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Sammanfattning   
 
Forskning har visat att blivande pappor, som i denna studie även benämns som män 
eller förstagångspappa, har svårt att känslomässigt knyta an till graviditeten innan den 
blir synlig. Informationen och stödet från Mödrahälsovården under graviditeten är 
främst riktat till kvinnan, vilket gör att män ges en känsla av utanförskap. De beskriver 
känslor som att bli åsidosatt av barnmorskan vilket ökar känslan av oro. I Sverige har 
alla föräldrar rätt till föräldrastöd och individuellt anpassat stöd. Hur upplever blivande 
förstagångspappor sin delaktighet och vad är delaktighet för dem? Syftet med studien är 
att belysa förstagångspappors upplevelse av delaktighet i alla tänkbara aspekter av 
graviditet. En kvalitativ intervjustudie med åtta blivande förstagångspappor utfördes i 
Västra Götaland, Sverige under hösten 2013. Intervjuerna genomfördes när deras 
partner var i graviditetsvecka 31 till 40. Resultatet tydliggörs genom tre kategorier: Att 
vara inkluderad men stå vid sidan av, Relationens trygghetsskapande betydelse och 
Föreställningar om det okända. Resultatet redogör för mäns tankar och känslor om att 
vara delaktig under graviditeten. Barnmorskan ses som en kunskapskälla och inkluderar 
pappan genom ett gott bemötande, trots detta upplever pappor ett utanförskap. Under 
graviditeten antar männen en stödjande roll och har tankar om samhörighet och 
föräldraskap. För att män skall kunna uppleva delaktighet i alla tänkbara aspekter av 
graviditet behöver graviditeten förkroppsligas, vilket synliggörs i studiens övergripande 
tema: Frånvaro av förkroppsligande- ett hinder för delaktighet. Samhället har en 
föråldrad syn på graviditet och föräldraskap. Barnmorskan behöver få ökad kunskap om 
mäns behov av stöd under en graviditet, för att möjliggöra transitionen mot faderskapet 
och ge alla män rätt till lika föräldrastöd.   
 
 
 
Nyckelord: First-time fathers’, Pregnancy, Participation, Experience, Antenatal 
education, Midwife, Transition.  
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Abstract    
 
Research shows that expecting fathers, which in this study also referred to as male or 
first-time fathers’, have difficulties to emotionally connect to the pregnancy before it is 
visible. Information and support from the maternity care during pregnancy is mainly 
directed towards the women, this makes men feel left out. They describe feelings like 
being neglected by the midwife, which increases their feelings of anxiety. In Sweden all 
parents have the right to attend childbirth education and are entitled to individual 
support. What possibilities do men have for participating and how are they participating 
in the pregnancy? The aim of the study is to illuminate first-time fathers’ experiences of 
participating in all possible aspects of pregnancy. A qualitative study with eight 
expectant first-time fathers’ was conducted in Västra Götaland, Sweden in the autumn 
of 2013. The interviews occurred between 31th to 40th weeks of pregnancy. The result is 
illuminated through three categories: To be included but stand beside, The relationship 
that enhances security significance and Preconceptions about the unknown. The result 
describes men´s thoughts and feelings about being included in the pregnancy. Midwifes 
is seen as a source of knowledge and includes the father with her good care. Despite 
this, fathers experience being side lined. During pregnancy men takes on a supporting 
role and has thoughts about togetherness and parenting. If men shall be able to 
experience participation in all aspects of pregnancy, the pregnancy requires to be 
embodied, which get visible in the study´s main theme: Absence of embodiment- an 
impediment to participation. The midwife needs knowledge about men’s need for 
support during pregnancy in order to enable the transition to fatherhood and give all 
men the right to equal childbirth education. 
 
 
 
Keywords: First-time fathers’, Pregnancy, Participation, Experience, Antenatal 
education, Midwife, Transition.
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INLEDNING 
Under våra verksamhetsförlagda studier på en Barnmorskemottagning i Västra Götaland 
träffade vi dagligen blivande förstagångspappor. De gav ett varierat intryck av 
engagemang för, och delaktighet under, graviditeten. Barnmorskemottagningen 
planerade att förnya Föräldrastödet, vilket skulle innebära att tre stycken tematräffar 
skulle anordnas där de blivande förstagångspapporna endast skulle inbjudas att delta vid 
två av tillfällena. Första tillfället var tänkt endast för de blivande mammorna. I dagens 
jämställda samhälle där delat föräldraskap eftersträvas, känns denna förnyelse som ett 
steg i fel riktning. Vårt intresse för pappors rätt väcktes, men aktualiserades först när 
erbjudandet om att delta i projektet ”Fathers Participation in Pregnancy- Baltic and 
Nordic Experiences” gavs (Bilaga 1).  
 
Pappors delaktighet i föräldraskapet är ett högaktuellt och debatterat ämne i Sverige 
idag och ett viktigt område att forska vidare inom. Under hösten år 2013 lade 
Folkpartiet fram en proposition där ytterligare en månad skall ”öronmärkas” till 
pappornas fördel. Detta i ett led att öka jämställdheten mellan föräldrar och uttaget av 
föräldraförsäkringen. I denna studie läggs fokus på blivande förstagångspappor och 
deras möjlighet till delaktighet under graviditet. Studiens resultat antas kunna användas 
som ett verktyg inom barnmorskans kompetensområde för att kunna stödja och stärka 
blivande förstagångspappor i deras kommande föräldraskap.  
 
 
BAKGRUND 

Internationell forskning 
Män upplever graviditetsbeskedet likartat världen över, enligt en australiensisk studie av 
Fenwick, Bayes och Johansson (2012, s. 5). De visade på att män upplevde 
överväldigande känslor när graviditeten upptäcktes, men också känslor som rädsla, oro 
och chock. Männen upplevde stundtals nedstämdhet och oförmåga att glädjas med sin 
partner vilket i sin tur väckte känslor av skuld.  Orsaker till dessa känslor låg i oro för 
framtiden, karriären, ekonomin, resplaner samt hur förhållandet mellan män och deras 
partner skulle påverkas. Män kunde enligt Chin, Daiches och Hall (2011, s. 21) ha svårt 
att känslomässigt knyta an till barnet innan graviditeten blev synlig, det fungerade som 
en försvarsmekanism för att undvika besvikelsen vid ett eventuellt missfall. Däremot 
sågs en ökad frekvens av delaktighet och engagemang hos de pappor som i tidig 
graviditet, före graviditetsvecka 12, kom i kontakt med Mödrahälsovården (Redshaw & 
Henderson 2013, ss. 3-7). De påvisade flera faktorer som påverkade graden av 
delaktighet under graviditet. Delaktigheten ökade om graviditeten var planerad och 
önskad, om den blivande pappans ålder var något högre, det vill säga över 30 år, samt 
varierade avsett etnicitet och sociodemografisk status.   
 
Fenwick, Bayes och Johansson (2012, ss. 6-7) har i sin studie, beskrivit att mötet med 
Mödrahälsovårdspersonalen fick männen att känna sig åsidosatta. De uttryckte det som 
att vara med, men ej göras delaktiga, att vara osynliga och att bli ignorerade. Männen 
förstod innebörden av att kvinnan var det centrala i vårdmötet, men det lämnade dem 
frustrerade av att inte bli synliggjorda och informerade. Det gav dem känslor av 
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okunskap och ovisshet för den framtida planeringen av graviditeten och förlossningen. 
Författarna påvisade därmed vikten av god perinatal mental hälsa hos blivande pappor, 
då dålig hälsa hos pappan kunde påverka barnets utveckling, vilket även bekräftas i 
studien av Vreeswijk, Maas, Rijk och van Bakel (2013, s. 4). Steen, Downe, Bamford 
och Edozien (2012, s. 428) har i sin metasyntes uppmärksammat det bristande stödet 
som förstagångspappor upplevde vid de tillfällen då graviditeten avvikit från det 
normala. Vid dessa händelser fanns risk för att papporna blev bortglömda. De upplevde 
ett behov av att vara stark för sin kvinna och kvävde då sina egna känslor. Trots detta 
fanns känslorna kvar och männen påtalade behovet att få bli sedd. Att då få möjlighet att 
träffa andra män i samma situation upplevdes som stärkande. I en Turkisk studie utförd 
av Sevil och Özkan (2009, s. 670) beskrev författarna att turkiska män inte förväntades 
delta i föräldrautbildningar och att detta kunde ge en begränsad förmåga för dem att 
förbereda sig inför sitt kommande faderskap. Dock visade de på att män med högre 
utbildningsnivå, som hade en förvärvsarbetande fru, var mer delaktiga och tog mer 
ansvar för familjelivet både under graviditet och efter födelsen.  
 
Ultraljud och fosterrörelser var betydande händelser i graviditeten som underlättade 
mäns transition mot faderskapet. Ultraljudet tydliggjorde graviditeten och glädjen i att 
vänta barn, det beskrevs som en fantastisk upplevelse där visualiseringen av barnet 
hjälpte den blivande pappan att knyta an. Den eventuella ångesten som tidigare hade 
påverkat männen minskade. En känsla av ett aktivt deltagande stärkte dem och 
anknytningen till barnet och engagemanget hos männen ökade ju längre graviditeten 
framskred (Chin, Daiches & Hall 2011, s. 21; Fenwick, Bayes & Johansson 2012, s. 6). 
 
I en engelsk studie av Deave och Johnson (2008, ss. 628-629) redogör författarna att 
blivande förstagångspappor upplevde viss frustration över bristen på riktad information 
till män. Mycket av informationen som delgavs de blivande föräldrarna var främst 
riktad till kvinnan, vilket fick männen att uppleva ett utanförskap. Dock har Plantin, 
Olukoya och Ny (2011, ss. 91-96) påvisat att medelklassmän och blivande föräldrar 
med bättre livsvillkor enklare tog till sig det stöd som gavs från Mödrahälsovården. Det 
tyder på att människor med sämre livsvillkor bör identifieras och ges möjlighet att 
tillgodogöra sig kunskap och information. Männen efterfrågade möjligheten att 
diskutera given information med barnmorskan, men studien har även påvisat att 
internetbaserad föräldrautbildning med diskussionsforum gav positivt resultat. Fler fick 
då möjlighet att via mejl kommunicera med en barnmorska, vilket ledde till ökad 
kunskap och fler riktade råd. Detta kunde på sikt leda till ett ökat självförtroende samt 
utökad kompetens och förmåga hos den blivande pappan, vilket gav ökad självkänsla.  
 
Under graviditet sker stora emotionella och sociala förändringar i mäns familjära 
relationer. Tankar och känslor om den egna uppväxten och om hur deras pappor 
upplevde och deltog vid graviditet samt förlossning, var något många män reflekterade 
över. Vilken föräldraroll männen själva väljer att anta kan påverkas av hur de upplevt 
sin uppväxt. Transitionen mot faderskapet kan medföra en mognad hos den blivande 
pappan. Respekt för den egna pappan kan under en graviditet bli till ömsesidig respekt, 
far och son emellan. Bemötandet till dem som blivande pappa och man kan då förändras 
(Deave & Johnson 2008, s. 630; Chin, Hall & Daiches 2011, s. 13; Steen et al. 2012, ss. 
428-430).   
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Nationell forskning 
För att skapa en hälsosam miljö för det väntade barnet under graviditeten och första 
tiden i livet genomförde de blivande föräldrarna livsstilsförändringar. Föräldrarna 
utförde dock inte dessa förändringar för sin egen del, utan gjorde dem för sitt barns 
hälsa. Edvardsson, Ivarsson, Eurenius, Garvare, Nyström, Small och Mogren (2011, ss. 
5-10) ansåg att det hade varit mer motiverande om en mer könsneutral framtoning fanns 
i hälsofrågor, då det kunde verka positivt i fråga om att involvera männen mer vid dessa 
livsstilsförändringar.  
 
