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Sammanfattning    
 
Som barnmorska är det viktigt att tänka på hela familjen under förlossningen. Det blir 
naturligt stort fokus på kvinnan eftersom det är hon som bär på barnet och hon som 
föder det. Från att det på 60- talet var ovanligt att de blivande papporna var med på 
förlossningen är det idag konstigt om de inte är med. Syfte med studien är att beskriva 
mäns upplevelser av att vara med vid sitt första barns födelse. Studien har sin grund i 
metoden fenomenologi med livsvärldsansats. Det innebär att försöka förstå hur 
papporna upplever förlossningen. Intervjuer genomfördes med åtta förstagångs pappor 
24 till 48 timmar efter förlossningen. Resultatet tydliggörs i fem bärande teman. De är 
att vara bra förberedd inför förlossningen, att känna sig utsatt i den okända situationen, 
att få en förändrad självbild under förlossningen, att få trygghet och bekräftelse av 
barnmorskan, att få vara med om det fantastiska och omtumlande mötet med barnet. 
Essensen visar att männen strävar mot att vara ett gott stöd för kvinnan på bekostnad av 
sina egna behov. Männen behöver bli sedda och bekräftade under förlossningen i sin 
nya papparoll.  
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INLEDNING  

Männens medverkan i förlossningen uppgår i dag till 96 % i världens I länder. Det finns 
mycket forskning om kvinnors upplevelse av förlossningen, men det finns lite forskning 
gjord på männens upplevelser. Det var i början på 1960- talet som det blev tillåtet för 
männen att medverka vid förlossningen. Denna förändring skedde inte utan motstånd av 
den medicinska professionen. De trodde att det var för farligt, att männen skull få panik 
och svimma, det ansågs inte vara en plats för känslor. Männens närvaro skulle orsaka att 
det blev fler infektioner och störa verksamheten så att risken för felbehandlingar skulle 
öka. I mitten på 1980- talet blev forskare intresserade av männens upplevelse, 
perspektiv, motivation och förväntningar av förlossningen. Det behövs forskning på vad 
förstagångs pappor upplever under förlossningen för att öka barnmorskornas förståelse 
av männens syn på förlossningen och hur man som barnmorska ska kunna uppmuntra 
männen till att vara ett större stöd för sin partner och ta större del i det kommande 
barnet. 
 
 
BAKGRUND 

Historik 
 
I Sverige startade mödrahälsovård och undervisning om förlossning för blivande 
mammor på 1950-talet. De tog 29 år, ända fram till 1979, innan de blivande papporna 
blev inviterade till att ta del i den av professionen (barnmorskor och läkare) planerade 
undervisning och information etc. inför förlossningen. Sedan 1990 är den förberedande 
utbildningen för blivande föräldrapar fokuserad på hela familjen och inte bara på den 
blivande mamman (Faxelid, Hogg, Kapplan & Nissen, 2001). Som ett led i det har BB-
avdelningar byggts om. Från att ha varit flerbäddsrum enbart för kvinnor skapades s.k. 
familjerum vilka gav pappan möjlighet att stanna kvar på sjukhuset efter förlossningen. 
Eftersom han inte skiljdes från sin familj gavs också förutsättning för honom för 
delaktighet i vården av den nya familjemedlemmen samt att fortsätta stödja sin kvinna. I 
en studie av Plantin (2001) framgår att ansvarsförhållande grundläggs redan tidigt i 
graviditeten. Få av männen i studien följde med till rutinkontrollerna på 
mödravårdscentralen (MVC) och de som gjorde det uppgav att de kände sig utanför. 
Männen blev inviterade till MVC först i samband med föräldrautbildningen som erbjuds 
gravida kvinnor/partner i slutet av graviditeten. Enligt Plantin (2001) kommer en pappa 
som blir involverad i omvårdnaden av sitt nyfödda barn att bli en mer engagerad pappa 
under uppväxten. I Sverige har samhällets syn på pappans roller förändrats över tid.  
Detta har sammanfattats av Plantin (2001) som beskriver det i korthet så här: I början av 
1900-talet bestod pappans roll framförallt i att han skulle fostra sina barn till att lyda 
och arbeta. Idag förväntas papporna vara omsorgsgivande pappor och delta i blöjbyten 
och hushållsarbete och dessutom skall de ha en nära relation till sina barn. Förändringen 
av synen på papporna har skett successivt och den är nära sammanlänkad med olika 
samhällsförändringar. Genom välfärdsstatens utbyggnad och förbättring av den 
allmänna levnadsstandarden skapades nya förutsättningar för faderskapet. Ny fokus 
lades på barnens behov, vilket resulterade i att söndagspappan från 1940-talet ersattes 
av fritidspappan på 60-talet som i sin tur ersattes av vardagspappan på 80-talet. Med 
olika lagar och reformer har jämställdhetspolitik riktats mot att stärka kvinnans position 
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i samhället och till att förändra den traditionella mansrollen. Svenska pappor har ett 
betydligt större socialpolitiskt stöd än pappor i andra länder vilket ger olika 
förutsättningar och uppvisar stora skillnader för mäns föräldraskap. Även vad gäller 
jämställdhetspolitik har Sverige mer statlig inblandning av olika regleringar i arbetsliv 
och familjeliv. Svenska barn får t.ex. fram till gymnasieskolans slut nästan dubbelt så 
stort ekonomiskt stöd som de engelska barnen. I jämförelse med engelska pappors 
upplevelser och erfarenhet av faderskapet framgår att den nya faderskapsdiskursen i 
England inte helt accepterats på en social och kulturell nivå. Troligen kan den svenska 
och djupa samhälleliga förankringen av faderskapsdiskursen underlätta för det moderna 
faderskapet och på synen på sig själv som man. Olika kulturer har olika traditioner 
kopplat till föräldraledighet. I Sverige tar traditionellt kvinnan ut den mest tiden. Hur 
familjen valde att göra berodde på kvinnans attityd, ekonomin och arbetsgivarens attityd 
till föräldraledighet som skiftade från arbetsplats till arbetsplats och hur mannen såg på 
sin egen papparoll (Plantin, 2001). 
 

Kön  
 
Genusforskning en samhällsangelägenhet 
 
Genus betyder det sociala könet och handlar om vad det innebär att vara kvinna eller 
man i olika samhällen. Inom genusforskning studeras hur olika manligheter och 
kvinnligheter skapas genom de ideal, normer och förväntningar som råder i samhället. 
Dessa ideal växlar beroende av tid och plats. Inom medicinsk genusforskning har det 
varit viktigt att lyfta fram hur det biologiska könet påverkar det sociala och även 
motsatsen hur det sociala könet i sin tur påverkar det biologiska. Enligt Hammarström 
(2005), brukar synen på genus och kropp delas upp i tre olika modeller. Den ena 
modellen har en strikt biologisk utgångspunkt och menar att kroppen kan liknas vid en 
maskin, där män är genetiskt programmerade för dominans. Den andra modellen ser 
kroppen som en social konstruktion, där kroppen enbart påverkas av sociala processer. 
Enligt den tredje modellen påverkas den biologiska kroppen av sociala processer. Ett 
genusperspektiv innebär vaksamhet över riskerna med att överbetona och underbetona 
skillnaderna mellan kvinnor och män. Ett genusperspektiv på medicinsk vetenskap 
menar Hammarström, (2005) är att vara medveten om kvinnors och mäns olika 
livsvillkor och vilken betydelse dessa kan få för hälsan. Det kan vara att synliggöra 
ohälsa som bottnar i dålig ekonomi, höga krav och lågt beslutsutrymme på 
arbetsplatsen, ojämnlika maktrelationer mellan könen, såsom mäns våld mot kvinnor 
(Hammarström, 2005). 
 

Utveckling av den blivande pappans närvaro och hans deltagande under graviditet 
och förlossning 
 
Kvinnors reproduktivitet har alltid intresserat maktgrupper i samhället. Eftersom 
gravida kvinnor idag (drygt 99 %) föder sina barn på sjukhus, jämfört med tidigare då 
de födde hemma och inte hade någon medicinsk expertis, har den medicinska 
professionen idag tagit makt och kontroll över graviditet och barnafödande av den 
blivande mamman och pappan och de argumenterar för att det är pappa som är nyckeln 
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till en hälsosam graviditet och förlossning och inte läkaren. Det finns dock forskare som 
menar att män genom sin blotta närvaro under förlossningen kan störa den normala 
processen i negativ riktning. Speciellt de män som har svårt för att förstå och ta itu med 
sina egna känslor (Draper, 1997). Blivande pappor kan ha svårt för att dels se sin kvinna 
ha smärta och dels se hur hon instinktivt uppför sig under förlossningen (Somers-Smith 
1999). Den moderna pappan skall enligt förväntningar vara mjuk, öppen och intresserad 
samtidigt som han skall stå för vägledning och bestämdhet (Premberg och Lundgren, 
2006). Denna syn tycks leda till att männen intar en uppbackande position för kvinnan 
och det väntade barnet. Först efter att barnet är cirka ett år gammalt träder pappan in i en 
egen relation till barnet. Många nyblivna förstagångspappor beskriver förlossningen 
som en känslostorm. Trots att de deltagit i föräldrautbildning och samtalat med vänner 
och anhöriga uttrycker de flesta av dem att de aldrig kunnat ana hur känslomässigt 
omtumlande förlossningen skulle bli. Information om och inför förlossningen har 
central betydelse för upplevelsen som männen får av förlossningen, men önskade att 
den varit mer inriktad mot deras egen roll med syfte att hjälpa sin kvinna. De blivande 
papporna söker själv sådan information av t.ex. män som de bodde grannar med och 
genom olika Internetsidor (Premberg och Lundgren, 2006).  
 

