en del af den empiriske data. 

  

Med anvendelse af positioneringsteorien og diskurspsykologien, som har samme ontologisk og 

epistemologisk tilgang, har vi opnået en bredere forståelse for fædres italesættelser af deres 

køn/maskulinitet. Teorierne komplimenterer hinanden ift. at forstå køn som en konstruktion og 

Wetherell og Edley har givet os begreber til forståelse af mænds dilemmaer mellem fx 

ligestilling i forældreskabet og maskulinitet.  

Kvalitet i kvalitativ forskning 

Specialets design, altså de metodologiske valg og den teoretiske vinkel som vi anlægger, kan 

ses som gensidig konstruerende og valgt på baggrund af problemformulering og den 

videnskabsteoretiske position, som specialet indtræder i. Når vi vælger en 

socialkonstruktionistisk ontologisk og epistemologisk tilgang, indskriver vi os i den kvalitative 

forskningstradition, som høster en del kritik for ikke at kunne yde reliabilitet og validitet i en 

videnskabelig henseende (Yardley 2011:236-237). 

 

Man kan ifølge Jørgensen og Phillips diskutere, om de to begreber reliabilitet og validitet er 

brugbare som kriterier i den kvalitative forskning og kan afgøre, om forskningen er gyldig 

(Jørgensen & Phillips 2005:133). De henviser i stedet til Wetherell og Potter som i en 

diskurspsykologisk position, argumenterer for at kohærens, eller sammenhæng, har betydning 

for forskningens gyldighed (ibid). Cand.mag. i filosofi Lise Justesen og Nanna Mik-Meyer 

henviser til, at det er ”positivistiske idealer om streng objektivitet” der fordrer at måle en 

undersøgelses gyldighed på kriterier som reliabilitet og validitet (Justesen & Mik-Meyer 

2010:40), hvilket de i en konstruktivistisk opposition afviser og peger på begrebet om 

refleksivitet i stedet for. Refleksivitet fordrer, at man som forsker synliggør egne erfaringer og 

position samt fremlægger sine refleksioner omkring, hvilken betydning dette har fået for 

undersøgelsen (Justesen & Mik-Meyer 2010:49-50). Vi anser begrebet refleksivitet som nært 

beslægtet med gennemsigtighed, som vi anvender i overensstemmelse med Yardlys 

validitetskriterie; transparens. Netop sammenhæng og transparens bliver derved i nærværende 

speciale måder hvorpå, vi viser kvalitet af undersøgelsens fund. Dette har vi blandt andet 
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praktiseret ved at gøre vores egen position synlig og bruge refleksionerne om betydningen af 

dette, hvilket vi også vil argumentere for er en væsentlig del af undersøgelsens resultat, når vi 

med specialet indskriver os i den socialkonstruktionistiske tradition. Derfor anskuer vi ikke 

vores positionering som henholdsvis sundhedsplejerske og jordemoder som bias for specialets 

undersøgelse, men som et vilkår, vi er bevidste om og bruger som en del af den kontekst, som 

interviewet og dermed dets fund formes og skabes i.   

Gruppeinterviews og dokumentanalysens anvendelighed 

Anvendelse af gruppeinterview har givet mulighed for indsamling af data, som afspejler den 

aktive meningsproducerende proces, hvor både vi som interviewer og de kommende/nybagte 

fædre skaber fortællinger i fællesskab. Metoden synes at fremme en mulighed for at anskue 

institutionelle forestillinger om faderskab, men også hvordan der forhandles omkring 

forskellige subjektpositioner. At foretage interviews kan være en krævende disciplin, hvilket 

vi er bevidste om og derfor indgår i med en ydmyghed og respekt omkring deltagerne og deres 

udsagn. Da interviews og navnlig gruppeinterview-formen ikke er ukendt for os som praksis, 

oplever vi at lykkes med at skabe de kontekstuelle rammer omkring interviewet, som vi anskuer 