I en jämförande studie av Schytt och Bergström (2014, ss. 84-85) framkom det att äldre 
män >34 år, hade mer rädsla och negativa förväntningar under sin partners graviditet. 
De uppfattade även förlossningen som mindre positiv och svårare än yngre män <27 år, 
trots detta var äldre män mer tillfredsställda med förlossningsvården. Under graviditeten 
var de äldre männen mer engagerade i förlossningsförberedande utbildning medan de 
yngre hade mer oro gällande socio-ekonomiska förhållanden. De yngre männen hade 
mer positiva förväntningar och erfarenhet av förlossning, men var mindre nöjda med 
vården före förlossningen och med barnmorskans stöd. Kunskapen om skillnader i 
åldersrelaterade olikheter, förväntningar och erfarenheter hos förstagångspappor kunde 
vara till hjälp för att barnmorskan skulle kunna ge dem mer individanpassad 
information och stöd.  
 
Förstagångspappor hade en ökad sannolikhet att få stöd från vänner och familj där 
stödet var störst vid första barnet och minskade med antalet barn. Pappor som inte hade 
haft något stöd utifrån, upplevde att barnmorskan förväntade sig att de skulle delta 
under graviditetsbesöken. Då de deltog kände de sig dock inte inkluderade. 
Föräldraskapet sågs i de flesta fall som ett gemensamt projekt. Trots att pappor under 
årtionden deltagit under barnmorskebesöken inom Mödrahälsovården hade 
barnmorskan svårigheter att ge en familjecentrerad vård. Ofta nöjde papporna sig med 
att komma i andra hand när det kom till vården av sin gravida kvinna. Från ett kvinnligt 
perspektiv kunde det argumenteras att de behövde en egen plattform att stå på under 
graviditeten, men från pappors och barns perspektiv var det av stor vikt att papporna 
bjöds in, involverades och blev omhändertagna. Det är känt att födelsen är en känslig 
period i pappors liv och att barnet påverkas av pappors mentala hälsa. Förändringar 
inom hälsovårdssystemet mot en mer familjecentrerad vård krävde därmed en 
förändring i attityden hos Hälso- och sjukvårdspersonal (Hildingsson & Sjöling 2011, 
ss. 260-262).  
 
I studien av Fägerskiöld (2008, s. 66) framkom det att blivande förstagångspappor var 
bättre förberedda gällande graviditet och förlossning men sämre förberedda för den 
första tiden efter födelsen. Detta kunde förklaras av barnmorskors bristfälliga kunskap 
om män och deras känslor då fokus ofta lades på den gravida kvinnan och den 
stundande förlossningen. Pappor beskrevs som ”främlingar” i kvinnans värld i en studie 
av Bogren Jungmarker, Lindgren och Hildingsson (2010, ss. 425-427) och de satte sina 
egna behov i andra hand. Författarna beskrev att de blivande förstagångspapporna såg 
till kvinnornas fysiska och emotionella välbefinnande, men beskrev vidare en känsla av 
försummelse från barnmorskan. Vården ansåg de, vara direkt riktad mot kvinnan även 
om barnmorskans stöd till kvinnan var en av de viktigaste delarna inom 
Mödrahälsovården enligt männen. Det ovan beskrivna kan enligt författarna möjligtvis 
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ha påverkat pappornas grad av engagemang, delaktighet och erfarenhet av att bli 
förälder. Pappagrupper ledda av en erfaren pappa skulle kunna vara en möjlighet för att 
ge pappor ett eget forum där de kan ventilera sina tankar och funderingar menar 
författarna. Finnbogadóttir, Crang Svalenius och Persson (2003, ss. 98-103) samt 
Fägerskiöld (2008, s. 66) har i likartade studier kommit fram till att pappor som deltagit 
i pappaledda diskussionsgrupper lättare sökte mer socialt stöd från manliga vänner och 
arbetskollegor, vilket stärkte dem i sina kommande papparoller. Förmågan att söka 
information och känslomässigt stöd hos barnmorskan, ökade bland dessa pappor. Att 
samtala med andra män och dela upplevelser, utan de blivande mammornas närvaro, var 
av salutogen betydelse enligt Premberg och Lundgren (2006, ss. 23-25). Männen kunde 
på så sätt lättare komma till tals och bli stärkta i sin blivande roll som pappa.  
 
Premberg, Carlsson, Hellström och Berg (2011, ss. 849-852) belyste blivande 
förstagångspappors upplevelse av att stödja sin födande kvinna. Eufori och ångest var 
känslor av central betydelse i männens roll som stödjande och stärkande under 
förlossningen. Ångest gav sig uttryck i osäkerhet och oro för sin kvinna och det väntade 
barnet. Känslor som hjälplöshet och misstro var också vanliga under en 
förlossningssituation. Den blivande pappan antog naturligt en undergiven roll, vilket 
gav en känsla av att vara obetydlig och åsidosatt. Ångesten gav sig påmind i tankar som 
missbildning eller annan avvikelse hos barnet samt vid rädslan av att förlora sin kvinna 
och sitt ofödda barn. Männens aktiva roll som stödjande vid förlossningen påverkades 
av den födande kvinnans smärta. Hennes förmåga att handskas med sin smärta 
påverkade männens upplevelse av förlossningen, vilket kunde resultera i ett lidande. 
Genom att inta en stödjande roll minskade männens lidande och att få bli sedd och 
bekräftad av barnmorskan hade en lugnande inverkan på männen. Barnmorskans 
kunskap och bemötande med fortlöpande bekräftelse av det normala gav männen en 
känsla av trygghet. Männens förväntan av förlossningen mynnade i eufori när barnet 
framföddes och familjen var förenad.   
 

Stöd i föräldraskapet 
Historisk översikt  
Föräldrastöd har förekommit inom barnmorskans profession sedan urminnes tider. 
Under 50 och 60-talet började nutidens föräldrastöd, då kallat föräldrautbildning, ta 
form. Psykoprofylaxmetoden, vars upphovsman hette Fernand Lamaze, är den metod 
som ligger till grund för dagens föräldrautbildning (Blix-Lindström 2008, s. 54). På 70-
talet kom profylaxbegreppet till Sverige, introducerat av barnmorskan Signe Jansson. 
Detta förändrade synen på barnafödandet. Det blivande föräldraparet förberedde sig 
både psykiskt och fysiskt inför den stundade förlossningen, där aktiv andning och 
avslappning var centralt. År 1979 lades ett regeringsförslag om allmän 
föräldrautbildning fram, där Socialstyrelsen gavs i uppdrag av Riksdagen att utforma ett 
förslag på hur den dåvarande föräldrautbildningen skulle genomföras. 
Föräldrautbildningen skulle vara till för alla föräldrar och genomföras av personal inom 
Mödrahälsovård och Barnhälsovård. Utbildningen skulle bygga på erfarenhet och 
kunskap och ha ett psykosocialt perspektiv. Sammanhållna föräldragrupper föreslogs då 
det gav kontinuitet mellan Mödrahälsovård och Barnhälsovård (Petersson, Collberg & 
Toomingas 2008, ss. 87-88). År 1997 ersattes begreppet föräldrautbildning med ”Stöd i 
föräldraskapet”. Begreppet föräldrautbildning ansågs förlegat och synliggjorde inte 
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syftet med utbildningen, vilket är att stödja föräldrar i sitt föräldraskap (Utredningen om 
föräldrautbildning 1997, ss. 45-46).  
 

Föräldrastöd idag 
Föräldrastödsutredningen kom år 2008 med en ny nationell strategi. Målet med 
föräldrastöd, är att stärka föräldrar i deras föräldraroll och inneha ett barnperspektiv. Det 
skall erbjudas alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år, vara frivilligt och utgå ifrån 
föräldrarnas individuella behov. Syftet är att ge både blivande mammor och pappor 
ökad kunskap och större gemenskap med andra föräldrar, samt att värna om barnets 
behov och rättigheter (Föräldrastödsutredningen 2008, s. 24). Det ses skillnader i former 
och innehållet i föräldrastödet mellan och inom olika regioner i Sverige. Allt fler mindre 
Mödravårdscentraler har slagits ihop till större enheter. Detta har resulterat i svårigheter 
för verksamheterna att bibehålla mindre sammanhållna föräldragrupper. Sammanhållna 
föräldragrupper där kontinuitet möjliggörs mellan Mödrahälsovård och Barnhälsovård 
är förenligt med målet för föräldrastöd. I nuläget erbjuds föräldrastöd i olika former. Det 
finns sedvanliga föräldragrupper, tematräffar, aulaföreläsningar, individuellt stöd samt 
storgrupper. Pappagruppsverksamheter anordnas i flera landsting i Sverige (Petersson, 
Collberg & Toomingas 2008, ss. 88-89). Under 2000-talet har Familjecentraler vuxit 
fram i Sverige där samverkan mellan professioner möjliggörs, dessa har uppkommit 
efter att kommuner och landsting integrerat olika resurser till gagn för barnfamiljer. På 
Familjecentraler finns ökad möjlighet till sammanhållna föräldragrupper från 
Mödrahälsovård till Barnhälsovård (Föräldrastödsutredningen 2008, s. 73).  
 
Graviditeten var något den blivande mamman och pappan delade, men pappans roll som 
primär vårdtagare till barnet försummades vid den traditionella föräldrautbildningen 
(Erlandsson & Häggström-Nordin 2010, ss. 24-25). Föräldrautbildningen lade tonvikten 
på det som främst rörde den gravida kvinnan. Papporna i studien upplevde att dagens 
föräldrautbildning etiketterade deras roll som blivande pappor att vara den stödjande 
mannen som skulle vara nära sin kvinna och sitt barn. Männen beskrev att 
Mödrahälsovården sett dem som någon som hjälpte kvinnan att uppfostra barnet, inte 
som en jämlik partner och förälder. Något männen även belyste var vikten av 
information kring förlossningskomplikationer och vad det kunde innebära för den 
blivande mamman, pappan och barnet. Papporna upplevde sig vara sämre förberedda 
för vad som väntade dem, och vad som väntades av dem, vid en eventuell separation av 
mor och barn orsakad av exempelvis ett kejsarsnitt. Premberg och Lundgren (2006, ss. 
23-25) belyser i sin studie förstagångspappors syn på föräldrastödet. Föräldrastödet 
ansågs vara ett enkelt sätt att tilldelas information på, men informationen ansågs vara 
för basal och materialet som användes vid utbildningstillfällena, var mer riktat mot den 
blivande mamman. Något papporna även betonade var att föräldrastödet inte var något 
unikt forum att tillgodogöra sig information på. Informationen inhämtades, som i övriga 
delar av världen, enkelt på egen hand från familj, vänner, internet och litteratur. Det 
positiva med föräldrastödet ansågs vara mötet med andra blivande föräldrar som ledde 
till en ökad förståelse för vad som var normalt under en graviditet. 
 