Vårdvetenskaplig förankring  
 
I vårt ämne som behandlar förstagångspappors upplevelse av förlossningen är det 
viktigt att se hela människan . De vårdvetenskapliga begrepp som vi valt att lyfta fram 
är livsvärld, lidande/välbefinnande, vårdrelation och familjen. 
 
Livsvärld 
 
Inom vårdvetenskapen är det viktigt att sträva efter att ha ett livsvärldsperspektiv som 
innebär att se, förstå och beskriva och analysera världen så som den upplevs av 
människan (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud,& Fagerberg, 2003). För att kunna 
bejaka patientens livsvärld krävs det att vårdaren är öppen och följsam inför patienten 
och dennes upplevelse av sin situation. Det är viktigt att barnmorskan har ett 
livsvärldsperspektiv när hon möter den blivande pappan och att hon är öppen och 
följsam inför honom och hans upplevelse inför förlossningen. 
 
Lidande/välbefinnande 
 
Målet med vården är att lindra patientens lidande och om det är möjligt öka dennes 
välbefinnande (Dahlberg, et al., 2003). Lidandet och välbefinnandet ser olika ut för 
varje människa och har olika dimensioner. För att barnmorskan skall kunna förstå och 
lindra mannens lidande och öka hans välbefinnande måste hon se och försöka förstå 
hans egna perspektiv. Det finns en form av lidande som kallas vårdlidande som 
förklaras vara det lidande som drabbar patienten på grund av vårdandet eller bristen på 
vårdandet. Det kan uppstå genom ett omedvetet felhandlande som beror på bristande 
kunskap och avsaknad av reflektion. 
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Vårdrelation 
 
Barnmorskans arbete har traditionellt beskrivits som vård av kvinnor med normal 
graviditet och förlossning. Mötet och vårdrelationen är kärnan i vårdandet och 
genomsyras av vårdens innersta väsen. Eriksson (1987) menar att vårdaren bär ansvaret 
för omsorgen för vårdtagaren och vårdaren skall inte för egen del kräva något tillbaka. 
Eriksson skiljer mellan den naturliga vårdrelationen och den professionella. I den 
naturliga vårdrelationen sker vården spontant med egen förförståelse och utan 
reflektion. Med den professionella vårdrelationen som utgångspunkt reflekterar 
vårdaren över vad som händer i relationen och vårdsituationen och är medveten om sin 
egen förförståelse för fenomenet och sina egna känslor och upplevelser. På det viset kan 
vårdaren möta patienten med en öppenhet som leder till en meningsfull dialog 
(Eriksson, 1987). Målet för en god vårdrelation är att vårdaren gör sitt bästa för att 
lindra lidande och befrämja hälsa och välbefinnande för patienten (Dahlberg m fl. 2003 
 
Familjen 
 
Berg & Lundgren (2004) skriver att fokus i vården av den barnafödande kvinnan och 
hennes familj ska vila på en humanistisk människosyn med helhets perspektiv på 
kvinnan, mannen och familjen. Integritet, självförtroende och självbestämmande ska bli 
tillgodo sedda. Berg skriver vidare att vården ska ta avstånd från maktutövning, straff, 
utebliven vård och fördömelse. Det är grunden för all vård och den innefattar även 
familjen. Att se människan som en helhet innefattar att se hela människans livsvärld, 
den som gör oss unika som människor eftersom alla har olika livsvärldar. I vården skall 
barnmorskan se, förstå, beskriva och analysera världen så som den uppfattas av kvinnan 
och mannen, alltså familjen. I vården av den blivande och den nya familjen är det 
viktigt att se hela familjen som en helhet med olika individer (Berg & Lundgren, 2004). 
 
Hälsa 
 
Berg & Lundgren (2004) skriver att hälsa är svår att beskriva och att den tas för given. I 
den gravida kvinnans möte, med barnmorska och läkare under graviditeten, är de 
snarare fokus att skilja mellan det normala och det komplicerade förloppet. Enligt Berg 
& Lundgren bör fokus vid mötet vara på vad välbefinnande och hälsa är och hur den 
kan bibehållas, främjas och återställas (när komplikationer föreligger) för den blivande 
familjen. Hela familjen kan ha stora förväntningar på vård under graviditeten. Av det 
blivande föräldraparet ses barnmorskan som den som kan området och hon blir 
tryggheten för dem. Genom sitt sätt att vårda, ge stöd och trygghet spelar barnmorskan 
en stor roll för de blivande föräldrarna under hela graviditeten och förlossningen. Att ha 
en bra relation mellan barnmorskan och familjen är viktigt för att kunna få ett öppet 
klimat och en äkta relation. 
 
Berg & Lundgren, (2004) skriver vidare att den gravida kvinnan värderar högt att 
mannen tidigt blir involverad i vården under graviditeten och vill själv bestämma när 
det ska ske. I denna studie negligerades ofta pappornas behov. Den blivande familjen 
(mannen och kvinnan) har olika erfarenheter och önskemål och allt vårdande måste vara 
individuellt. Hallgren (Berg, Lundgren, 2004) tar upp pappans deltagande genom att 
han är med vid undervisning i föräldragruppen. Genom att kvinnan och mannen 
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gemensamt övar andnings och avslappnings tekniker får de ökat samarbete, känner 
samhörighet för att stödja och stötta varandra. Det har också visat sig att om männen 
varit med på föräldrautbildningen och sett filmer mm på förlossningar så har det lättare 
för att känna sig lugna och känna sig som ett stöd (Berg & Lundgren, 2004). 
 

Mäns närvaro under förlossningen ur vårdvetenskapligt perspektiv  
 
Enligt Plantin, (2001) tycks hela förlossningssituationen vara starkt laddad av 
motstridiga känslor. Mannen känner sig både utanför och delaktig, stark och svag eller 
skrattar och gråter samtidigt. Några av männen har försökt att förklara det som att de 
traditionella styrkeförhållandena mellan man och kvinna satts ur spel. Under 
förlossningsarbetet är kvinnan stark, hon jobbar och kämpar med värkarbetet medan 
mannen blir svag och initiativlös. Forskning har visat att de män som haft svårast att 
hantera utanförskapet och vanmakten under graviditeten och förlossningen är de män 
som bär på en mer traditionell könsuppfattning. Att stödja och uppmuntra kvinnan 
under graviditet och förlossning kan göra att mannen trycker undan sina egna känslor 
och behov inför faderskapet (Platin, 2001). Känslan av att alltid vara förälder nummer 
två kändes frustrerande för många blivande pappor. I en artikel av Hallgren, Kihlgren, 
Forslin & Norberg, (1999) framkom även att männen tyckte att deltagandet under 
förlossningen var mer krävande än vad de hade förväntat sig. Männen beskrev att de 
kände sig oförberedda i den intensiva förlossningsprocessen relaterat till den tid det tog, 
kvinnans smärta och hennes reaktioner samt sina egna tankar och reaktioner. Männen 
beskrev upplevelser som känsla av ensamhet, rädsla, oro, hjälplöshet, och 
meningslöshet samt en känsla av att vilja fly ifrån allt mitt under förlossningen 
(Hallgren m fl. 1999). En studie gjord på finska pappors erfarenhet av förlossningen 
(Vehviläinen- Julkunen & Liukkonen, 1997) visade att yngre (<32 år) 
förstagångspappor kände sig mer obekväma under förlossningen än äldre (>33 år) 
pappor. I artikeln framkom också att hälften av papporna var mer eller mindre tvingade 
av sina kvinnor att vara närvarande under förlossningen, vilket papporna i och för sig 
inte ångrade. Papporna beskrev personalen på förlossningen och miljön på 
förlossningsavdelningen med positiva ord. De ansåg att barnmorskor och läkare hade 
mycket kunskap och de kände sig trygga på sjukhuset och med personalen. Några av 
männen tyckte att barnmorskorna skulle ha erbjudit deras kvinna mer smärtlindring och 
de tyckte också att barnmorskorna skulle ha tillbringat mer tid inne på 
förlossningsrummet än vad de gjorde. De finska papporna tyckte att det svåraste och 
bästa ögonblicket var när barnet föddes. I en artikel av Halldorsdóttir och Karlsdóttir, 
(1996) framkom att det var mycket viktigt för den födande mamman att barnmorskan 
pratade och berättade vad hon gjorde både till henne och till den blivande pappan. 
Barnmorskorna ansåg att pappan var mycket viktig under förlossningen både för 
kvinnan och för barnmorskan. Bondas-Salonen (1998) tillfrågade finska kvinnor om hur 
de upplevde sina partners närvaro under förlossningen. Det framkom att kvinnorna ville 
dela hela upplevelsen d.v.s. både glädje och oro med sina män. Männens närvaro och 
stöd gjorde att kvinnornas ensamhet, smärta och oro lindrades och det gav dem styrka. 
Även om kvinnan under graviditeten blivit misshandlad av sin man önskade hon att han 
skulle vara med vid förlossningen. Männens närvaro hade en djupare innebörd för 
kvinnan än att han enbart skulle vara som ett stöd i barnafödandet. Övergången från att 
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enbart varit man och kvinna till bildandet av familj var genom barnets födelse 
betydelsefullt för dem.  
 