som betydningsfulde for både vores teoretiske position men også for den interaktionistiske 

tilgang. Vi mener, at det er lykkes, at skabe rammer, som har gjort det muligt for os at anskue 

de dynamikker, der er på spil i interaktionen mellem informanterne, hvorved vi kan synliggøre 

de forhandlinger, der eksisterer fx om faderskab. Samtidig med, at rammerne omkring 

interviewet bidrog til en tryghed og åbenhed, som tillod, at flere af mændene fortalte om sårbare 

familiesituationer og egen svære opvækst, bidrog interaktion mellem os som interviewer og 

interviewdeltagerne også til, at vi kunne stille undrende og kritiske opfølgningsspørgsmål til 

deres udsagn. Dette kan illustreres med, at vi til sidst i interviewet med de kommende fædre 

ønskede at få uddybet og opnå større forståelse af deres udsagn og spørger:  

Interviewer 2: Jeg kan alligevel godt undre mig lidt over, at når vi spørger til, hvad I gerne vil 

have, så siger I, at I gerne vil have noget viden om, hvordan min kæreste har det. Det er jo heller 

ikke egentlig noget til jer? Forstår I, hvad jeg mener? (bilag 13:35). 

 

Netop at benytte sig af en ledende spørgeteknik i et konstruktivistisk inspireret interview, er 

ifølge Justesen og Mik-Meyer ikke et problem, hvis det er med til at kaste et interessant lys 

over problemstillingen (Justesen & Mik-Meyer 2010:74). 

 

Når vores problemformulering lægger op til en undersøgelse af et møde mellem to parter, her 

kommende/nybagte fædre og sundhedsvæsenet, kunne det havde været relevant at inddrage 
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deltagerobservationer. Cand.scient.soc. Hanne Warming beskriver, hvordan netop deltager-

observation var omdrejningspunkt for hendes ph.d-afhandling omkring det gode børneliv, og 

argumenterer for at metoden modsat interviews, ikke ”er en retrospektiv konstruktion af den 

situerede oplevelse” (Warming 2005:151). Hun beskriver deltagerobservation som en oplagt 

mulighed for at få adgang til det sociale rum og ikke kun blive informeret af italesættelser. 

Professor i sociologi Bente Halkier mener dog godt, at man med interview med flere personer 

kan anskue, hvordan der foregår betydningsdannelser i alle sociale kontekster som en del af 

menneskers sociale aktiviteter og erfaringer. De fortolkninger og forhandlinger, som 

mennesker trækker på i dagliglivets samspil med andre, skal derfor ses som et repertoire, der 

hentes fra de sociale erfaringer (Halkier 2016:10). I lige præcis denne forståelse af fx et 

gruppeinterview, hvor vi ved hjælp af fortolkning af fædrenes italesættelser får et indblik i 

deres sociale erfaringer og det repertoire, de trækker på i deres forhandlinger og fortolkninger 

i de sociale interaktioner med sundhedsvæsenet, finder vi gruppeinterviewet anvendelig som 

en del af specialets metodiske tilgang. 

 

Man kan diskutere, om to gruppeinterviews med i alt fem informanter er et sikkert grundlag at 

bygge en konklusion op på. Som svar på dette må vi sige, at vores hensigt med dette speciale 

ikke har været at skabe en endegyldig sandhed om faderskab og mænds møde med 

sundhedsvæsenet, da vores erkendelse omkring viden bunder i en anti-realisme. Fordelen ved 

gruppernes størrelse, særligt det interview med de tre kommende fædre, var en dynamisk 

interaktion, som tillod alle informanter at komme til orde og en iagttagelse af, at de selv bidrog 

til at forme diskussionen. Dette synliggjorde udfordringer af hinandens normative 

italesættelser. En dynamik, som blev mindre synlig i gruppeinterviewet med Mathias og 

Flemming, hvor vi som interviewer blev mere styrende, end vi egentlig havde ønsket. 