Privata alternativ till föräldrastöd i Sverige anordnas dels av ideella organisationer så 
som folkrörelser, kyrkor, samfund och studieförbund. De anordnar bland annat 
föräldrastöd i form av föräldragrupper, rådgivning på internet och föreläsningar 
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(Föräldrastödsutredningen 2008, s. 86). Amningshjälpen i Sverige erbjuder bland annat 
via studieförbundet Sensus, amningskurser för blivande föräldrar samt kurser i att stärka 
föräldrars parrelation (Sensus studieförbund 2013). Med de privata alternativen har en 
ökad klyfta setts i föräldraskapet enligt studien av Hildingsson och Sjöling (2011, ss. 
260-262). Endast de föräldrar med engagemang och pengar samt de som bodde i större 
städer gavs möjlighet till att få privata kurser, vilket då exkluderade vissa grupper.  
 
Psykoprofylaxkurser anordnas av flera olika privata aktörer på marknaden, bland annat 
barnmorskor, förlossningspedagoger och privata Mödravårdscentraler. Innehållet i de 
privata kurserna kan variera i upplägg och pris. Privata föräldrautbildningar har ej 
samma krav på sig som föräldrastödet som ges via den offentliga Mödrahälsovården. En 
populär psykoprofylaxkurs i Sverige är den från Barnmorskeförbundet producerade 
Signekursen. Den har tagits fram för att verka som ett komplement till det offentliga 
föräldrastödet och finns tillgänglig på internet samt är kostnadsfri 
(Barnmorskeförbundet 2004).  
 

Jämställdhet och föräldraförsäkring 
Föräldraförsäkringen infördes år 1974 och har haft som ambition att få ett jämställt 
föräldraskap, där möjligheterna att kombinera föräldraledighet och förvärvsarbete stått i 
fokus. År 1995 infördes reserverade mamma och pappadagar, vilket innebar 30 dagar 
till vardera föräldern. År 2002 utökades föräldraförsäkringen med ytterligare 30 dagar 
till båda föräldrarna. Dessutom förlängdes den totala föräldraförsäkringen med 30 
dagar. Idag innehåller föräldraförsäkringen totalt 480 dagar, av dessa är 390 dagar med 
ersättning på så kallade sjukpenning- (beräknat på tidigare inkomst) eller grundnivå 
(225 SEK/dag). Resterande 90 dagar är ersättning på lägstanivå (180 SEK/dag). 
Jämställdhetsbonusen lanserades år 2008 i ett led till att nå en ökad jämställdhet i uttag 
av föräldraförsäkringen mellan män och kvinnor. Trots dessa politiska målsättningar tar 
kvinnor fortfarande ut majoriteten av föräldraförsäkringen. Män tog år 1974 ut 0,5 % av 
de utbetalda dagarna i föräldraförsäkringen, jämfört med 2012 års siffror som visade ett 
uttag på 24,4 %. Pappornas födelseland, ålder och socioekonomiska förhållanden har 
visats vara avgörande för hur föräldraförsäkringen används (Försäkringskassan 2013, ss. 
9-12).  
 

Delaktighet  
Enligt Socialstyrelsen (2003, s. 18) kan delaktighet definieras som en persons 
engagemang i en livssituation. Delaktighet bör enligt Johansson (2010, ss. 1-5) inte 
förväxlas med deltagande. Delaktighet kan ske utan aktivt deltagande. Att kräva 
delaktighet av en person är inte att eftersträva då meningen med delaktighet innebär ett 
ansvarstagande.  En person kan inte ensam vara delaktig i något. Det krävs en 
interaktion med andra människor, då delaktighet innefattar både medinflytande och 
medansvar, en inklusion i en grupp eller en gemenskap. Däremot uppstår situationer då 
personer är delaktiga, utan att uppleva delaktighet. En känsla av att vara delaktig kan 
öka engagemanget hos en person och på så sätt skapa välbefinnande och främja hälsa. 
 
 



 7 

PROBLEMFORMULERING 
På många håll i världen förväntas män delta under graviditeten och erbjuds föräldrastöd 
från Mödrahälsovården. Män har i tidigare forskning antytt ett utanförskap och att de 
inte blir sedda som en jämlik förälder från samhället och sjukvården. De har starka 
känslor kring graviditet och barnafödande och det har i flera studier framkommit att de 
blivande papporna känner ett behov av stöd i olika situationer. De sätter sin kvinnas 
behov främst och känner ett behov av att finnas till hands för den blivande mamman. 
Men hur upplever blivande förstagångspappor sin delaktighet och vad är delaktighet för 
dem? Vilken möjlighet finns för männen att vara delaktig? Finns det olika dimensioner 
av just känslan av att vara och att göras delaktig? 
 
 
SYFTE 
Att belysa förstagångspappors upplevelse av delaktighet i alla tänkbara aspekter av 
graviditet. 
  
 
METOD 

Ansats 
Studien är uppbyggd som en empirisk studie utifrån livsvärldsintervjuer med blivande 
förstagångspappor. En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts. Kvalitativa 
studier har till syfte att fånga intervjupersonens levda värld utifrån dennes perspektiv 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 39). Att använda sig utav en induktiv ansats innebär att 
objektivt analysera människans upplevelse så som den visar sig. Forskaren går då från 
delar i innehållet till att beskriva en större helhet (Elo & Kyngäs 2008, s. 109). Att utgå 
ifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att fånga människans levda värld så som han eller 
hon erfar den. Med ett livsvärldsperspektiv vill forskaren fånga människans innersta 
väsen. Ett öppet förhållningssätt krävs för att innehållet skall visa sig (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström 2008, ss. 97-98).  
 

Deltagare 
Barnmorskor på en Barnmorskemottagning i Västra Götaland tillfrågade under 
september och oktober månad 2013 presumtiva deltagare att delta i studien. Detta 
föregicks av att ett samtyckesformulär, för godkännande av datainsamling, skickats till 
verksamhetschefen (Bilaga 2) på Barnmorskemottagningen under juli månad år 2013. I 
samtyckesformuläret framkom tydligt studiens syfte och inklusionskriterier som 
tilldelats studien från det större projektet ”Fathers Participation in Pregnancy- Baltic 
and Nordic Experiences”. Informationsbrev till barnmorskorna (Bilaga 3) och 
deltagarna (Bilaga 4) bifogades till verksamhetschefen för vidarebefordran till de 
berörda barnmorskorna på Barnmorskemottagningen. Sex stycken deltagare gav sitt 
medgivande om att bli kontaktade angående studien. Vid förfrågan erhöll de ett 
informationsbrev om studiens syfte. Efter telefonkontakt valde en deltagare att ej 
deltaga. Under samma tid tillfrågades ytterligare sex stycken deltagare av författarna 
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själva, genom vänner och bekanta. Informationsbrev skickades via post och mejl. Av 
dessa sex tillfrågade deltagare, valde tre stycken att ej deltaga. Alla deltagare 
tillfrågades efter graviditetsvecka 29. Till studien önskades tio stycken blivande 
förstagångspappor. Totalt fyra stycken valde att ej deltaga i studien. Studien har tillslut 
grundats på åtta stycken intervjuer med blivande förstagångspappor. Materialet ansågs 
vara av tillräckligt god kvalitet. Författarna hade inte någon anknytning till de 
tillfrågade deltagarna. Inklusionskriterierna till denna studie är tilldelade från det större 
projektet och lyder följande; förstagångspappa oavsett ålder som bor med den blivande 
mamman, den blivande pappan skall uppleva sig själv som pappa och tala flytande 
svenska. Intervjuerna skall genomföras efter graviditetsvecka 30, fram till födelsen.  
 
De som deltog i studien hade en medelålder på 32,6 år. Den yngsta var 26 år och den 
äldsta 39 år gammal. Hälften av de blivande papporna var gifta och hälften levde som 
sambos. En av männen levde ihop med en kvinna som hade två barn sedan ett tidigare 
förhållande. Av de åtta deltagarna hade sex stycken Högskole- eller 
Universitetsutbildning, en hade en yrkesutbildning och en hade gymnasial utbildning. 
Alla deltagare var vid intervjutillfället förvärvsarbetande och en studerade parallellt vid 
universitet. För att på bästa sätt kunna tolka texter behövs det enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, s. 189) kunskap om deltagarnas ålder, kön, utbildning, 
familjesituation samt annan betydande bakgrundsinformation för studiens syfte.  
 

Datainsamling 
Åtta stycken livsvärldsintervjuer har utförts utefter en tematisk intervjuguide (Bilaga 6) 
som tilldelats studien från det större projektet ”Fathers Participation in Pregnancy-
Baltic and Nordic Experiences”. Intervjuguiden är ett redskap för att försäkra en 
överensstämmighet mellan olika delstudiers forskningsresultat. Intervjuguiden är 
uppbyggd av nio stycken frågor utan krav på kronologisk ordning. Författarna har från 
projektet fått tillåtelse att utifrån informantens svar använda sig utav deskriptiva 
följdfrågor. Följdfrågorna löd; Hur tänker du då? Kan du utveckla det? Kan du beskriva 
närmare? Hur kände du då? Vad betyder det för dig? Vad får du för känsla då? En 
intervjulängd på 45-60 minuter var önskvärt från projektets sida, vilket införlivades i 
alla åtta intervjuer. Den första intervjun var en provintervju. Syftet var att pröva de 
översatta intervjufrågorna samt författarnas intervjuteknik. Intervjun utfördes med gott 
resultat och följdfrågorna som ställdes kom naturligt. Det transkriberade materialet 
granskades av studiens handledare och godkändes att användas till resultatet.  
 
Av de totalt åtta intervjuerna utfördes sex stycken på Högskolan i Borås, i avskilt 
bokade grupprum i Biblioteket. En intervju utfördes i deltagarens egna hem, där endast 
författarna och den blivande pappan var närvarande. En intervju genomfördes på en av 
deltagarnas arbetsplats i ett avskilt konferensrum. Alla deltagare hade möjlighet att välja 
plats. Vid samtliga intervjuer fick deltagaren inför intervjun skriva under ett 
Samtyckesformulär (Bilaga 5). Där framkom det tydligt att deltagarens medverkan i 
studien var frivillig, samt att han när som helst under studiens gång kunde avbryta sin 
medverkan utan att ange orsak. Information gavs om att allt material behandlades 
konfidentiellt. De åtta intervjuerna utfördes med båda författarna närvarande. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon.   
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Dataanalys 
En gemensam kvalitativ innehållsanalys av Elo och Kyngäs (2008, s. 107) har tilldelats 
av det större projektet ”Fathers Participation in Pregnancy- Baltic and Nordic 
Experiences” för att analysera resultatet. Kvalitativ innehållsanalys är en analysmetod 
som används för att analysera och tolka skriven text samt verbal och visuell 
kommunikation. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 189.) har kvalitativ 
innehållsanalys ett fokus i att beskriva likheter och skillnader i textinnehållet.  
 
Intervjuerna transkriberades ordagrant utav båda författarna tillsammans efter 
upprepade uppspelningar av ljudfilerna. Transkriberingen innefattade icke verbal 
kommunikation så som känslouttryck, leenden, skratt, suckar och pauser (Elo & Kyngäs 
2008, s. 109). Pauserna markerades med en punkt per pausad sekund. De utskrivna 
intervjuerna lästes sedan var för sig upprepade gånger för att en helhetsbild av texten 
skulle skapas. Reflektioner och utmärkande betydelser från texten noterades under 
läsningens gång i dokumentets ena kant för att belysa alla tänkbara aspekter. Därefter 
jämförde författarna sina noteringar och påbörjade ett gemensamt arbete att ta ut 
meningsbärande enheter från texterna. Varje intervjuperson tilldelades en färg för att 
lättare kunna identifieras i analysprocessen.  
 