I en studie av Ny, Plantin, Dejin-Karlsson & Dykes, 2005) har man undersökt pappor 
som är födda i Mellanöstern men som bor och fått barn i Sverige. Deras inställning är 
att de är nöjda och stolta över den svenska Mödrahälsovården men de tycker att 
informationen är för mycket fokuserad på risker för moderns och barnets hälsa under 
graviditet och förlossning. I deras respektive hemländer gavs information och råd 
vanligtvis från mannens mor eller systrar. Männen upplevde att en del av råden de fick 
på MVC i Sverige var underliga och de modifierade dessa så att de skulle passa bättre 
med råden från sin egen kultur. Männen tyckte att en ny värld har öppnats för dem. Det 
berodde på att de ofta följde med sina gravida kvinnor till MVC eller 
barnmorskemottagningar och till förlossningsavdelningen. De behövde vara med för att 
dels tolka men även för att pappan har tagit svärmoderns plats vid barnafödande på 
sjukhus i Sverige. Dessa män tyckte det var en fördel att få vara med under 
förlossningen och de tyckte att det var en stark upplevelse att se sitt barn födas. Några 
av männen från Mellanöstern anser att de ska vara med sin kvinna vid förlossningen. 
Andra män har motsatt åsikt och tycker att kvinnan hellre ska ha med sig en väninna 
eller en annan kvinnlig släkting, (Ny m fl., 2005). Majoriteten av papporna upplevde att 
förlossningen var lättare än de trott och att pappans upplevelse av förlossningen och 
födandet var en mycket positiv upplevelse, där de kände att de var ett gott stöd till 
kvinnan (Waldenström, 1999). Papporna tyckte att de fick en bättre relation med sin 
kvinna efter att de varit med vid förlossningen. De upplevde också att de fick 
omedelbara känslor för barnet. Fägerskiöld, (2008) visar också i sin studie att 
förstagångs pappor i Sverige tyckte att det var mer fantastiskt att bli pappa än vad de 
hade förväntat sig. De var inställda på att dela omsorgen om barnet lika med mamman. 
Att de ändå såg barnets mamma som den främsta föräldern, berodde delvis på att 
mamman ammade och var hemma och skötte om barnet på heltid medan pappan 
arbetade utanför hemmet på dagarna. Mannens relation till kvinnan djupnade även om 
sömnbristen (som är naturligt när man har en baby) periodvis ledde till en ökad 
irritabilitet dem emellan. Männen beskrev att de hade mycket positiva känslor för sina 
barn och att de lärde sig att tolka barnets signaler och utveckla en nära relation till 
barnet. Papporna upplevde att relationen mellan honom och hans fru (sambo, partner) 
och relation till barnet blev mer lika när kvinnan slutat att amma (Fägerskiöld, 2008). 
Att kvinnorna kände större trygghet, ökat självförtroende, mindre rädsla och mindre oro 
om deras partner var med under förlossningen påvisar Somers-Smith, (1999). Alla 
männen i undersökningen hade varit med i föräldrautbildningen och kände att de hade 
kunskaper om förlossningen men de kände ändå en osäkerhet på hur de skulle göra för 
att verkligen vara ett stöd. Efter förlossningen beskrev männen att de upplevde att de 
vart ett stöd genom att vara med. Rädslor som de kände innan och under förlossningen, 
t.ex. oro, rädsla, rädsla för att svimma och inte klara av att vara närvarande samt att få 
panik var inget som männen visade utåt. Det berodde på att de inte ville oroa sin kvinna. 
Männen upplevde att de under förlossningen var stöttande, och till god hjälp genom att 
t.ex. ge massage i kvinnans ryggslut, hämta vatten. De upplevde att när de utförde 
praktiska ting under förlossningen hade de något att göra. Några av männen i studien 
försökte hålla sin kvinna glad medan de försökte gömma sin oro, rädsla och hjälplöshet 
för att de inte visst vad de annars skulle göra. Kvinnorna, i samma studie, berättar att de 
inte förväntade sig att männens skulle kunna göra så mycket aktivt utan att det räcker att 
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männen finns där som frysiskt och psykiskt stöd. Kvinnor som inte hade med sig någon 
man (eller annan person) under förlossningen upplevde att det hade varit skönt att haft 
någon med sig, en person med vilken man känner stöd. Det spelade inte så stor roll om 
personerna i fråga gjorde något bara att det var någon där hos dem under 
förlossningsarbetet. Tre barnmorskor har gjort en studie, Holmkvist, Johnsson & 
Möttönen (2007), om stöd i föräldraskapet till blivande pappor. I den visar de på att 
föräldragrupperna som fanns i slutet av 80- talet inte tillgodoser pappornas behov. 
Männen har behov av att prata med en manlig ledare och de vill ha enkla svar på sina 
frågor och prata på mäns vis. De blivande papporna tyckte inte att de kunde prata och 
fråga när de satt samlade tillsammans med sin och de andra männens kvinnor och en 
kvinnlig barnmorska. I studien framkommer också att männen ville prata om sina 
känslor och att männen känner sig osäkra inför den nya kommande situationen. I 
studien framkommer det att om det under föräldrautbildningen ges chans för männen till 
att få prata män emellan är det positivt. Om männen får prata om sina tankar och sin oro 
med andra män beskriver de att deras upplevelse av förlossningen blir bättre. Enligt 
männen hör det ihop med att de har fått prata om sina funderingar med andra män i 
samma situation. Vidare märker de blivande papporna att de inte är ensamma med sina 
funderingar och tankar inför förlossningen, Holmkvist m.fl. (2007).  
 
I en Nordamerikansk studie (Chandler & Field, 1997) tillfrågades män som första 
gången blev pappor om förväntningar inför förlossningen och vid ett senare tillfälle 
tillfrågades de om deras erfarenhet av graviditet och förlossning. Pappornas 
förväntningar av delaktighet i vårdmötet, kommunikation mellan det födande paret och 
barnmorskan/läkaren infriades inte i förlossningsrummet. Papporna hade förväntat sig 
att bli mötta som en del av ett födande par men blev av barnmorskorna degraderade till 
endast en support för sin kvinna. Papporna beskrev att de inte var förberedda på den 
intensitet, smärta och hårda arbete som det innebar för kvinnan att föda fram barnet. De 
kände sig skrämda och oroliga under förlossningsprocessen men visade inte sina känslor 
utåt. Först i förlossningsögonblicket visade männen glädje och många grät, vilket var en 
starkare och en mer positiv upplevelse än den de hade förväntat sig. Många män 
upplevde dock att de inte nådde upp till sina egna förväntningar (Dellman, 2004) . De är 
också fundersamma på sin roll i förlossningsrummet. Männen upplevde mycket känslor 
under förlossningen som lycka, lättnad, överväldigande känslor, stress, oro och 
spänning. Många av männen blev överraskade av att de grät när barnet föddes. Före 
förlossningen kände de sig säkra och trygga i sig själva och i sin kvinnas förmåga samt i 
förlossningspersonalens kunskap. Oron och rädslan ökade hos männen ju närmre de 
kom förlossningen. Det som oroade dem var att förlossningen skulle bli långdragen och 
smärtsam samt barnets och mammans välbefinnande. Männen kände att de inte kunde 
visa känslor utåt så att deras kvinna skulle märka det eftersom de inte ville oroa henne. 
Männen som var med om en lång förlossning och eller komplicerad förlossningsprocess 
upplevde rädsla och oro. Förlossnings personal som inte berättade eller informerade vad 
som hände gjorde att männen kände en inre ilska och frustration. När förlossning 
ögonblicket närmade sig blev de förväntansfulla och rädsla och oro som de tidigare haft 
glömdes bort. Den vanligaste känslan som männen beskrev att de hade under 
förlossningen var hjälplöshet och att de inte visste hur och vad de skulle göra under 
förlossningen när deras partner har ont. När barnet var fött upplevde papporna glädje, 
lycka och salighet (Dellman 2004).  
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PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar att män upplever förlossningen som något mycket starkt med många 
känslor där de upplever lycka, delaktighet, utanförskap och känsla av svaghet. De 
upplever sig som svaga och initiativlösa jämfört med kvinnan som de anser är den 
starka och den som utför jobbet. Männen upplever också förlossningen mer krävande än 
det hade förväntat sig. De känner sig oroliga, hjälplösa och har en känsla av att vilja fly 
från förlossningsprocessen. Med bakgrund av detta är det intressant att ta reda på hur 
män upplever sin första förlossning. Det finns studier gjorda på mäns upplevelser av 
förlossningen men få studier har undersökt hur det är att bli pappa för första gången. För 
att vi som barnmorskor ska kunna hjälpa paret under förlossningen behövs mer 
forskning på hur männen upplever förlossningen. Får vi ökad kunskap om hur männen 
upplever förlossningen kan vi förhoppningsvis anpassa vården av föräldraparet så att de 
båda upplever trygghet, känner sig delaktiga samt att de får sina behov tillgodosedda. 
 