Derudover kunne flere deltagere havde bidraget med en større dynamik samt flere variationer 

af deres møde med sundhedsvæsenet eller det at blive far.   

 

Anvendelse af dokumentanalyse gav os mulighed for tydeliggøre, at diskurser som den 

biomedicinske mor/barn diskurs og den psyko-sociale forældreskabs diskurs synes privilegeret 

i de udvalgte sundhedspolicies og ved at benytte en interaktionistisk metode, at synliggøre 

deres videre konsumption i interviewet med informanterne. På den måde synes metoden at 

fremme en opnåelse af indsigt i møder mellem sundhedsvæsenet og kommende/nybagte fædre. 

Vi gik til udvælgelsen af dokumenter ud fra et pragmatisk kriterium, om at de skulle kunne 

bidrage til en forståelse af specialets problemstilling, og har været transparente i vores 
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fremvisning af, hvilke dokumenter der benyttes, hvordan de er fremskaffet, og hvordan vi 

fortolker data fra dokumenterne. Men valget af dokumenter begrænser den viden, vi har fået, 

og man kan diskutere, om der eksisterer andre dokumenter, som ville havde bidraget med flere 

eller måske andre diskurser om faderskab.   
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Kapitel 8: Konklusion 
I det følgende vil vi sammenfatte, hvad vi gennem dette speciale har belyst og diskuteret, og 

nu kan konkludere på baggrund af specialets problemformulering: 

Hvilke diskurser om faderskab privilegeres i sundhedspolicies, og hvordan bidrager disse 

diskurser til, at subjektpositioner konstrueres og forhandles i mødet mellem mænd, der bliver 

fædre for første gang og sundhedsvæsenet? 

Vi startede specialet ud med en undren over, at danske fædre tilsyneladende ikke føler sig 

inkluderet i kontakten med sundhedsvæsenet - på trods af, at fædre gennem de sidste 50 år i 

stigende grad har involveret sig i omsorgen for deres børn, og at vores forskningsgennemgang 

har vist, at der i dagens Danmark tales om en ny og involveret far som et ideal. Med afsæt i 

denne undren har formålet for nærværende speciale været, ud fra et sundhedsfremme-og 

socialpsykologisk perspektiv, at undersøge, hvordan mødet med sundhedsvæsenet får 

betydning for, hvordan mænd, der bliver fædre, konstruerer faderskabsidentitet. 

 

Denne konklusions første pointe er videnskabsteoretisk og metodisk. Vi har i specialet taget 

udgangspunkt i en forståelse af menneskelig identitet som socialt forhandlet og konstrueret. 

Denne socialkonstruktionistiske og interaktionistiske tilgang har muliggjort et opgør med den 

traditionelle psykologiske forståelse af forældreidentitet som indre og universelle processer, 

som ellers historisk har domineret feltet. Denne forskydning skaber en mulighed for at se 

forældreskab som noget, der i ligeså høj grad kan relateres til far som til mor, således at 

moderen ikke pr. se tildeles en eksklusiv position som den primære forælder. Tillige har det 

givet os mulighed for at udforske faderskab som identiteter, der konstrueres interpersonelt 

gennem subjektpositioneringer i de diskursive praksisser i en lokal kontekst. Således tilbyder 

de valgte konstruktionistiske tilgange en ny måde at forstå udvikling af og involvering i 

faderskabet på, som vi mener muliggør - ikke bare en konstatering af, at fædre ikke involveres 

- men dynamiske forståelser af, hvad der er på spil, som ikke reduktionistisk placerer ansvaret 