En meningsbärande enhet kan innefatta ord, meningar, eller stycken ur en text som hör 
ihop genom sitt sammanhang. De meningsbärande enheterna skall svara mot studiens 
syfte (Elo & Kyngäs 2008, ss. 109-111). De meningsbärande enheterna kondenserades, 
vilket innebär att texten kortas ned utan att det centrala innehållet försvinner. För att ge 
innebörden i texten en högre logisk nivå abstraherades den kondenserade texten och 
koder skapades. En kod beskrivs vara en etikett som kortfattat beskriver textens 
innehåll. Jämförelse av kodernas likheter och skillnader resulterade i tio stycken 
underkategorier som bildade tre stycken kategorier. Ett övergripande tema synliggjordes 
under analysens gång. En underkategori bildas av ett varierat antal koder med liknande 
innehåll. Underkategorier bildar sedan ett mindre antal kategorier. Innehållet i 
kategorierna får inte passa in i två eller flera kategorier, vilket kan vara svårt att 
tillgodose när texten innehåller en människas upplevelse. Ett tema utgör en röd tråd av 
resultatets innebörd och återkommer i alla kategorier samt svarar på frågan ”vad handlar 
det här om?” (Elo & Kyngäs 2008, s. 111; Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 
190-191). För att förtydliga analysarbetets gång illustreras detta med en tabell över hur 
en kategori har skapats. V.g. se tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel från analysarbetet 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Man är ju två när man 
skaffar barn det är ju 
liksom, även om hon bär 
barnet så är man ju två om 
det. 

Man är två när 
man skaffar 
barn även om 
hon bär barnet. 

Att 
vara två 

Att ta sin 
självklara roll  

Att vara 
inkluderad 
men stå vid 

sidan av 

Barnmorskan tilltalar ju 
och behandlar mig minst 
lika väl som en lika viktig 
person som mamman.  

Tilltalar och 
behandlar mig 
som en lika 
viktig person 
som mamman. 

Lika 
viktig 

Känna sig sedd 
och bli bekräftad 

Det känns ju, att vara den 
här sido eh.., figuren.  

Väcker känslor 
att vara en 
sidofigur 

Sido-
figur 

Fokus på 
kvinnan ger 
utanförskap 

Det gäller ju mig också. 
Men så tänkte jag, vissa 
gånger kanske dom bara 
ska va dom. 

Det gäller mig, 
men ibland 
kanske det 
bara ska vara 
dom.   

Bara 
dem 

Att ställa sig vid 
sidan av 

 

Forskningsetiska överväganden 
Forskning som avser att studera människor kräver ett godkännande från 
Etikprövningsnämnden. Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor 
(SFS 2003:460), inkluderar den ej studier på Magisternivå. Därmed har ingen 
etikprövning utförts för denna studie. Tillstånd om att genomföra studien har gjorts 
genom att skriftlig förfrågan skickats till berörd verksamhetschef för godkännande om 
att genomföra studien. Deltagarna i studien har enligt 16§, fått information om studiens 
syfte, metod samt uppgifter av studiens upphovskvinnor. De har erhållit information om 
studiens frivillighet och att deras medverkan när som helst kan avbrytas, vilket även 
framkommer i 19§. I enlighet med 17§, har deltagarna vid intervjutillfället samtyckt till 
att deltaga i studien genom påskrift av ett samtyckesformulär (Lag om etikprövning av 
forskning som avser människor, SFS 2003:460). All insamlad data till studien, från 
deltagarna, har i enlighet med Helsingforsdeklarationen behandlats konfidentiellt 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 69). 
 
 
RESULTAT 
Analysen av det insamlade materialet resulterad i tio stycken underkategorier; Att ta sin 
självklara roll, Känna sig sedd och bli bekräftad, Fokus på kvinnan ger utanförskap, Att 
ställa sig vid sidan av, Stöttande hjälpreda, Förberedelser och kunskap ger trygghet, 
Samhörighet och kroppsliga förändringar, Bevis som gör det verkligt, Tankar om 
framtid och att inte räcka till och Förmågan att släppa kontrollen trots oro. 
Underkategorierna mynnade sedan ut i tre stycken kategorier; Att vara inkluderad men 
stå vid sidan av, Relationens trygghetsskapande betydelse och Föreställningar om det 
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okända. Ett övergripande tema växte fram under analysens gång; Frånvaro av 
förkroppsligande- ett hinder för delaktighet. V.g. se tabell 2.  
 
Tabell 2. Underkategorier, Kategorier och Tema. 
Underkategorier Kategorier Tema 
Att ta sin självklara roll  

Att vara inkluderad 
men stå vid sidan av 

Frånvaro av 
förkroppsligande- 

ett hinder för 
delaktighet 

Känna sig sedd och bli bekräftad 
Fokus på kvinnan ger utanförskap 
Att ställa sig vid sidan av 
Stöttande hjälpreda Relationens 

trygghetsskapande 
betydelse 

Förberedelser och kunskap ger trygghet 
Samhörighet och kroppsliga förändringar 
Bevis som gör det verkligt  Föreställningar om 

det okända Tankar om framtid och att inte räcka till 
Förmågan att släppa kontrollen trots oro 
 

Att vara inkluderad men stå vid sidan av 
Kategorin skapades av de fyra underkategorierna, Att ta sin självklara roll, Känna sig 
sedd och bli bekräftad, Fokus på kvinnan ger utanförskap och Att ställa sig vid sidan 
av. Männen kände sig alla delaktiga och tog sin plats som blivande pappa och man i 
relationen till sin partner och deras graviditet. De talade alla om det naturliga 
engagemanget i graviditeten och dess positiva påverkan på relationen. De kände sig väl 
bemötta i mötet med barnmorskan och övrig vårdpersonal. Majoriteten av männen 
uttryckte att barnmorskorna uppmärksammade dem och såg dem som en viktig del i 
graviditeten. Dock sågs ett tydligt återkommande fenomen, att kvinnan och magen var i 
fokus vilket skapade en känsla och ett uttryck för ett utanförskap. Även samhällets 
föråldrade syn på graviditeten gav männen en känsla av att komma i andra hand. De 
tolkade sin uppgift som att vara familjens beskyddare och därmed inte jämlik i 
graviditeten. Några av männen valde dock att själva ta ett steg tillbaka, vilket innebar att 
männen själva valde ett utanförskap. Det kunde handla om situationer där mannen 
upplevde att kvinnan hade mer kunskap eller då han själv aktivt valde att inte vara med. 
 

Att ta sin självklara roll 
Gemensamt för alla män var att de kände att de var två om graviditeten, även om det var 
kvinnan som bar barnet. De uttryckte det som en självklarhet att båda var delaktiga. De 
blivande papporna beskrev att de växte in i sin roll under graviditetens gång och gjorde 
att de i relationen kom varandra närmare. Männen upplevde en tillfredsställelse i att ge 
en lugnande inverkan på sin gravida kvinna och på så sätt underlätta deras gemensamma 
transition mot föräldraskapet. 
 
”Jag har känt att vi är ju två och jag vill va med på det här tåget, jag tycker det är en 
fantastisk resa.” (1) 
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Känna sig sedd och bli bekräftad 
De blivande papporna gav uttryck för att det inom vården finns en klar agenda vad de 
arbetar för och vilka ideal som finns. Ett tydligt fokus uppfattades i hur paret 
tillsammans såg på sin graviditet och hur de utifrån sina olika roller kunde göra det 
bästa av sin situation. Barnmorskans och annan vårdgivares bemötande var betydande 
för om männen kände sig inkluderade i mötet eller inte. Ett lugnt professionellt 
bemötande där paret tilltalades som ”ni” och där mannen blev sedd stärkte känslan av 
delaktighet hos männen. Flera utav papporna påtalade en nöjdhetskänsla när de blev 
ihågkomna av sin barnmorska. När hon med ett igenkännande i bemötandet tog emot 
paret vid till exempel graviditetskontroller upplevde flera av männen att de inte var 
okända för barnmorskan.   
 
”Hon har verkligen pratat mot oss båda, inte bara envägs utan mot, mot oss båda två, 
att vi är en att vi har någonting ihop. Det gör delaktigheten ännu, ännu mer.” (1)  
 

Fokus på kvinnan ger utanförskap 
Graviditeten ansågs vara båda föräldrarnas ansvar men informationen som gavs riktades 
mestadels till den gravida kvinnan. Trots ett gott bemötande och en känsla av att bli 
inkluderad kunde männen uppleva sig åsidosatta. De hade förväntat sig att mötet med 
barnmorskan skulle vara mer riktat mot dem båda och blev förvånade över hur lite plats 
mannen gavs. 
 
”Vid inskrivningen så fick jag ju komma med mitt personnummer i alla fall…, så det var 
bara ah, så jag frågade liksom så till slut eh.., är det här allt jag bidrar med här?” (4) 
  
Den gravida kvinnan gavs mest uppmärksamhet vilket fick männen att känna sig 
bortglömda. Det material som användes vid Mödrahälsovården ansågs vara förlegat och 
bidrog till en icke- jämställd syn på föräldraskapet. Några av männen ansåg att 
samhällets syn på graviditeten var att det var kvinnans graviditet. Mannen var den som 
skulle skydda kvinnan så att hon enbart kunde fokusera på att vara gravid. 
 
”I sociala sammanhang när man träffar andra, när man talar om att man ska ha barn, 
när man är bägge två som talar om det, så är det ju alltid uppmärksamheten som riktas 
först mot mamman.” (8) 
 

Att ställa sig vid sidan av 
Ett tydligt fokus på kvinnan och barnet i magen gjorde att de blivande papporna 
naturligt inte kände sig som föremål för undersökning vid graviditetskontrollerna. 
Männen beskrev det som en självklarhet att barnet och kvinnans hälsa var det primära i 
sammanhanget. Några av dem litade på sina kvinnor och deras kunskaper gällande 
graviditet och förlossning och lade då över mer ansvar på sin kvinna. De valde då själva 
att ta ett steg tillbaka vilket gav en annan form av utanförskap. 
 
”Det viktigaste är ju faktiskt denna magen just nu att den mår bra och att den sparkar 
och lever och hittar på rackartyg. Så det stör mig faktiskt inte så mycket att eh.., sitta 
lite avvaktande och få vara med och följa hur, hur förloppet och vad som händer.” (7)  
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Relationens trygghetsskapande betydelse 
Kategorin bildades av följande underkategorier, Stöttande hjälpreda, Förberedelser och 
kunskap ger trygghet samt Samhörighet och kroppsliga förändringar. De blivande 
papporna uttryckte att deras roll var att finnas där och vara tillgänglig under 
graviditeten. Att gemensamt förbereda för barnets födelse och inhämta all nödvändig 
information och kunskap skapade en känsla av trygghet och delaktighet. Kontinuitet och 
erfarenhet hos barnmorskan samt kunskap om vad som väntade var betydande för 
papporna. Den sociala samhörigheten, där familjär gemenskap och vänners betydelse 
var viktiga aspekter, stärkte männen i deras kommande papparoll. Männen talade om 
vikten av att förstå varandra i sin relation för att kunna förstå och acceptera de 
kroppsliga förändringar kvinnan genomgår under graviditeten.  
 

Stöttande hjälpreda 
Att finnas där sågs som en självklarhet från männens sida. Deras roll var att stötta sin 
kvinna främst med fysiska göromål i hemmet men även att finnas där som ett 
psykologiskt stöd genom att inge lugn och alltid finnas tillgänglig oavsett situation. 
Männen poängterade att det var viktigt för dem att deras kvinna inte kände sig ensam i 
graviditeten utan att det var deras gemensamma graviditet där han såg det som sin 
skyldighet att ställa upp. De försökte underlätta vardagen genom att skapa en lättare 
miljö att leva i där en positiv atmosfär ansågs vara viktig. De såg emellertid risken i att 
bli för överbeskyddande och då ta över i olika situationer.  
 