Pappans roll under förlossningen ändrats mycket under de senaste 25-30 åren. Från att 
det ansågs vara ett kvinnogöra att föda barn och att mannen därför nekades tillträde att 
vara med vid förlossningen till något som kvinnan och mannen upplever tillsammans. 
Graviditet, förlossning och föräldraskapet är en skör period för både mannen och 
kvinnan. De upplever något som de aldrig tidigare varit med om och det är svårt för 
dem att förbereda sig på hur de kommer att bli som nyblivna föräldrar både 
känslomässigt och relationsmässigt. Föreliggande studie utgår från följande 
frågeställning Hur upplever pappor att vara med vid sitt första barns födelse? 
 
 
SYFTE 

Syfte med studien är att beskriva mäns upplevelser av att vara med vid sitt första barns 
födelse. 
 
METOD 

Ansats 
Metoden som använts i denna studie är fenomenologi, den har sin grund i livsvärlden. 
Med det menas att ta del av, att se, förstå och beskriva och analysera livsvärlden så som 
den erfars och upplevs av förstagångs pappor. Att se till männens livsvärld innebär i 
denna studie att förstå och beskriva hur förstagångs pappor upplever förlossningen, det 
viktigaste är att undersöka hur den enskilda personen upplever det som ska undersökas 
(Dahlberg, 1997). 
 
Att använda sig av den fenomenologiska metoden är bra när det gäller att beskriva och 
undersöka upplevelsen av det som ska undersökas. Enligt Edmund Husserl, som är 
fenomenologins fader ska man gå till sakerna själva för att få fram upplevelsen så som 
den upplevs av papporna. Att undersöka pappornas upplevelse av förlossningen innebär 
att vi skall titta på upplevelsen så som den upplevs av papporna, detta gör att forskarna 
får en djupare förståelse av det som undersöks (Bengtsson, 1993, Bengtsson, 1998). 
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Vid användandet av fenomenologisk studie måste undersökarna vara öppna, följsamma 
och kunna tygla sin förförståelse. Genom att vara öppen under intervjun får man ut så 
mycket som möjligt från den. Undersökarna ska ställa öppna frågor och vara öppen 
själv för att få fram det som studien ska undersöka. Undersökarna måste även kunna 
ställa frågor för att få djupare förståelse för det upplevda. Under intervjun ska 
undersökarna pendla mellan närhet och distans till det undersökta, för att kunna göra 
detta krävs att man kan ställa öppna frågor och är följsam för att få fram det som ska 
undersökas. Tyglandet innebär att man genom reflektion tyglar sin förförståelse. 
Tyglandet innebär att vår förförståelse inte ska ta överhand för oss som undersökare, det 
innebär också att det är ett redskap för oss undersökare att använda i undersökningen 
dvs. våra idéer, kunskaper och föreställningar hålls tillbaka (Dahlberg, 1997, Dahlberg, 
K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O, & Fagerberg, I. 2003). 
 
Utmärkande för en fenomenologisk studie är att den är beskrivande. Studien söker efter 
mening och innebörd i människors livsvärld för att nå en essens. Essensen är det viktiga 
i det studerade fenomenet. Essensen kännetecknas av det som är kärnfullt i fenomenet, 
det gör fenomenet till vad det är. En fenomenologisk grundad studie visar världen så 
som den erfars, inte såsom den är (Dahlberg m fl. 2003). 
 

Deltagare 
Urvalet har skett genom att de nyblivna papporna som varit med om en vaginal 
förlossning för första gången tillfrågades om att delta i studien av tjänstgörande 
barnmorska på BB avdelningen när de kom dit efter förlossningen. Forskarna kom inte i 
kontakt med papporna förrän de valt att medverka i studien. Papporna fick både muntlig 
och skriftlig information om studien, se bilaga 1. Där det står att läsa om varför studien 
görs, vem som intervjuar och att det är frivilligt och att de när som helst har möjlighet 
att avbryta sitt deltagande. Det framgår också att deras berättelser kommer att behandlas 
konfidentiellt. I studien deltog åtta stycken förstagångs pappor i åldrarna mellan 25-36 
från en BB-avdelning i södra Sverige och en i västra Sverige. Papporna intervjuades var 
för sig på respektive BB- avdelningen i ett ostört rum. 
 

Datainsamling 
Datainsamling genomfördes via öppna intervjuer (Kvale, 1997). Muntlig och skriftlig 
information om studien gavs till barnmorskorna på respektive BB- avdelning som de i 
sin tur förmedlade till nyblivna förstagångs pappor. Papporna intervjuades mellan 30-60 
minuter. Intervjun bandinspelades. Tid och plats för intervjun bestämdes av forskarna 
eftersom det inte var möjligt på något annat sätt. Papporna intervjuades 24-48 timmar 
efter förlossningen. Detta för att de skulle få tid att reflektera över förlossningen och 
vila upp sig och även landa i upplevelsen de varit med om. 
 
 

Dataanalys 
Studien har en fenomenologisk ansats med livsvärldsteoretisk grund. Intervjuerna har 
transkriberats och analyserats av intervjuarna och data har därefter bearbetats enligt 
Dahlberg m.fl. (2003). Fenomenologisk metod innefattar några grundläggande 
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principer. Dessa är att intervjuaren måste vara medveten och reflektera över sin egen 
förförståelse och hon skall visa öppenhet och följsamhet mot fenomenet (Dahlberg m fl. 
2003). Varje intervju har noga lästs igenom flera gånger för att ge forskaren förståelse 
för helheten. För att finna fenomenet läses intervjuerna igenom ett flertal gånger och sen 
har texterna delats in i meningsbärande enheter. Med meningsbärande enheter menas att 
det som är betydande och viktigt för att förstå texten och få fram fenomenet plockas ut. 
Ur dessa enheter fann forskarna olika tema som senare visade essensen i fenomenet. 
Essensen är det som inte varierar i intervjuerna, den kännetecknas av det som är det 
mest kärnfulla dvs. det som gör fenomenet till vad det är. (Dahlberg m fl. 2003). 
 

Etiska överväganden 
Att delta i en studie vars syfte är att undersöka hur förstagångs pappor upplever 
förlossningen kan ge upphov till olika känslor. Deltagarna fick skriftlig information om 
att deltaga i studien, se bilaga 1. Deltagandet är frivilligt, patientuppgifter från studien 
kommer att lagras i ett register. Uppgifterna är sekretesskyddade och ingen obehörig har 
tillgång till registret. Vid databearbetning kommer namn och personnummer att ersättas 
med en kod så att en enskild individ inte kan utskiljas. Endast den som är ansvarig för 
studien har tillgång till ”kodnyckeln”. Samt att de blivande papporna kunde när som 
helst avbryta sin medverkan i intervjun och i studien.  
Männen kan när som helst få de data som spelas in på band förstörda och 
avidentifierade. Om mannen behövde samtala om förlossningen efter intervjun erbjöds 
han att göra det med barnmorska eller kurator. 
 
 
RESULTAT 

Den essentiella strukturen uttrycks av männen som en strävan mot att vilja vara ett gott 
stöd för kvinnan.  
 
Ur intervjumaterialet framträdde fem bärande teman:  

• Att vara bra förberedd inför förlossningen 
• Att känna sig utsatt i den okända situationen 
• Att få en förändrad självbild under förlossningen 
• Att få trygghet och bekräftelse av barnmorskan 
• Att få vara med om det fantastiska och omtumlande mötet med barnet 

 
Upplevelse av att vara bra förbered inför förlossningen 
 
De män som varit med på föräldrautbildningen upplevde att de var nöjda med 
undervisningen. Männen har fått med sig kunskaper om förlossningen som de behövde. 
De beskrev att de upplevde att de hade kontroll på läget under förlossningen eftersom de 
hade diskuterat händelseförloppet i föräldragruppen. De upplevde att förlossningen blev 
ungefär så som de hade förväntat sig. Att bli ett gott stöd innebär för männen att de är 
bra förberedda inför förlossningen på att dels behålla lugnet och dels att veta på vilka 
sätt de kan stödja sin kvinna. I några citat beskrivs det så här: 
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”Föräldrautbildningen har varit jättebra, jag var skeptisk till att börja med trodde att 
det skulle vara ungefär som på 70-talet att man skulle sitta i grupp och andas. Men så 
var det verkligen inte. Vi gick igenom förlossningens skeden och man kunde ställa 
frågor om man ville veta mer, jag var inte alls orolig inför förlossningen för att det 
skulle hända något eller så” (5). 
 