ét sted, men i højere grad indeholder et potentiale for forandring i praksis. Vi kan konkludere, 

at sundhedsvæsenets tilgang til fædrene har en stor betydning, idet de positionerer sig selv op 

imod de diskurser, som vi har fundet i policy- og informationsdokumenter. Sundhedsvæsenet 

fremstår herudfra ikke bare som en tom skal eller et abstrakt begreb, men som mange konkrete 

institutionelle kontekster, hvori der er indlejret specifikke diskurser, som afspejler normative 

forståelser af faderskab og af, hvilke rettigheder og pligter der er knyttet til disse forståelser. 
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Overordnet kan vi konkludere, at vi gennem specialets analyser har identificeret to 

dominerende diskurser inden for hvilke vi vurderer, at vores informanter positioneres som 

fædre. Vi har betegnet den ene som en biomedicinsk mor/barn diskurs, der især i graviditeten 

har vundet hegemoni. Denne er relateret til et biomedicinsk syn, fordi graviditeten fremhæves 

som en risikofyldt tid og en vej til at nå målet med et sundt og velskabt barn frem for, at der 

sættes fokus på identitetsprocessen med at blive forældre. Hermed privilegeres den 

fysiologiske graviditetsproces ud fra en risikodiskurs, der er indlejret i et snævert og 

biomedicinsk sundhedsbegreb. Vi kan konkludere, at denne diskurs fremhæver moderen som 

den primære forælder, hvorimod de kommende fædre næsten bliver usynlige og positioneres 

som overflødige, og nogen der ikke skal tage tiden fra den gravide eller har ret til viden. 

Fædrene modsætter sig denne subjektpositionering ud fra et ideal om ligestilling og 

involvering. Samtidig kan vi konkludere, at de også underlægges positioneringen i kraft af, at 

de accepterer ikke at må stille spørgsmål, og at de selv bærer ansvaret for at søge den viden, 

som deres partnere får via skriftlig eller mundtlig information i kontakten med 

sundhedsvæsenet. Vi kan konkludere, at især de kommende fædre oplever konflikt mellem 

deres personlige identitetsforståelse og ideal som involverede og den ekskludering, de møder i 

kontakten med sundhedsvæsenet. 

 

Den anden overordnede diskurs, som vi fandt, er diskursen om det psyko-sociale forældreskab, 

der positionerer fædre som ligeværdige forældre, med stor betydning for deres børns trivsel og 

velbefindende. Vi finder, at denne diskurs relaterer sig til et bredt sundhedsbegreb, der lægger 

vægt på psykisk og social velvære. Dette fremhæves som en familieorienteret tilgang, hvor der 

bør tages udgangspunkt i familiens samlede situation og ressourcer, når forældre fx skal 

beslutte, om spædbarnet skal ammes eller flaskeernæres frem for et biomedicinsk sundhedssyn, 

der kan fremstille amning som det gode og sunde valg. Ud fra vores analyse af interview med 

to nybagte fædre kan vi konkludere, at de i højere grad efter barnets fødsel kan opnå en 

positionering som involverede fædre, som er på linje med deres idealer. Vi forholder os til, at 

vores fund på dette punkt differentierer sig fra den øvrige nordiske empiri, og diskuterer 

betydning af de konkrete kontekster og familiesituationer, som vores informanter er en del af. 

På baggrund af analyserne kan vi også konkludere, at fædrene positionerer sig i forhold til en 

forståelse af maskulinitet, som både har rødder i en hegemonisk maskulinitet, hvor de skal 

indtage rollen som forsørger og praktisk handyman, og i en ny forhandlet maskulinitet, som 

kan indeholde idealet om den omsorgsfulde og involverede far. 
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Overordnet set kan vi konkludere, at den identitetsudvikling, der finder sted, når mænd bliver 

fædre, ikke kan betragtes som noget rent indre eller universelt, men konstrueres med 

udgangspunkt i den enkelte mand og ud fra de subjektpositioner, der er til rådighed. Disse 

subjektpositioner er indlejret i de diskurser, der er tilgængelige i fædrenes kontakt til 