”Behöver hon mig så finns jag där och det spelar ingen roll vad det är.” (5) 
 

Förberedelser och kunskap ger trygghet 
Männen påtalade behovet av att vara förberedd. Det innefattade praktisk och 
känslomässig förberedelse där kunskapen om vad som väntade spelade en betydande 
roll. Förberedelser i både hemmet och på jobbet var viktiga bitar i männens 
förberedelseprocess mot faderskapet. De blivande papporna såg det som sitt ansvar att 
undersöka regler och anmälningsskyldigheter gällande föräldraledighet och anmälan till 
försäkringskassan. Inhämtad kunskap och information från böcker, internet, föräldrastöd 
och barnmorskan var något de blivande papporna tillsammans med sin kvinna 
reflekterade över och tillsammans skapade de bilder på det väntade barnet. Flertalet av 
papporna hade graviditetsappar i sina mobiltelefoner där de kunde följa 
graviditetsförloppet och barnets utveckling. Männen hade delade åsikter gällande 
informationen som fanns att tillgå på internet. Gemensamt var dock att de alla var 
kritiska till källan. En äldre rutinerad barnmorska var något som de blivande papporna 
uppskattade då de upplevde att hon hade uppsikt över familjen och graviditeten som 
helhet. Att få svar på sina frågor och funderingar på ett ärligt sätt bidrog till ökad känsla 
av trygghet.  
 
”Hon har lång erfarenhet och... det känns bra.” (6)  
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Samhörighet och kroppsliga förändringar 
Två av de blivande papporna hade ej deltagit under de gruppledda utbildningstillfällena 
i föräldrastödet. Föräldrastödets utbildningstillfällen hade varierande grad av betydelse 
för papporna. Några av männen påtalade att de inte uppskattade tillfället i föräldrastödet 
då kvinnor och män delades in i enskilda grupper. De gav uttryck som att bli grupperade 
med andra män och bli intvingade i en diskussionssituation som de inte alls 
uppskattade. Några hade även svårt att i grupp tala med okända människor och upplevde 
utbildningstillfället jobbigt. Resterande män värdesatte de enskilda diskussionsforumen 
då de fick sina tankar och funderingar bekräftade av andra i samma situation. Vänners 
stöd och erfarenhet gav männen en känsla av sammanhang och samhörighet. Att få 
vänners erfarenhet och praktiska råd var värdefullt och de upplevde att det var lättare att 
tala med sina vänner jämfört med den närmsta familjen. Däremot kände de att graviditet 
hade fört dem närmare sin egen familj och att de delade deras glädje och förväntningar. 
Samtliga män hade en god relation till sin partner där de alla uttryckte att de pratade 
mycket med varandra. De var jämlika i sina tankar och värderingar och stöttade 
varandra i processen att bli föräldrar. Männen visade dock en sympati och förståelse för 
de kroppsliga förändringar som kvinnan genomgick och för vad som väntade henne vid 
en förlossning. De betonade vikten av att välja sina ord och känna in situationen då 
kvinnans hormoner påverkade hennes beteende. Trots detta kände sig papporna 
stundtals hjälplösa då det inte kunde göra något åt de besvär kvinnan led av under 
graviditeten.  
 
”Att få prata med papporna lite enskilt, då fick man höra var deras orosnivåer var. 
Eh…, så det var faktiskt skönt att höra att man kanske inte var ensam som pappa och ha 
dom här tankarna.” (7) 
 
En av männen uttryckte en sorgsenhet över de förväntningar han hade haft med en 
graviditet. Han väntade sitt första barn med sin kvinna som hade två barn sedan ett 
tidigare förhållande. Han hade förutsatt att han skulle få delta i föräldrastödet precis som 
andra föräldrar som väntade sitt första barn. Då han blev föremål för enskilt föräldrastöd 
frågade han sig varför det gjorts skillnad på honom och andra förstagångspappor, han 
uttryckte ett behov av stöd och gemenskap.  
 
”Det blir ju mycket fokus på henne eller den personen som är gravid. Och det är ju 
naturligt att så är det, men för min del då, det här är ju första gången för mig som jag 
ska få ett eget barn och det är ju väldigt mycket som händer hos mig också.” (3)  
 

Föreställningar om det okända  
De tre underkategorier, Bevis som gör det verkligt, Tankar om framtid och att inte räcka 
till och Förmågan att släppa kontrollen trots oro bildade denna kategori. De blivande 
papporna upplevde ultraljudet som en fantastisk upplevelse. Det blev det första tydliga 
beviset på att graviditeten var sann men också att återupprepade gånger få höra sitt 
barns hjärtljud på barnmorskekontroller gjorde barnets närvaro verkligt. Gemensamt för 
dem alla var att de hade mycket tankar och funderingar om graviditeten och sin blivande 
roll som pappa. De upplevde känslor som att inte räcka till och att inte kunna trösta sin 
partner. Majoriteten av männen upplevde ett kontrollbehov då känslan av att inte veta 
vad som väntade dem liknades vid att springa i en mörkerkorridor. En bristande kontroll 
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gav männen en oro som i många utav fallen kunde härledas till tidigare upplevelser så 
som missfall, blödningar samt ofrivillig barnlöshet.  
 

Bevis som gör det verkligt 
Männen beskrev början av graviditeten som något overkligt, de hade svårt att tro på att 
graviditeten existerade då den inte syntes utåt. Ultraljudet blev för männen det första 
riktiga visuella mötet med barnet och ett kvitto på att de skulle bli en familj. Ultraljudet 
var fantastiskt, fascinerande och spännande. En upplevelse de aldrig skulle glömma. De 
beskrev en lättnad av att få se fostret och få höra barnmorskans eller läkarens ord om att 
allt stod rätt till med det väntade barnet. Några av de blivande papporna berättade glatt 
om hur de hos barnmorskan fick vara med och känna hur barnet låg i magen och att det 
tillsammans med att få höra hjärtljuden gav dem ett bevis på att graviditeten var verklig.  
  
”Man får vara med och känna, känna barnets huvud och så visar hon hur kroppen 
ligger och sådant där, så.., så det har varit väldigt, väldigt spännande. Det gör att det 
blir mycket mer verkligt också.” (4)  
 

Tankar om framtid och att inte räcka till 
Flertalet av de blivande papporna hade redan innan graviditeten haft tankar på 
föräldraskap. De hade funderat på hur det skulle påverka deras liv, men starkast var 
ändå känslan av att någon gång i livet få bli pappa. Under graviditeten samtalade 
männen med sina partners om hur de skulle dela på föräldraledigheten, det framkom 
tydligt att alla män önskade vara pappalediga då de ansåg att det var det bästa sättet att 
lära känna sitt barn. De förstod att det skulle bli en stor förändring i vardagen och hade 
tankar om hur det skulle komma att begränsa dem med ett nytillkommet litet barn i 
familjen. Männen reflekterade över hur det naturliga känslobandet till barnet skulle 
knytas. De beskrev dock en viss tvekan i hur detta så naturligt bara kunde ske. De 
blivande papporna hade tankar på hur de på bästa sätt kunde bli en förebild för sitt barn. 
Männen önskade vara förberedda ekonomiskt, jobbmässigt och med praktiska sysslor 
för att på så sätt kunna vara så närvarande som möjligt när barnet väl var fött. Att inte 
räcka till, var något som tydligt framkom i alla intervjuer. De blivande papporna kände 
en viss begränsning i den psykologiska stöttningen till deras partner. 
 
”Hon vet ju bara att hon har ont eller att hon känner sig orolig eller vad det nu kan 
vara. Hon vet inte vad det beror på och, och eh…, nä, då känner man sig inte tillräcklig 
och jag vet inte hur man ska tackla det.” (3)  
 
Det sågs en skillnad i äldre och yngre mäns tankar om föräldraskap och relationer. Den 
äldsta av deltagarna kände sig lugnare i rollen att bli pappa, han kände sig mer mogen 
nu än vad han gjorde för tio år sedan då han och hans partner började sin resa mot 
föräldraskapet. Han hade en stor önskan om att bli pappa till det nu väntade och 
planerade barnet. En av de yngre deltagarna hade reflekterat kring om inställningen till 
graviditet hade varit annorlunda om den hade varit planerad. Denne man såg en fördel 
med att vara en ung förälder men funderade om det fanns en risk för stagnering i att 
enbart identifiera sig som en förälder och kärnfamilj.  
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”Jag kan tänka mig att man går in i det på ett helt annat sätt om man har bestämt sig 
för och liksom försöka få barn i ett och ett halvt år och sen blir gravid.” (8) 
 

Förmågan att släppa kontrollen trots oro 
Det var viktigt för männen att förstå vad som hände och vad som skulle hända under 
graviditeten. De gav uttryck för att inte ha kontroll i nya okända situationer där de 
saknade insikt. Detta gav dem en känsla av ovisshet. Papporna förlitade sig mycket på 
barnmorskan och andra personer. Deras erfarenhet och kunskap om produkter och 
graviditetsrelaterade ting gjorde dem lugna och ökade känslan av att ha kontroll. Oro 
var något framträdande hos männen. Den föreföll dock skilja sig beroende på tidigare 
upplevelser. De män som tidigare upplevt missfall, blödningar eller ofrivillig barnlöshet 
hade mest oro över om graviditeten skulle gå bra denna gång. De övriga papporna var 
mer oroliga över anatomiska avvikelser hos barnet och om yttre faktorer som kan 
påverka en graviditet negativt. 
 
”Allt kan liksom hända känner man trots alla förberedelserna.” (2)  
 

Frånvaro av förkroppsligande- ett hinder för delaktighet 
Ett övergripande tema synliggjordes under studiens analysprocess. Temat skapades 
genom abstraktion av textens innehåll som visade att det fanns hinder för mäns 
upplevelse av delaktighet. Detta hinder symboliserade den biologiska fördelen som 
kvinnan har i graviditeten. Det är hon som bär barnet och känner de biologiska och 
kroppsliga förändringarna som sker i hennes kropp, vilket underlättar hennes transition 
till moderskapet. Männen hade endast tillgång till graviditeten genom sin kvinna. Med 
inbjudan att närvara och göras delaktig, ökade deras insikt om det kroppsliga 
fenomenet. Det gav männen en högre förståelse och relation till de förändringar som 
sker under graviditeten. Utan insikt och förståelse blir männen lämnade i ovisshet vilket 
skapar ett hinder för delaktighet.   
 