”På föräldrautbildningen som vi gick fick man reda på massor om förlossningen. Den 
gav oss det som behövde tycker jag, man var med i förlossningens olika skeden” (7). 
 
 
Flera av föräldraparen hade förberett sig genom att under graviditetens framskridande 
fundera på hur de skulle vilja ha det under förlossningen och hade skrivit ner och pratat 
om sina önskemål. Några av dem hade inte velat bestämma något före förlossningen 
utan de ville ta det som det kom. I efterhand säger några av papporna så här om dessa 
brev och önskningar: 
 
”Vi körde rätt mycket på det här att ta det som det kommer. För det här med att springa 
och lyssna på allt och alla, titta på de där tossiga programmen på TV, det har blivit en 
fluga nu ju, och det funkar ju inte. De är ju så långt från verkligheten, ingen är den 
andre lik, så det funkar inte. Ingen förlossning på TV verkar ju normal, alltid är det 
någon komplikation. Allting förstoras upp, det är inte bra att titta på sånt, så känns det i 
alla fall. Så därför har vi inte tagit ställning till någonting innan. Vi lät allting bara 
komma. Vi hade inte ens tagit ställning till någon bedövning, vi tog det efterhand, vi 
tyckte att det passade oss bättre” (1). 
 
 
”Vi hade skrivit ett förlossnings brev tillsammans men det blev inte alls som vi hade tänkt oss. 
Vi hade tänkt oss en kortare förlossning och att H skulle prova akupunktur och lite alternativ 
smärtlindring. Hon provade visserligen akupunktur men det enda som hjälpte var lustgas och 
ryggbedövningen” (3). 
 
Två av männen hade inte gått någon föräldrautbildning utan hade fått läsa sig till kunskaper 
eller blivit instruerade av kvinnan om hur och vad de skulle göra. Dessa två upplevde att de fått 
de kunskaper som behövdes och ansåg att de inte behövde gå med på besöken hos barnmorskan.  
 
”Det var P jag fick den mesta informationen ifrån. Att jag skulle hålla mig lugn så att hon också 
blev lugn och så där”(2). 
 
”Min sambo har gått på kontroller på MVC i S och det har hon skött helt själv. Jag var 
förresten med på ultraljudet och det var coolt men annars har hon mått bra och det har inte 
varit några konstigheter så varför ska jag då springa med där och ta ledigt från jobbet. Någon 
måste ju dra in stålarna och det är ju trots allt hon som ska föda fram barnet. Jag ska ju bara 
stötta. Vi gick på visning förresten och då gick dom igenom rätt bra hur allt skulle gå till med 
andning, massage, bad och smärtlindring och lite av vart” (4). 
 
Några av paren hade pratat om att skriva förlossningsbrev men ju närmare de kom 
förlossningen så kände de att de skulle ta det som det kommer. Männen upplevde att det 
skulle känts onaturligt att ha förberett sig genom att ha skrivit ett förlossningsbrev 
eftersom man inte visste vad som komma skulle. De befarade att de skulle bli besvikna 
om förväntningarna inte infriats. 
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”Hon hade i början saker som hon hade tänkt att så vill jag ha det men ju närmre vi kom så 
tänkte hon att hon tar det som det kommer och det tror jag var bra för tänk om det inte alls blir 
så som man tänkt, då blir man ju besviken på sin förlossning. För mig blev det som jag trott, 
lättare faktiskt, jag trodde att vi skulle få gå lite i korridoren och så som man sett på film och 
hört talas om, nej det gick riktigt bra faktiskt” (7). 
 
”Vi hade pratat om det men det blev inte så ju närmare vi kom förlossningen. Det skulle nog ha 
känts konstigt om man skrivit ett brev och sen blir det inte så ändå” (8). 
 
 
Att känna sig utsatt i den okända situationen 
 
Papporna upplevde att de hade bra kontroll på förlossningsprocessen innan de kom till 
förlossningsavdelningen men blev överraskade över att de var mer nervösa och oroliga 
än vad de trott att de skulle vara. Att hantera det okända innebär en osäkerhet och 
männen kände inte igen sig i sina känslor och reaktioner. Detta ledde till att deras 
självbild påverkades och det skapade en känsla av inre stress. Den förändrade 
självuppfattningen innebar att de blivande papporna kände sig utsatta, vilket framkom 
bland annat genom följande citat.    
 
”När hon ringde och sa att värkarna börjat blev jag jättenervös och var snabbt hemma 
och trodde att vi skulle åka in direkt men då ville hon vänta en stund. Jag var 
jättenervös och ville åka direkt men det är ju hon som känner bäst eftersom det är 
henne det gäller” (7). 
 
”Jag var lugn i kroppen hela tiden under förlossningen, kände mig inte alls stressad, 
men det var jobbigt stundtals, främst för henne men det blir ju ändå jobbigt för en 
annan också. Jag var uppjagad inombords men utåt sett var jag väldigt lugn. Det var 
skönt att komma in till förlossningen för då släppte lite av nervositeten och kontrollen, 
jag kunde slappna av bättre.” (5). 
 
Männen beskrev svårigheten med att hantera det okända, känslan av maktlöshet och att 
känna sig fångad av den intensiva processen. Det framkom att de upplevde en känsla av 
fångenskap eftersom det inte fanns någon annan utväg ur situationen än att kvinnan 
föder fram barnet. Männen kände sig mycket maktlösa inför vad som förväntades av 
dem. De upplevde att de var i vägen och inte gjorde något mer än bara stod där. 
Upplevelsen av att inte kunna påverka var stor hos männen. Männen upplevde under 
förlossningen att de gärna ville ha något att göra och känna sig behövda av kvinnan och 
av barnmorskan. Männen uttryckte känslor som hjälplöshet och maktlöshet under 
förlossningen, vilket belyses i nedan citat. 
 
”Jag kände mig väldigt hjälplös inför det här, det kändes som om jag mest stod i vägen, 
man visste inte riktigt vad man skulle göra. Dom hade förklarat på rundvandringen att 
man skulle vara ett stöd och sånt, så det var mest det man försökte göra, stå bredvid och 
hålla handen och säga hur duktig hon var och sånt. Det kändes lite dumt att bara stå 
där. Det kändes som man inte gjorde något viktigt”. (2). 
 
”Det var en sådan stor maktlöshets känsla att bara stå där och inte veta vad man skulle 
göra, man kan ju inte påverka någonting. Man måste ju alltid vara positiv man kan ju 
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inte yttra något negativt som att oj vad ont i ryggen jag har eller vad förbannat trött jag 
är på det här. Det måste man ju hålla tillbaka och det är ju lite jobbigt men så måste 
det ju vara” (3). 
 
Männen upplevde att de var ett stöd för kvinnan genom att kunna följa med henne i 
hennes andningsmönster. Vidare att kunna göra något som att till exempel massera 
kvinnan i ryggslutet gjorde att männen upplevde att de gjorde något för sin kvinna. I 
några citat beskrivs det så här av männen. 
 
”Man känner sig ganska maktlös men inte rädd eller nervös. Jag höll mig mest i 
bakgrunden och höll samma tempo som henne i andningen, jag var ett stöd för henne. 
Jag masserade henne också och det tyckte hon om, det var skönt att kunna göra något 
för henne (4). 
 
 
”Innan hon fick bedövningen var det inte roligt för vad jag än gjorde så gjorde det ont. 
Hon ville inte bli masserad för då gjorde det för ont, jag fick inte håll om henne för då 
blev det för varm. Man kände sig mycket maktlös alltså. Jag kände mig mest iväg för 
jag kunde inte göra något för henne som hjälpte. Man kände sig väldigt maktlös och 
nervös, man hade ju aldrig varit i denna situation förut så man vet inte hur det ska vara 
(7).  
 
Männen upplevde att de ”bara” stod där och inte gjorde något. De upplevde att de störde 
kvinnan i hennes förlossningsarbete.  
 