sundhedsvæsenet. Vi finder hermed, at identitet som far ikke forhandles frit, men at faderskab 

forhandles inden for en gældende moralsk orden, der udstikker grænserne for, hvad der kan 

genkendes og accepteres som den gode involverede far. Sat på spidsen kan vi konstatere, at 

den gode vordende far er en, der tager med til alle graviditetsundersøgelser for at støtte sin 

partner, men som ikke kræver for meget tid og plads. Når først barnet er født ser vi at repertoiret 

af tilgængelige subjektpositioner som involveret far udvides. Vi diskuterer, at de gældende 

diskurser kan medvirke til at diskriminere og i værste fald øge social og sundhedsmæssig 

ulighed. På baggrund af vores speciale kan vi konstatere, at der er behov for mere viden 

omkring fædres identitetsudvikling og for en udvikling - både i sundhedsvæsenets indsatser til 

nye familier og i sundheds- og familiepolitik - i retning af en mere sundhedsfremmende tilgang, 

der kan understøtte det psyko-sociale forældreskab. 
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Kapitel 9: Perspektivering 
Den viden som specialet har frembragt håber vi på kan bidrage til et meget snævert 

forskningsfelt omkring faderskab. Vi har tidligere i specialet påpeget, at netop inden for den 

akademiske forskning er der begrænset udvikling af teori om fædre, og vi mener, at et oplagt 

forskningsemne i forlængelse af specialets fund kunne være betydningen af sundheds-

fremmende familieindsatser for fædres tilblivelsesprocesser.  

 

At forskningen på familieområdet hovedsageligt har taget udgangspunkt i moderens 

perspektiv, genkender vi fra vores egen professionsuddannelser og derfor ville en prioritering 

af forskning i fædres tilblivelsesprocesser være til stor gavn især for disse uddannelser. Dette 

ved at give et vidensgrundlag at undervise ud fra, når kommende sundhedsprofessionelle skal 

udvikle en forståelse af hvilke tilgange til forældreskabet, der kan tilgodese begge forældre. Vi 

tænker også, at det fremadrettet kunne være interessant at inddrage de sundhedsprofessionelles 

perspektiv i forskning af hvilke muligheder og begrænsninger der eksisterer inden for 

sundhedsfremme på familieområdet. For selvom der inden for sundhedsfremme beskrives et 

paradigmeskifte, fra en mere biomedicinsk og patogenetisk forståelse af sundhed til en 

salutogenetisk orientering, mod et positivt og bredere syn på sundhed, kan man i vores speciale 

anskue at sundhedsforståelser kan ændre udseende når de møder praksis. Derfor kunne det 

bidrage til en politisk debat fx om strukturelle og organisatoriske ændringer af praksis.  

 

Vi tænker, at den viden som specialet har frembragt måske kan inspirere regioner og kommuner 

til at tænke i alternative sundhedsfremmende tiltag, til gavn for kommende og nybagte fædre. 

Dette kunne være tilbud, som fødselsforberedelse og forældregrupper, hvor mænd, der bliver 

fædre gives mulighed for at drøfte erfaringer med hinanden. Vi har vist i undersøgelsen at det, 

selv for de kommende og nybagte fædre, er svært at beskrive hvilke behov der eksisterer, når 

man skal være far for første gang. Alligevel peges på, at et forum som netop 

interviewkonteksten, hvor fædre mødes og taler om egne forventninger, forståelser mm. 

egentlig kunne være det som flere mænd mangler, når de skal være fædre. Det vidner om at de 

horizontale mønstre af far-identifikation, hvor fædre deler erfaringer med andre nybagte fædre 

fra egen generation, er det der efterspørges i dag. Dermed ikke sagt, at denne ‘nye tilgang’, vil 

appellere til alle mænd, der bliver fædre for første gang, men det kunne være en mulig ændring 

af den setting tilgang der eksisterer i dag omkring familieindsatser. 
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