 
DISKUSSION 

Resultatsammanfattning 
Blivande förstagångspappor upplevde sig vara delaktiga under graviditeten och i 
relationen till sin partner. De tog sin plats i rollen som blivande pappa och fanns hela 
tiden som en stöttande person till den gravida kvinnan. Trots detta uttryckte männen en 
känsla av utanförskap då kvinnan och magen stod i fokus. Den kunde vara påtvingad 
men också självvald. Kunskap och samhörighet med andra samt barnmorskans trygga 
vägledning visade sig vara viktiga delar i pappors transition mot papparollen och för 
upplevelsen av delaktighet. Ultraljudet var betydande och ett kvitto på att de skulle bli 
pappa. Tankar om framtid, otillräcklighet samt oro och tidigare negativa upplevelser 
färgade männens sätt att handskas med graviditeten och sin egen förmåga till 
delaktighet.  
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Metoddiskussion 
En kvalitativ metod med livsvärldsintervjuer har använts då den anses vara den bästa 
metoden för att få förståelse för hur pappor upplever sin delaktighet under graviditet. 
Till studien fick författarna tilldelat sig syftet, inklusionskriterier, intervjuguide samt 
metod och analysmodell från det större projektet ”Fathers Participation in Pregnancy- 
Baltic and Nordic Experiences” (Bilaga 1).  Intervjuguidens uppbyggnad (Bilaga 6) var 
ett redskap för att fånga olika aspekter i pappornas upplevelser av delaktighet. Under 
intervjun är det av vikt att forskaren har ett öppet förhållningssätt och kan växla mellan 
närhet och distans. Närhet behövs för att tillåta öppenhet men för att bevara en 
objektivitet behöver forskaren tillfälligt distansera sig i processen för att nå en högre 
grad av begriplighet. Med en öppenhet skapas till slut en reflektion där deltagaren börjar 
reflektera över saker som denne tidigare inte gjort eller getts möjlighet till att göra 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 100-101). Genom att bjuda in pappan till att 
ge uttryck för berättelser och känslor skapas texten av deltagaren och forskarna 
tillsammans. Författarnas delaktighet är given i en kvalitativ studie och därför kan inte 
resultatet ses som oberoende av författarna (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 
199).  
 
Den tilldelade innehållsanalysen av Elo och Kyngäs (2008) med induktiv ansats svarade 
mot studiens syfte och användes för att analysera den insamlade datan. En kvalitativ 
innehållsanalys har som avsikt att identifiera skillnader och likheter i människors 
upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 189). Kunskapen från ett enskilt 
fall kan med ett induktivt tillvägagångssätt ge en större allmän förståelse och bidra med 
ny insikt om fenomenet. Det kan rekommenderas om det inte finns tillräckliga 
kunskaper om fenomenet som skall studeras eller om den kunskap som finns är splittrad 
(Elo & Kyngäs 2008, s. 109; Malterud 2009, s. 172). Användningen av den induktiva 
ansatsen har diskuterats utifrån hur den tilldelade intervjuguiden är utformad. De nio 
riktade frågorna i intervjuguiden (Bilaga 6) uppmanar deltagarna att berätta om sina 
erfarenheter utifrån givna områden. Detta kan möjligtvis begränsa deltagarna att 
nyanserat tala om andra viktiga upplevelseområden. För att ändå stärka den induktiva 
ansatsens användning till analysen bör det förtydligas att intervjufrågorna som ställdes 
var öppna och inbjudande. Frågorna uppmanar deltagarna att berätta hur de upplever de 
berörda områdena i intervjuguiden (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, s. 187). 
Författarna var lyhörda för deltagarnas berättelser och dess innehåll och ställde utifrån 
det följdfrågor i deskriptiv form under intervjun för att fånga upp det spontana och 
unika i varje deltagares berättelse (Kvale & Brinkmann 2009, s. 149).  
 
Alla intervjuer genomfördes med båda författarna närvarande och det var författarnas 
första intervjusituation. Detta kan möjligtvis ha påverkat det insamlade materialet då 
kvaliteten på intervjun är beroende av intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper 
(Kvale & Brinkmann 2009, s. 98). Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 6) delades lika 
mellan författarna, men de deskriptiva följdfrågorna ställdes spontant under 
intervjuerna. Att under intervjuerna ha varit två har upplevts positivt och det har visats i 
textmaterialet att författarna kompletterat varandra. Fördelen med att vara två 
intervjuare är att de under intervjun kan koncentrera sig och dela upp frågeområden 
sinsemellan. När intervjuarna känner varandra tillräckligt väl kan de enligt Thomsson 
(2010, s. 73) bli en trygg situation där samtalet lättare flyter på och luckor som 
eventuellt uppstår kan fyllas i av den andra. Intervjuarna fungerar som ett komplement 
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till varandra.  En nackdel kan vara att intervjuarna kan avbryta varandras tankegångar 
och att intervjun kommer in i en annan riktning. En sak att ha i åtanke vid en 
intervjusituation är att maktpositionen skiljer sig om det är en eller två intervjuare. I 
detta fall upplevdes deltagarna avslappnade och samtalen blev naturliga då de öppnade 
sig och kunde sväva ut i sina berättelser.  
 
Författarnas förförståelse kan enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 197) vara ett problem 
vid intervjustudier. Förförståelsen innefattar förutfattade meningar, teoretisk kunskap 
och tidigare erfarenheter. Författarna till studien diskuterade sin förförståelse innan 
studiens början och skrev ned vad de förväntade att studien skulle visa. Vid genomgång 
av den tilldelade intervjuguiden fann dock författarna en trygghet i att inte kunna 
påverka de redan angivna frågeområdena då endast deskriptiva följdfrågor tilläts. Detta 
minimerade risken för bias. Om förförståelsen ska sättas åt sidan eller inte är något som 
det finns olika uppfattningar om. Risken med att sätta förförståelsen åt sidan är att 
viktigt innehåll i materialet går förlorat. Förförståelsen kan istället medverka till att ny 
kunskap och djupare förståelse för det visade fenomenet skapas (Kvale & Brinkmann 
2009, s. 197). Efter studiens genomförande fanns en klar skillnad i författarnas tidigare 
antaganden om vad som skulle visa sig med vad som faktiskt framträdde ur den 
insamlade datan.  
 
Analysprocessen utfördes gemensamt av de båda författarna. Vid osäkerhet i tolkningen 
av datan upplevdes det som en trygghet och styrka att vara två i diskussionen kring 
abstraktionen av materialet, vilket också bekräftas vara en styrka enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012, ss. 189-198). För att kunna tolka texter behövs därför 
kunskap om deltagarna. Kön, ålder, utbildning och socioekonomisk status är bland 
annat viktigt för studiens syfte, vilket har varit till hjälp vid tolkning av texterna. Enligt 
Elo och Kyngäs (2008, s. 112) är en fördjupad beskrivning av tillvägagångssättet vid 
analysprocessen av vikt för att läsaren skall kunna följa den och förstå dess styrkor och 
begränsningar. Det är även av betydelse att se sambandet mellan resultatet och den 
insamlade datan som kan tydliggöras via bilagor och tabeller. Detta ger resultatet en 
stärkt tillförlitlighet. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) stärks 
tillförlitligheten även genom att studien genomförts och analyserats av de båda 
författarna tillsammans. Resultatets giltighet innebär att analysen av materialet har lett 
till att de kategorier som framkommit tydligt ses i deltagarnas berättelser (Elo & Kyngäs 
2008, s. 112). För att stärka giltigheten av författarnas tolkning används citat i 
resultatdelen. Överförbarhet beskriver hur och i vilken mån resultatet kan gälla för 
andra grupper än den som studerats. Hur överförbart resultatet i studien är beror på hur 
noggrant författarna beskrivit studiens tillvägagångssätt. Det behövs en tydlighet i hur 
urval skett, hur deltagarna beskrivits och hur datainsamling och analys utförts för att 
läsaren skall kunna avgöra graden av överförbarhet (Elo & Kyngäs 2008, s. 112; 
Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 198-199). Författarna anser att en klar 
beskrivning av tillvägagångsättet tydliggörs i studiens metoddel. 
 
Innehållsanalysen av Elo och Kyngäs (2008) har i sin redogörelse av analysprocessen 
enligt författarna en bristfällig beskrivning av hur analysen skall genomföras. Mycket 
av dess innehåll refereras till Lundman och Hällgren Graneheim, varför författarna då 
valt att även använda deras forskning för att få en helhetsbild av analysprocessen. De 
tilldelade riktlinjerna från det större projektet anses enligt författarna inte ha varit något 
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hinder för utförandet av studien. Detta trots att författarna inte har kunnat påverka 
studiens tilldelade syfte eller delar av inklusionskriterierna som anses vara formulerade 
på ett oklart sätt.   
 

Resultatdiskussion 
I vårt resultat beskrev papporna hur de upplevde sin delaktighet utifrån olika aspekter 
under graviditet. Alla såg det som en naturlig del att finnas där och tillsammans dela 
graviditeten. Männen upplevde att de blev väl bemötta av barnmorskan och vården.  
Vissa beskrev en positiv känsla av att vara ihågkommen av barnmorskan och att bli 
uppmärksammad som en lika viktig person som den gravida kvinnan i graviditeten. I 
studien av Finnbogadóttir, Crang Svalenius och Persson (2003, s. 100) påvisar de att det 
är viktigt hur pappor bemöts av barnmorskan för att känna sig delaktiga. Det känns 
positivt att männen i vår studie fick detta goda bemötande från sina barnmorskor då det 
i annan forskning visat sig att männen kände sig osynliga och upplevde sitt deltagande 
vid Mödrahälsovården som att bara vara där som sin gravida kvinnas sällskap 
(Widarsson, Kerstis, Sundquist, Engström & Sarkadi 2012, s. 40).  
 
Några av deltagarna i vår studie upplevde trots bra bemötande från barnmorskan att de 
inte gavs någon plats i mötet. Detta fick dem att känna ett utanförskap då fokus hos 
barnmorskan var kvinnan och det väntade barnet. Männen hade trott att de som blivande 
pappor bidrog mer i mötet med barnmorskan än att bara vara en sidofigur. Detta 
framkommer även i studien av Finnbogadóttir, Crang Svalenius och Persson (2003, s. 
100) där männen upplevde en besvikelse över att inte bli sedda eller hörda som blivande 
förstagångspappor. Utanförskapet det medför blir tilldelat de blivande papporna vilket 
är ett utav huvud fynden i vårt resultat. Beror det tilldelade utanförskapet på bristande 
kunskap hos barnmorskor angående mäns behov av stöd och inklusion? Enligt 
Petersson, Collberg och Toomingas (2008, ss. 87-93) är det Mödrahälsovårdens uppgift 
att i sin verksamhet ge såväl män som kvinnor ett individuellt utformat stöd efter deras 
unika behov. Efter vår insyn i Mödrahälsovårdens verksamhet kan frågan ställas om 
barnmorskan ges tillräckligt med tid och kunskap för att se till varje pappas unika behov 
av stöd. Vi kan se en problematik då barnmorskans tid och resurser inte finns inom 
dagens Mödrahälsovård. Är denna kunskap om pappors emotionella behov av stöd 
något som bör ges redan under barnmorskeutbildningen, eller är det socialt accepterat 
att pappor inte skall göras delaktiga?  
 