”Det fanns inte mycket jag kunde göra förutom att ”bara” vara där. Pratade jag eller 
klappade henne så störde jag bara henne och hon blev irriterad. Man vill göra så 
mycket men det finns inte mycket man kan göra förutom att finnas där. Jag sa till henne 
några gånger att slappna av och andas djupa långa andetag men då blev hon bara 
irriterad och då känner man sig i vägen istället. Jag skötte värkmätaren en stund och sa 
till henne när det kom en värk också, då kändes det som att jag var mer delaktig och 
hade något att göra i stället för att bara sitta där” (5) 
 
 
Männen upplevde det som extra jobbigt strax innan barnet skulle födas fram. De 
uttryckte oro och hjälplöshet under krystningsfasen då de såg att frekvensen på barnets 
hjärtljud visade en lägre (mycket lägre) frekvens än tidigare fas under förlossningen. I 
citaten beskrivs männens upplevelser som följer.   
 
”När hjärtljuden sjönk och dom var tvungna att få ut barnet snabbt, då blev man rädd 
och fick nästan panik när det kom in fler in på rummet” (2). 
 
”Det var väldigt intensivt och det var först nu som jag kände en viss oro för barnet. När 
de drog och drog och hjärtljuden gick ner, då kände jag mig hjälplös och utlämnad och 
kanske lite i vägen under någon minut också” (3). 
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”Man blev ju lite orolig där mot slutet när hjärtljuden sjönk ett tag, man blev ju orolig 
för att det snabbt skulle bli sämre. Man känner sig rätt maktlös i det läget, man förlitar 
sig helt på personalen i det läget” (6). 
 
Ovissheten om hur lång tid förlossningen skulle ta och att det tog så lång tid var jobbigt 
och frustrerande upplevde papporna. 
 
”Det tog lång tid, 18 timmar från det att vattnet hade gått, jag trodde att om vattnet 
hade gått så skulle det går fortare. Det är det enda som jag har hängt upp mig på, 
timmarna. Jag hade målat upp en helt annan betydligt kortare bild” (1). 
 
”Det tog väldigt lång tid, vi var inne här kvällen före och då var förlossningen inte 
riktigt igång så då fick vi gå hem med en sovdos. Vi sov inte bra utan hon hade värkar 
hela tiden sen tog de i på eftermiddagen och kvällen så vi kom då in igen men det hade 
inte öppnat sig något. Det blev lite drygt.” (3). 
 
 
Att få en förändrad självbild under förlossningen 
 
Männen beskrev att deras egen självbild förändrades av att det var hemskt att se på hur 
smärtsamt och arbetsamt det är för kvinnan att föda barn. Att se sin kvinna göra detta 
enorma arbete var samtidigt något som de fascinerades av. De upplevde det som 
frustrerande och hade skuldkänslor för att de orsakat det hela.  
 
”Det värsta var att se hur ont det gör och att man inte kan göra någonting åt det heller 
och man vet om att det är man själv som har orsakat det” (2). 
 
 
Strävan mot att vara ett gott stöd för kvinnan innebär att männen upplever att de 
behöver visa sig lugna trots att de inombords känner tvärtom. För männen innebär det 
en bundenhet till situationen som både kan framkalla positiva och negativa känslor hos 
dem. De fokuserar på att stödet till kvinnan ska fungera.   
 
 ”Sen var det jobbigt när värkarna intensifierades, då försökte jag hålla mig lugn för 
hennes skull, man vet ju inte vad man ska göra. Jag ville absolut inte titta ner eftersom 
jag inte gillar blod, så jag höll mig uppe vid hennes ansikte så att jag inte skulle göra 
bort mig och må illa eller så” (2). 
 
De ger inte upp sin strävan och det beror på att de ser och upplever kvinnans 
kroppsarbete, är medvetna om kvinnans behov av stöd samt mötet med barnet de väntar 
tillsammans. Den förändrade självbilden uttryckte männen genom att de själv fått stå 
tillbaka med sina behov för att vara ett gott stöd för kvinnan under förlossningen. De 
försökte vara positiva och höll tillbaka sina känslor som oro och nervositet. 
 
 ”Jag fick ju hålla tillbaka mina känslor, helt klart. Jag var helt uppgiven egentligen ett 
tag men det är ju inte jag som är i centrum, så det kändes ändå okey” (1). 
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När männen inte känner igen sin egen självbild är barnmorskans bemötande och hennes 
trygghet i sin profession till hjälp för männen att fokusera på kvinnan fortsatta behov av 
stöd.    
 
  
Stöd innebär ett krav på ömsesidighet. Mannen bekräftas av sin kvinna genom hennes 
verbala språk och kroppsspråk etc. Att hantera en ny och en okänd situation som stöd 
till kvinnan, som det första barnets födelse innebär, kan ses som ett bevis på duglighet 
som man och som rollen som blivande pappa. Männen upplever att deras goda stöd var 
mest påtagligt när de handgripligt utförde en handling men i strävan mot att vara det 
goda stödet för kvinnan gör att de periodvis känner sig maktlösa. Upplevelse av 
maktlöshet påverkas i positiv riktning när männen har en uppgift att göra och när de 
känner sig sedda av kvinnan och barnmorskan samt stöttade i sin roll. 
 
”Andningsträningen var nog den som gjorde att jag kände mig aktiv och delaktig i 
förlossningsrummet” (3). 
 
”När de tog fram förlossningspallen och jag skulle sitta bakom på stolen, det kändes 
bra, jag var liksom med på ett annat sätt. Någonting vill man ju göra för att känna sig 
mer delaktig” (2). 
 
”Det var ju just då under krystningen som jag kände att jag kunde hjälpa till som mest, 
badda pannan, stötta bakom ryggen och så. Det var då jag kände att jag var det största 
stödet” (7). 
 
Att få trygghet och bekräftelse av barnmorskan 
 
Papporna kände sig bra bemötta av personalen och beundrade deras sätt att arbeta på. 
Männen upplevde att personalens bemötande gav dem trygghet och att de fascinerades 
av deras lugn. Att barnmorskan är inne på rummet var något som uppskattades av 
männen och de upplevde det som en stor trygghet. Strävan mot att vara ett gott stöd för 
kvinnan innebär att männen upplever att de behöver visa sig lugna trots att de 
inombords känner tvärtom. För männen innebär det en bundenhet till situationen som 
både kan framkalla positiva och negativa känslor hos dem. De fokuserar på att stödet till 
kvinnan ska fungera. De ger inte upp sin strävan och det beror på att de ser och upplever 
kvinnans kroppsarbete, är medvetna om kvinnans behov av stöd samt mötet med barnet 
de väntar tillsammans. När männen inte känner igen sin egen självbild är barnmorskans 
bemötande och hennes trygghet i sin profession till hjälp för männen att fokusera på 
kvinnan fortsatta behov av stöd.    
 
 
”Man känner sig trygg och personalen är lugn och hjälper till på bästa sätt. De är 
professionella och vi har fått ett bra bemötande. Dom har stor förståelse för den 
utsatthet och rädsla som man känner inför det här. Man känner sig maktlös i det här 
läget men man vet att personalen vet vad dom gör, man förlitar sig helt och hållet på 
dem. Hon förlitade sig helt och hållet på barnmorskan och det märktes att hon hade 
stort förtroende för henne. Barnmorskan fick absolut inte lämna henne, hon var rädd 
för varje ny värk som kom. En bravur verkligen till barnmorskan, hon tog med sig sin 
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kopp med te in i rummet och var där hela tiden, det är en trygghet. Att se barnmorskas 
lugn och trygghet gjorde mig väldigt lugn också. Jag såg ju att hon hade så ont hela 
tiden men jag såg på barnmorskan att det som hände var helt normalt och inget 
konstigt.”(6). 
 
”Barnmorskan hon var där inne mycket och hjälpte henne hela tiden, hon var helt 
suverän, hon förklarade hela tiden vad som sker och vad hon gjorde. Personalen som 
jobbar där är ju så lugna och berättar hela tiden vad som händer och vad som kommer 
att hända. Deras lugn smittade av sig på mig, är de lugna så vet man ju att det inte är 
någon fara eller bråttom med något. De är helt fantastiska. Dom pratade hela tiden så 
att jag förstod och var det något som jag inte förstod så förklarade dom. Jag tror inte 
att det kunde varit bättre.”(7). 
 
”Jag ansåg att personalen har gjort det så pass många gånger, så den kompetensen 
finns där. Skulle det vara något som felar så hittar dom det innan och då vet dom vad 
dom ska göra. Dom har liksom koll på det hela tiden (1). 
 
Männen upplevde att de fick de svar de behövde under förlossningen och att 
barnmorskan gav den informationen som behövdes. Männen upplevde att de litade på 
barnmorskan och kände ett stort förtroende för henne. Att barnmorskan vände sig till de 
båda under förlossningen gjorde att de upplevde sig som sedda och viktiga. Så här sa 
några av männen. 
 
”Det fungerade jätte bra. Vi hade två skiftbyten. Dom frågade med jämna mellanrum 
hur det är och om man undrade någonting och så får man själv liksom efterhand fylla in 
och fråga, till exempel om detta verkar konstigt, då fyller dom i luckorna hela tiden. Allt 
funkade jättebra det var liksom inga oklarheter”, (1).  
 
”Dom pratade ju mest med henne men dom sa det ju högt vad som föregick så då kunde 
jag ju förstå hyggligt vad som hände och sånt. Det hände att barnmorskan gick ut och 
då tyckte jag att det dröjde länge innan de kom tillbaka igen, men de har ju fler att ta 
hand om. Man behöver lite tid ensam också det finns saker som man behöver prata om 
enskilt också (2). 
 
 
”Personalen är verkligen A och O. Dom berättade allt vad som är på gång, vad som 
ska hända. Allting är nytt. Personalen pratade mycket med oss om vad som hände så att 
man får vara med, dom var inne på rummet hela tiden och det var faktiskt rätt lugnande 
för mig” (1). 
 
Männens upplevelse av trygghet påverkades inte av personalbyte. Att få ny personal när 
man är uppe i förlossningsarbetet var inget som upplevdes negativt. Så här beskriver 
några av männen det.  
 
”Vi hade två skift byten. Det fungerade jätte bra (1). 
 



 17

”I samma veva så bytte dom barnmorska till hon som skulle jobba kvällen och det 
kändes först lite tråkigt men hon var ju helt suverän hon också, otroligt lugn och vi 
kände ett stort förtroende för henne. Det är jätteviktigt (8). 
 
Det är viktigt och ger trygghet att barnmorskan påtalar att barnet i magen mår bra. När 
oron för barnets hälsa eliminerades medförde det att männen kunde koncentrera sig mer 
på att hjälpa kvinnan under förlossningen. 
 
”Hon sa också flera gånger att barnet i magen mår bra (7). 
 
”Hon förklarade ju hela tiden också att barnet mådde bra hela tiden och det gör det 
hela skönt för man tror ju att all denna tid som det tar då måste ju bäbisen också bli 
påverkad men hon så hela tiden att det ser bra ut, det gjorde ju att jag kunde 
koncentrera mig på henne i stället för att titta på hur barnet mådde. Det är jätte viktigt 
att höra ibland (5). 
 
Att få vara med om det fantastiska och omtumlande mötet med barnet 
  
Männen uttryckte att det första mötet med barnet väckte starkare känslor än de hade 
kunnat föreställa sig. De hade svårt att beskriva hur stort det kändes. I ord som skönt, 
äntligen, starkt, glädje, lättnad, stolthet, spännande, uppspelt försökte de beskriva 
känslorna. Pappor upplevde förlossningen som något fascinerande, omtumlande och 
något som de inte kunnat föreställa sig före förlossningen trots att de hade funderat 
mycket på hur de skulle reagera.  Det som var det bästa var när barnet kom ut. Mannens 
stöd till kvinnan under förlossningen är en början till faderskap och papparoll. Männer 
beskriver med stolthet hur starkt det var att följa kvinnan under förlossningsprocessen, 
se sitt barn födas och slutligen träffa och ta i barnet. Männens känner en fascination 
över både kvinnans kraft och det nyfödda barnets förmåga. Citaten beskriver männens 
upplevelser så här. 
 
”Det är starkt, man blev ju jätteglad, äntligen är det över, det var skönt och att de 
mådde bra och att allting satt där det skulle, en stor lättnad. Jag känner mig ganska 
stark och jag har lite svårt för det här med att gråta, det ligger liksom inte för mig. Det 
är en ren innerlig glädje och kanske en liten glädje tår. Man kan prata om det innan 
men när man väl står där… man blir så uppspelt och lättad. Det är den störst händelse 
hittills i mitt liv” (1). 
 
”Det var den enda gången jag tittade ner. Han nästan flög ut så barnmorskan knappt 
hann med. Jag började gråta nästan, jag hade svårt för att hålla tillbaka det. Det blev 
väldigt starka känslor då. Det går inte riktigt att förklara det. Det är en stor lättnad. 
Både lättnad och stolthet. Det är det starkaste jag varit med om. Det kändes ungefär 
som att titta på en fotbollsmatch med sitt favorit lag, och stå vid sidan om och verkligen 
lever sig in och vill att det ska hända, men ingenting händer. Sen helt plötsligt kommer 
det där förlösande sista. Då är det nästan samma känsla, samma maktlöshet och allting, 
bara att detta var mycket större. Tomhet. En stor lättnad” (2). 
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Essensbeskrivning 
 
Den essentiella strukturen i männens upplevelse av förlossningen kan beskrivas som en 
strävan mot att vilja vara ett gott stöd för kvinnan. Strävan mot att vara den starka och 
stödjande mannen innebär att mannen sätter sig själv i andra hand. 
I strävan mot att vilja vara ett gott stöd för kvinnan innefattar att kvinnans behov 
kommer i första hand och hur männen erfar sig själva i samband med förlossningen. Att 
bli ett gott stöd innebär för männen att de är bra förberedda inför förlossningen på att 
dels behålla lugnet och dels att veta på vilka sätt de kan stödja sin kvinna. Strävan mot 
att vara ett gott stöd för kvinnan innebär att männen upplever att de behöver visa sig 
lugna trots att de inombords känner tvärtom. För männen innebär det en bundenhet till 
situationen som både kan framkalla positiva och negativa känslor hos dem. De 
fokuserar på att stödet till kvinnan ska fungera. De ger inte upp sin strävan och det beror 
på att de ser och upplever kvinnans kroppsarbete, är medvetna om kvinnans behov av 
stöd samt mötet med barnet de väntar tillsammans. När männen inte känner igen sin 
egen självbild är barnmorskans bemötande och hennes trygghet i sin profession till hjälp 
för männen att fokusera på kvinnan fortsatta behov av stöd.    
 
Stöd innebär ett krav på ömsesidighet. Mannen bekräftas av sin kvinna genom hennes 
verbala språk och kroppsspråk etc. Att hantera en ny och en okänd situation som stöd 
till kvinnan, som det första barnets födelse innebär, kan ses som ett bevis på duglighet 
som man och som rollen som blivande pappa. Männen upplever att deras goda stöd var 
mest påtagligt när de handgripligt utförde en handling men i strävan mot att vara det 
goda stödet för kvinnan gör att de periodvis känner sig maktlösa. Upplevelse av 
maktlöshet påverkas i positiv riktning när männen har en uppgift att göra och när de 
känner sig sedda av kvinnan och barnmorskan samt stöttade i sin roll. Förlossningen 
kan liknas vid en händelse där tiden det tar att föda barnet från början och slut är oviss. 
Männen beskriver att om personalbyten förekom var det inte negativt eftersom 
barnmorskorna i vårdmötet hade ett professionellt förhållningssätt. Det gav mannen 
trygghet i sin roll och minskade stressen inombords.  
 
Mannens stöd till kvinnan under förlossningen är en början till faderskap och papparoll. 
Männer beskriver med stolthet hur starkt det var att följa kvinnan under 
förlossningsprocessen, se sitt barn födas och slutligen träffa och ta i barnet. Männens 
känner en fascination över både kvinnans kraft och det nyfödda barnets förmåga.  
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 
För att nå studiens syfte som var att beskriva mäns upplevelser av att vara med vid sitt 
första barns födelse har studien utgått från en fenomenologisk metod så som Dahlberg 
m fl. (2001) beskriver den. En metod som vi finner lämpar sig bra för 
upplevelseforskning. För att få kunskap om fenomenet innebär det att ”gå till sakerna 
själva”. Sakerna själva och fenomenet i denna studie är män som blir pappor första 
gången- upplevelser av förlossningen. Forskarna skall vara öppna och följsamma för att 
finna fenomenet. För att fenomenet i studien ska visa sig måste forskarna vara 
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följsamma och öppna under intervjuerna Dahlberg m fl. (2003) och pendla mellan 
närhet och distans. När forskarna pendlar mellan dem i en intervju har forskaren försökt 
tygla sin förförståelse. När intervjuaren pendlar mellan närhet och distans i en intervju 
ställs öppna frågor som; hur upplevde du det, hur kändes det, kan du utveckla det, hur 
menar du då, kan du berätta mer om det? Syftet med frågorna är att komma så nära 
fenomenet som möjligt. Papporna som tillfrågades om de ville medverka i studien var 
intresserade av att berätta om sin upplevelse av förlossningen vilket kan ha betydelse för 
resultatet pga. att de haft en stund på sig att fundera på vad de ska säga. Det kan också 
vara så att resultatet påverkats av att de hade en positiv inställning till studien och var 
intresserade. Medvetenheten om att det kan vara svårt att tygla förförståelse har gjort att 
vi varit extra uppmärksamma på materialet. Vid analys av intervjuerna finns risk att 
forskarens förförståelse skulle påverka resultatet av analysen men männens upplevelser 
var tydligt och starkt beskrivna vilket medförde att innebörden tydligt kom fram. 
Genom att hela tiden gå tillbaka till den transkriberade texten och analysen har vi 
försökt att eliminera den egna förförståelse så långt som det var möjligt (Dahlberg et al., 
2003). Visserligen kan vår förförståelse som barnmorskestudenter och vårt intresse för 
vad förstagångs pappor upplever vid förlossningen ha påverkat intervjuerna, men vi tror 
att vårt resultat ger en rättvis bild av förstagångs pappors upplevelser av förlossningen 
från mindre förlossningsavdelningar 
 