Samhällets syn på graviditeten var något som männen i vår studie reflekterade över. De 
ansåg att samhället ser graviditeten som kvinnans och att mannen skall underlätta 
kvinnans tillvaro och bejaka hennes behov och vakta grottan. Denna syn bekräftas i 
studien av Alio, Lewis, Scarborough, Harris och Fiscella (2013, s. 4) som menar att den 
ideala pappan skall verka som en tröstande och vårdgivande partner där kvinnans 
bekvämlighet och behov skall stå i fokus. En aktiv pappa bryr sig om graviditeten, skall 
lära sig så mycket som möjligt och ge fysisk och emotionellt stöd till kvinnan som bär 
hans barn. Han skall hjälpa den gravida kvinnan att ta viktiga beslut och bekräfta hennes 
kroppsliga förändringar och förmåga till att bli en bra mamma. Detta visar att männen i 
vår studie hade en syn som överensstämmer med hur samhället ser ut idag. Vad kan 
detta bero på? Vi tror att det i ett samhälle som vårt, där kärnfamiljen lever mer isolerat 
från övriga familjen, där naturlig hjälp tidigare fanns att tillgå, behövs mannen för att 
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underlätta kvinnas tillvaro. Hon behöver stöd och stöttning i sin transition till 
moderskapet och då mannen delar graviditeten med kvinnan och inte är den som bär 
barnet blir han den naturliga stöttande hjälpredan vilket tydliggjorts i vår studie. 
Samtidigt ansåg männen i vår studie att deras behov och tankar behövde tillgodoses lika 
väl som den blivande mammans. Männen talade även om att deras emotionella resa mot 
faderskapet är i stort behov av hjälp och stöttning. Där anser vi att det finns fler förutom 
barnmorskan som kan bistå med detta stöd vilket även påvisats i studien av Jordan 
(2007, ss. 4-5). Hon betonar att män är beroende av att kvinnan bjuder in och delar 
upplevelsen med honom och därmed förstärker verkligheten av graviditeten och det 
väntade barnet. Draper (2003, s. 70) menar att kvinnor har en lättare transition mot 
föräldraskapet då de biologiska förändringarna sker i hennes kropp. De tydliggör 
naturligt det blivande moderskapet. Män har dock inte dessa förkroppsligade 
förändringar som underlättar hans transition mot faderskapet och behöver därför göras 
delaktig för att förtydliga graviditeten.  
 
Männen i vår studie uttryckte en undran hur det kommer sig att det är så svårt för 
människor i allmänhet att fråga hur den blivande pappan känner sig? Varför är det så 
svårt för dem att lyssna på mäns tankar och funderingar, och hur det kommer sig att det 
är mycket lättare att fråga en kvinna vad hon har för inställningar till graviditeten? 
Dessa tankar hos män har även framkommit i studien av Jordan (2007, ss. 4-5) där hon 
beskriver hur blivande pappor upplever andra personers glädje över graviditetsbeskedet. 
Glädjen riktades främst mot den gravida kvinnan och lämnade mannens känslor och 
tankar utanför. Studier av Fowler, Halle, Rissel, Dowd, Hennessy, MacNevin och 
Nelson (2008, ss. 62-63) samt Widarsson et al. (2012, s. 41) visar att männen hade ett 
emotionellt och praktiskt stöd i sin gravida kvinna men saknade personligt stöd från 
andra. De hade ingen att dela sina känslor med och saknade andra pappor att vända sig 
till. Männen i vår studie däremot, kände stort stöd i sina familjer och vänner. De sökte 
mycket information via vänner som hade barn och tog emot tips och idéer om allt som 
rörde föräldraskapet.  
 
De som deltog i föräldrastödets utbildningstillfällen i vår studie uttryckte att de hade fått 
god kunskap från engagerade barnmorskor. De uppskattade föreläsningstillfällena där 
de kunde lyssna och ta in information. Dock var en del av dem osäkra om dessa 
tillfällen verkligen gav dem någon ny kunskap. I motsats till studien av Widarsson et al. 
(2012, s. 40) där diskussionsgrupper för blivande pappor upplevdes som något positivt 
och stärkande upplevde några av männen i vår studie den könsindelade 
gruppdiskussionen som något besvärande. De gav uttryck för att ha svårt att finna sin 
roll i dessa sammanhang och upplevde en svårighet i att uttrycka sina tankar och känslor 
med andra, för dem, okända män. De hade önskat en sammansatt grupp som skulle 
följas åt under föräldrastödets utbildningstillfällen. Några av männen uppskattade dock 
denna form av föräldrastöd. De upplevde en tillfredsställelse i att höra andra män tala 
om sin oro och förväntningar. Att de skiljer sig åt kan förklaras av de skilda 
personligheterna dessa män har. De män som uppskattade dessa diskussionsgrupper 
hade lätt för att tala med andra och uttrycka sina åsikter. Däremot skiljer vår grupp av 
pappor sig åt i frågan om att föräldrar med universitetsutbildning var mindre 
tillfredsställda med föräldrastödet som sådant (Hildingsson, Dalén, Sarenfelt & Ransjö-
Arvidson 2013, s. 32). I vår grupp var de med högst utbildning mest nöjda med den 
rådande utformningen.   
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Något annat som majoriteten av männen i vår studie uttryckte var att materialet i 
föräldrastödet var gammalt och inaktuellt. De ansåg att det var kvinnans forum och att 
männens behov inte fullt ut tillgodosågs. De uttryckte dock att de klart såg 
Mödrahälsovårdens intentioner i att göra föräldrastödet jämlikt, men påpekade att de 
ännu inte nått ända fram. Widarsson et al. (2012, s. 42) visar även detta i sin studie. Där 
ansåg männen att informationen vid föräldrastödet som gavs var för basalt samt att 
utbildningen var formad utefter en färdig mall som de inte kunde påverka. Männen 
ansåg att barnmorskan behöver förbättrad kunskap i att lyssna in blivande föräldrars 
behov för att på så sätt kunna skapa en interaktiv miljö (Widarsson et al. 2012, s. 42). 
Denna önskan om att barnmorskan behövde förbättrad kunskap var inget männen i vår 
studie uttryckligen sade. Detta kanske beror på barnmorskans goda bemötande och 
erfarenhet. Vi tror att männens engagemang för sin kvinna och graviditeten, 
tillsammans med god utbildningsnivå, kan ha påverkat deras överseende med rådande 
föräldrastöd. Detta ser vi är ett led i det utanförskap papporna ger sig själva. De tar 
själva ett steg tillbaka och låter kvinnan stå i centrum.  
 
I studien av Hildingsson et al. (2013, s. 31) fann de att majoriteten av män upplevde att 
föräldrastödets utbildningstillfällen var till hjälp i det kommande föräldraskapet. 
Föräldrastödet skall enligt Petersson, Collberg och Toomingas (2008, s. 93) erbjudas till 
alla blivande föräldrar. I Sverige idag erbjuds föräldrastöd endast till 
förstagångsföräldrar enligt Hildingsson et al. (2013, s. 33).  I vår studie framkommer det 
tydligt att det även görs skillnad mellan förstagångspappor trots ovanstående riktlinjer. 
Vi finner det anmärkningsvärt och ser ett behov av att diskutera hur Mödrahälsovården 
bemöter förstagångspappors behov av föräldrastöd, då kvinnan han väntar barn med har 
barn sedan tidigare förhållande. Mannen i vår studie fick ej möjlighet att delta i det 
vanliga föräldrastödet då kvinnan han levde tillsammans med inte var förstagångs 
förälder. Han önskade en samhörighet med andra då han även i relationen var ensam om 
att bli förälder för första gången. Att bygga ett hälsosamt partnerskap mellan föräldrar är 
viktigt för hela den blivande familjens välbefinnande. Det kan reducera risken för att 
den blivande pappan skall utveckla en stress.  Psykisk stress hos den blivande pappan 
har i forskning visat sig ge en ökad risk för att barnet kan utveckla emotionella och 
beteendemässiga problem som i sin tur är associerat till psykisk ohälsa hos mamman 
(May & Fletcher 2013, s. 475; Alio et al. 2013, ss. 5-7). Med detta önskar vi belysa att 
vården av den gravida kvinnan aldrig kan bli komplett om den blivande pappan inte ges 
individuellt stöd utefter det behov som män eftersöker. Mödravården har i detta enskilda 
fall inte sett till mannens önskemål och individuella behov av samhörighet med 
likasinnade. Trots nationella riktlinjer verkar det som att Mödrahälsovården gör skillnad 
på förstagångsföräldrar. Vi undrar om detta hade skett om det hade varit omvända 
förhållanden mellan mannen och kvinnan?  
 
Att vilja ha kontroll var något återkommande bland männen i vår studie. När de saknade 
kunskap och förståelse för vad som skulle hända ökade oron och deras behov av att få 
kontroll. I ett led att söka ny kunskap vände sig männen både till internet men främst 
sökte de sig till barnmorskan för råd och stöd vilket även ses i studien av Johansson, 
Rubertsson, Rådestad och Hildingsson (2012, s. 253). I motsatts till vår studie visade de 
på att högutbildade män med barn sedan tidigare oftare vände sig till barnmorskan samt 
att blivande förstagångspappor i lägre utsträckning använde barnmorskan som en 
kunskapskälla. Kan denna skillnad återigen bero på barnmorskans välkomnande 
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bemötande mot männen i vår studie? Papporna i vår studie hade en kritisk syn på vad 
som skrevs på internet och litade enbart på evidensbaserade källor. Detta tror vi kan 
bero på att majoriteten av männen hade motsvarande högskoleutbildning och därigenom 
lärt sig att kritiskt granska källor. Barnmorskans erfarenhet var viktig för männen och 
gav dem en känsla av trygghet. Med ökad kunskap och trygghet minskade deras oro. 
Oron kunde enligt Widarsson et al. (2012, s. 39) bero på känslan av att vara otillräcklig. 
Oron låg mycket i att det inte fullt ut kunde förstå de förändringar som deras kvinna 
genomgick under graviditeten. De kände sig hjälplösa då det inte kunde göra något åt 
den nya situationen. Locock och Alexander (2006, s. 1354) bekräftar detta och menar att 
männen handskades med sin oro genom att fokuserat söka ny information. Att känna 
oro under graviditet och att inte ha kontroll förefaller vara något de flesta män upplever. 
Efter vår studie har vi fått den kunskapen att information och trygghetsskapande 
relationer till bland annat barnmorskan är essentiella delar för att underlätta pappors 
transition till faderskapet.    
 
 
SLUTSATS 
Blivande förstagångspappor är delaktiga och tar sin självklara plats under graviditeten. 
Utanförskap är ett tydligt fenomen som återkommer i olika situationer hos männen. Det 
utanförskap som tilldelas mannen är det som påverkar honom mest. Samhällets syn på 
graviditeten gör mannen till en sidofigur där kvinnan är i fokus. Mödrahälsovården 
bidrar till viss del till detta utanförskap då mäns behov av stöd och stöttning inte 
tillfredsställs trots väldigt gott bemötande. Barnmorskan ses som en kunskapskälla och 
med sin trygghet får hon männen att känna sig inkluderade. Dock är föräldrastödets 
förlegade material och bristen på riktad information till män, några av orsakerna till att 
Mödrahälsovården inte når ända fram till den blivande pappan. Samhörighet med andra, 
för utbyte av erfarenheter och tankar, ses som en bidragande faktor till minskad oro och 
ökad trygghetskänsla hos de blivande papporna. Männens behov av att få graviditeten 
verklighetsförankrad kan bero på att de själva inte fysiskt kan uppleva den biologiska 
och kroppsliga förändringen deras kvinna genomgår. För att få ett bevis på att 
graviditeten är sann, behöver männen bli och göras delaktiga i alla tänkbara aspekter av 
graviditeten. 
 

Kliniska implikationer 
Denna studies resultat kan vara barnmorskan till hjälp inom Mödrahälsovården. Den 
kan ge henne kunskap om hur hon på bästa sätt kan medverka till att blivande 
förstagångspappor upplever sig delaktiga. 
 

• Att genom utbildning införskaffa kunskap om mäns särskilda behov av stöd 
under en graviditet.  

• Att på organisatorisk nivå upprätta en handlingsplan/riktlinje för att möta 
blivande pappors behov av stöd, för att på så sätt kunna ge alla män rätt till lika 
föräldrastöd. 

• Att på organisatorisk nivå ge barnmorskan mer tid och resurser för att kunna 
möta både den blivande pappan och mamman på lika villkor. 
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• Att skapa föräldrastödsgrupper som följs åt under föräldrastödets 
utbildningstillfällen. 

 

Förslag till vidare forskning 
Studien har visat att det finns bristande kunskap inom vissa områden. Vad detta beror på 
kan vi inte svara på, men vi ser att det finns ett behov av att undersöka: 
 

• Hur upplever blivande förstagångspappor, som väntar barn med en kvinna med 
barn från tidigare förhållande, hur de av partnern och samhället blir inkluderade 
i graviditeten? 

• Hur barnmorskan upplever sin kunskap om blivande pappors behov av stöd och 
information under en graviditet? 
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BILAGOR 

                   Bilaga 1 
 
 
Guidelines for institutional participation in  
 
Father’s Participation in Pregnancy- Baltic and Nordic Experiences 
 

The projects overall aim is: 

To illuminate first time fathers experiences of participating in all possible aspects of 

pregnancy. 

 

Recruitment of students: Each institution is responsible for recruiting students that are 

expected to have the necessary competences to complete the project to an exceptable 

standard and within the set timeframe 

Recruitment of informants: First time fathers, considering themselves as fathers & 

living with the mothers can be included in the project. There will be no special 

requirements for the age of respondents. Fathers can be recruited from the 30th week 

of their partners gestation.The respondents should be fluent in the countries language. 

Suitable places for recruitment will be decided by each institution. The numer of fathers 

to be recruited is dependent on the institutional guidelines. Fathers should give written 

consent to data being used for secondary analysis. Data will be stored in accordance to 

the ethical guidelines for data storage. All data will be treated with confidentiality and 

the secondary analysis will be done on unidentifiable material. 

Analysis: All students will use the same method for content analysis (1). Futhermore 

mentors are expected to be familiar with participation as a concept according to 

material in dropbox. 

Each participating institution is expected to supply the project group with 2 interviews 

translated into English according to professional standards. 

Inclusion criteria for the 2 interviews will be decided within the project group. 

Publication rigths will be decided by the group and is dependent on the degree of 



 

participation. The primary intention is to document joint activities within the Midwife of 

the North network. 

Interview guide: All students must use the interview guide provided by the project 

group. The guide will work as tool to ensure consistency in the respondents answers 

across the different countries. The themes do not have to be introduced during the 

interview in a chronological order. The respondents will be encouraged to elaborate on 

their answers during the interview by using follow up questions. Each interview is set to 

have a duration of approximately 45-60 minutes (see folder Interview guide, dropbox)). 

Dropbox: All participatants are expected to keep updated with information in the 

dropbox. 

 

Student thesis: Thesis will follow the guidelines in the individual institution. All students 

must present background descriptions from each country including information on laws, 

rights’, care packages and division between public and private services. This should be 

done in relation to fatherhood. 

 

Ethical considerations: Each institution must get their permission from local ethical 

committees, if required. 

1. Elo S, Kyngäs H (2007) The qualitative content analysis process. Journal of 

Advanced Nursing. 62(1):107-15. doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x. 
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 Verksamhetschefs godkännande av datainsamling 
 
Vi är två barnmorskestudenter som skall genomföra en empirisk studie inom ramen för 
Barnmorskeprogrammet. Studien ska handla om hur förstagångspappor ser på sin 
delaktighet i alla aspekter av graviditeten. Studien ingår som ett delprojekt i ett större 
projekt kallat “Fathers Participation in Pregnancy- Baltic and Nordic Experiences”. 
För att möjliggöra vår studie behöver vi intervjua 10 blivande förstagångspappor. 
Inklusionskriterierna för att delta är att den blivande pappan bor med den blivande 
mamman och upplever sig själv som pappa. Han skall tala flytande svenska och 
intervjuerna skall genomföras efter graviditetsvecka 30.  
 
Intervjuerna kommer att utföras av undertecknade studenter under perioden september-
oktober 2013 och kan ske på XXXX Barnmorskemottagning om inte pappan själv har 
annat önskemål. Vi beräknar en tidsåtgång på cirka 45-60 minuter per intervju. Förutsatt 
att du ger tillåtelse till att genomföra studien kommer presumtiva deltagare att 
informeras både muntligt och skriftligt om vårt syfte med studien samt hur intervjuerna 
kommer att genomföras. Intervjuerna kommer att spelas in. Intervjuerna ska 
avidentifieras och behandlas konfidentiellt.  Att deltaga i studien är helt frivilligt och 
deltagaren kan när som helst under studiens gång välja att avbryta utan att ange orsak. 
 
Undersökningen utförs under handledning av Britt-Marie Halldén, Universitetslektor 
vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Eventuella frågor hänvisas till 
oss studenter eller Britt-Marie. 
E-post: XXXX, Tfn: XXXX 
 
Med vänliga hälsningar  
 
__________________________  ___________________________ 
Johanna Blom    Malin Lofheving 
E-post: XXXX, Tfn: XXXX   E-post: XXXX, Tfn: XXXX 
  
Godkännande 
Härmed godkänner jag som verksamhetschef på XXXX att Johanna Blom och Malin 
Lofheving genomför datainsamling för den studie som beskrivits ovan.  
 
 
Ort och datum:__________________ 
 
 
______________________________  ___________________________ 
Namnunderskrift   Namnförtydligande 
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Informationsbrev till Barnmorska på XXXX Barnmorskemottagning 

 
Vi är två barnmorskestudenter som studerar vår sista termin på Högskolan i Borås.  
Vi vill be Dig att hjälpa oss med att rekrytera blivande förstagångspappor för en studie 
av förstagångspappors upplevelser av sin delaktighet med avseende på alla tänkbara 
aspekter av graviditet. Examensarbetet är en delstudie som ingår i ett större projekt 
kallat “Fathers Participation in Pregnancy- Baltic and Nordic Experiences”. För att 
möjliggöra detta önskar vi intervjua 10 stycken blivande förstagångspappor. 
Inklusionskriterierna är att den blivande pappan bor med den blivande mamman och 
upplever sig själv som pappa. Han skall tala flytande svenska och intervjun kan 
genomföras efter graviditetsvecka 30. Vi har fått bekräftelse från din verksamhetschef 
att vi har tillåtelse att genomföra intervjuer på XXXX Barnmorskemottagning. 
 
Inför detta vill vi att Du lämnar ut vårt informationsbrev till den blivande pappan, 
tidigast i samband med graviditetskontrollen i graviditetsvecka 29. Därefter önskar vi 
att Du tar kontaktuppgifter till den blivande pappan som önskar delta så som mejladress 
och telefonnummer. Meddela någon av oss studenter hans kontaktuppgifter via e-post 
enligt nedan så att vi kan kontakta honom.  Intervjuerna kan som tidigast äga rum efter 
graviditetsvecka 30 under perioden september-oktober 2013.  
 
Intervjun kan ske på XXXX Barnmorskemottagning om pappan själv inte har annat 
önskemål. Vi beräknar en tidsåtgång på cirka 45-60 minuter per intervju. Pappan 
kommer att informeras muntligt via telefon av oss studenter. Intervjun kommer att 
spelas in. Materialet avidentifieras och förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. 
Vid studiens avslutande kommer allt material att kasseras. Att deltaga i studien är helt 
frivilligt och alla deltagare kan när som helst under studiens gång välja att avbryta utan 
att ange orsak. 
 
Examensarbete utförs under handledning av Britt-Marie Halldén, Universitetslektor vid 
Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Eventuella frågor hänvisas till oss 
studenter eller Britt-Marie.   
E-post: XXXX, Tfn: XXXX 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Johanna Blom   Malin Lofheving 
E-post: XXXX, Tfn: XXXX E-post: XXXX, Tfn: XXXX 
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Informationsbrev till deltagare i studien  
“Pappors delaktighet under graviditet” 

 
Vi är två barnmorskestudenter som studerar vår sista termin på Högskolan i Borås.  
Vi skall utföra en studie av förstagångspappor i Sverige där vi vill veta hur Du som 
blivande pappa upplever Din delaktighet i alla tänkbara aspekter av graviditeten. 
 
Undersökningen är en delstudie som ingår i ett större projekt kallat “Fathers 
Participation in Pregnancy- Baltic and Nordic Experiences”.  
 
Detta informationsbrev har Du fått av er barnmorska vid er graviditetskontroll. Du 
kommer att få muntlig information om studien och dess syfte av oss studenter när vi fått 
Dina kontaktuppgifter från er Barnmorska. Vi kontaktar Dig via telefon eller eventuellt 
e-post där vi kan ge dig nödvändig information och boka tid för en intervju.  Intervjun 
kan ske på XXXX Barnmorskemottagning om du själv inte har annat önskemål. Vi 
beräknar en tidsåtgång på cirka 45-60 minuter.  
 
Intervjun kommer att spelas in på band. Materialet kommer att avidentifieras och 
förvaras så att ingen obehörig får tillgång till det. Att deltaga i studien är helt frivilligt 
och Du som blivande pappa kan när som helst under studiens gång välja att avbryta utan 
att ange orsak. 
 
Undersökningen utförs under handledning av Britt-Marie Halldén, Universitetslektor 
vid Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Eventuella frågor hänvisas till 
oss studenter eller Britt-Marie enligt nedan.  
E-post: XXXX, Tfn: XXXX 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
 
__________________________ ____________________________ 
Johanna Blom   Malin Lofheving 
E-post: XXXX, Tfn: XXXX E-post: XXXX, Tfn: XXXX 
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Skriftligt samtycke till att delta i studien   
“Pappors delaktighet under graviditet” 

 
Jag har tagit del av den skriftliga och muntliga informationen om studien och dess syfte. 
Jag ger härmed mitt samtycke att resultatet från intervjun får användas och publiceras i 
undertecknades examensarbete/magisteruppsats som är en delstudie i ”Fathers 
Participation in Pregnancy- Baltic and Nordic Experiences”.  
 
Jag är medveten om att intervjun är frivillig och att jag när som helst under studiens 
gång kan avbryta min medverkan i studien utan att ange orsak. Jag godkänner att dagens 
intervju spelas in och att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
 
 
____________________________________ 
Ort och datum 
 
 
_____________________________________ 
Intervjupersonens underskrift 
 
 
_____________________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
Ort och datum 
 
 
_____________________________                 ______________________________ 
Johanna Blom, Barnmorskestudent                         Malin Lofheving, Barnmorskestudent 
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Intervjuguide 
“Pappors delaktighet under graviditet” 

 
1. Kan du berätta om Dig själv, Din ålder, Din utbildning och Din nuvarande 

sysselsättning? 
 

2. Kan du berätta vad delaktighet under graviditet betyder för Dig? 
- Ge exempel? 

 
3. Kan du berätta hur Du ser på Din roll under graviditeten? 

 
4. Innan din partner blev gravid, vad hade Du då för tankar om hur Du kunde bli 

delaktig under graviditeten? 
 

5. Kan Du berätta om de olika vårdgivare/professioner Du mött under graviditeten?  
 

6. Kan du berätta hur Du upplever att vårdgivaren (barnmorska, läkare m.fl.) 
inkluderar Dig som blivande pappa? 

 
7. Kan du berätta om Ditt deltagande och Din upplevelse av följande aktiviteter: 

- Graviditetskontroller på Barnmorskemottagningen? 
- Ultraljud? 
- Föräldrautbildning? 

 
8. Kan du berätta vad Du som blivande pappa mer gör för att delta i graviditeten 

utöver att delta vid: graviditetskontroller, föräldrautbildning och ultraljud? 
 

9. Innan vi avslutar, är det något som Du skulle vilja tilläga till denna intervju? 
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