 

 

Resultatdiskussion 
 
Essensen i studien visar att männen upplever förlossningen som en strävan mot att vilja 
vara ett gott stöd för kvinnan. I resultatet redovisas fem bärande teman: 
 
Resultatet i denna studie visar en övervägande positiv bild av hur papporna upplevde sin 
närvaro vid förlossningsförberedande kurser. Männen tyckte att de fått den information 
som de behöver på MVC om graviditet och förlossning. Våra resultat skiljer sig från I 
Plantin’s (2001) studie, där männen upplevde sig som överflödiga och utanför på 
besöken på MVC. Tänkbar orsak till skillnaderna i resultat kanske kan bero på att det 
idag är fler män som följer med sin kvinna till MVC och att de på ett tidigt stadium är 
mer involverade i graviditeten och förlossningen. Plantin’s (2001) studie är åtta år 
gammal och på dessa år har mycket hänt och såväl mannens som kvinnans roll i 
samhället har förändrats mycket. Från att mannen var den som skulle arbeta och tjäna in 
pengarna till familjens försörjning till att vara en mer jämställd man som ska ta lika 
mycket hand om såväl det gemensamma hemmet som de gemensamma barnen. Det 
framkom i vår studie att männen vill ta stor del i graviditeten och förlossningen, och de 
vill ta lika stort ansvar för det kommande barnet som kvinnan. De anser att de har lika 
stor del i graviditeten och förlossningen som kvinnan har och att de vill vara jämställda. 
Flertalet av de intervjuade männen planerade även att ta ut en längre tids 
föräldraledighet när barnet hade ammat färdigt var och om ekonomin tillät detta. Hade 
föräldrapenningen grundats på en gemensam inkomst, hade kanske fler pappor varit 
hemma längre med barnet? De kände att de hade gott stöd från arbetsgivare och 
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arbetskamrater. Lagar och reformer som har kommit till de senaste åren har gjort stor 
skillnad för dagens pappor. 
 
För att förbättra de blivande pappornas möjlighet till att stödja sin partner tror vi att 
barnmorskan på MVC samtala med männen om hur de funderar inför den kommande 
förlossningen. Frågor som bör diskuteras kan förslagsvis vara: Hur känner du inför att 
se din kvinna ha smärta? Hur känner du som man inför uppgiften, och har du funderat 
på din roll i förlossningsrummet? Vilka är dina behov? Vad kan du göra för att 
underlätta för din kvinna? Barnmorskor och övrig personal behöver lägga mer fokus på 
mannens funderingar, upplevelser och behov under graviditet och förlossning. Att ge 
männen ökad kunskap inför förlossningen medför att mannen upplever att han får en 
ökad förståelse för processen. Genom att tillhandahålla relevant information som leder 
till ökad förståelse ökar chansen, anser vi, till att mannen upplever sig som ett gott stöd 
för kvinnan. Wöckel, Schäfer, Beggel & Abou- Dakn (2007) påvisar i sin studie att män 
som erhållit kunskaper upplever att de kan ge kvinnan ett bättre stöd under 
förlossningen. Utmaningen som vi ser det är att lyfta fram de blivande pappornas roll i 
ljuset och ge paret möjlighet att involveras och växa på sina egna villkor. Detta är ett 
ämne som är intressant och som det behöver forskas mer om. 
 
Draper (1997), Somers- Smith (1999) och Premberg & Lundgren (2006) finner i sina 
studier att männen har svårt att känna igen sina känslor under förlossningen och att 
männen aldrig hade kunnat ana hur känslomässig förlossningen skulle bli, liknande 
resultat finner även vi i vår studie. Männen upplevde mycket känslor som de inte alls 
var förberedda på. Om vi som barnmorskor är medvetna om detta kan vi försöka skapa 
förutsättningar så att männen vågar prata om sina känslor och funderingar. Ett sätt är att 
dela upp föräldrarna under föräldrautbildningen i små grupper med män för sig och 
kvinnor för sig och be dem skriva ner känslor och tankar inför t ex förlossning, första 
mötet, amning, relation och därefter reflektera och samtala kring detta. Att män får prata 
män emellan anser vi vara mycket viktigt för att de tänker på annat vis än kvinnor och 
detta kan skapa nya infallsvinklar. Hallgren, Kihlgren, Forslin och Norberg (1999) 
finner i sin studie att om förlossningsförberedelserna enbart riktas mot kvinnans behov 
kan det skapa en splitring mellan kvinnan och mannen och han kan känna sig utanför, 
besviken och kanske inte kan ge tillräckligt stöd till kvinnan. Olin och Faxelid (2003) 
finner även de i sin studie att känslan av utanförskap under föräldrautbildningen gör att 
männen upplever att de inte kan ge kvinnan det stöd som de vill. Föräldrautbildningen 
bör därför rikta sig till hela familjen. 
 
Det förväntas idag att männen ska vara med vid förlossningen och som Premberg & 
Lundgren (2006) skriver så förväntas det av männen att de skall inta en uppbackande 
position för sin kvinna. Enligt våra erfarenheter sker detta idag på 
förlossningsavdelningarna. Många barnmorskor förväntar sig att mannen ska vara stark 
och stötta sin kvinna. Om då inte mannen känner sig stark och bekväm i denna helt nya 
situation behöver han, anser vi, extra stort stöd för att inte känna sig bortkommen och 
misslyckad som man och blivande barnafader. Barnmorskan och övrig vårdpersonal 
behöver ta större ansvar och försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt genom 
vänligt bemötande och en öppen och tillåtande atmosfär. Berg och Lundgren (2004) 
skriver om att stödja och stärka är något som de blivande papporna anser att de ska göra 
under graviditeten och förlossningen. I vår studie är det just det som vi funnit som 
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essensen, nämligen att männen upplever att de ska vara det goda stödet till kvinnan. Det 
är naturligt, anser vi, att de känner att de ska stötta och stärka kvinnan eftersom det är 
hon som i smärta föder barnet men även männen behöver stöd för att de skall bli stärkta 
i sin nya fadersroll. 
 
I sin strävan mot att vara det goda stödet för kvinnan upplever männen mycket känslor. 
I studien har vi funnit att männen känner sig som en del i förlossningsprocessen men att 
de har svårt att veta hur och när de ska ta del. De har svårt för att se sin kvinna ha ont 
och att inte kunna hjälpa henne med smärtan. Draper (1997) finner liknande resultat i 
sin studie. Männen upplevde att de inte var förberedda på den intensiva processen som 
förlossningen innebar men de klarade ändå att hantera sina känslor, liknande resultat 
finner även Hallgren m fl. (1999). Vi fann att männen inte ville visa känslor såsom 
stress, oro och maktlöshet för kvinnan under förlossningen. För att vara ett gott stöd för 
kvinnan ansåg de att deras känslor inte skulle visas för det var inte de som stod i 
centrum. Samma resultat visas i Somers-Smith (1999) studie. 
 
I Drapers (1997) studie framkom det att männen kan påverka kvinnan negativt under 
förlossningen om de inte kan hantera sina egna upplevelser och känslor. För kvinnan 
kan detta medföra att hon inte känner att hon får ett gott stöd av sin man och mannen i 
sin tur kan uppleva att han inte är det goda stödet som han vill vara. Detta kan göra att 
förlossningsupplevelsen inte blir bra för varken mannen eller kvinnan. Att männen i vår 
studie upplevt att de inte kunnat hantera sina känslor i stöttningen av kvinnan är inte 
något som vi har kunnat få fram. Männen i studien har upplevt att de har varit ett gott 
stöd för sin kvinna. Det skulle kunna bero på att de män som vi har intervjuat har varit 
med om och upplevt en normal förlossning där det inte varit några större 
komplikationer. Något som skulle vara intressant att göra skulle vara att intervjua män 
som varit med om en komplicerad första förlossning och se hur de upplevde detta. 
 
I studien fann vi att männen upplevde att barnmorskan och övrig personal ser dem som 
viktiga för kvinnan under förlossningen. Männen upplevde att de blev sedda och att de 
fick sina behov och begär tillgodosedda. Detta tyder enligt Eriksson (1987) på en god 
människosyn hos barnmorskan Att barnmorskor ser männen som en egen unik person 
vars livsvärld, upplevelser och verklighet vi inte kan veta något om är viktigt för att vi 
skall kunna göra ett gott arbete. Alla människor har ett begär och det innebär för oss 
som barnmorskor att vi ska se till männens hopp, önskningar och till deras längtan för 
att de skall kunna utvecklas och förändras under förlossningens gång och för att de skall 
kunna vara ett gott stöd för sin kvinna. I studien visar det sig att männen är nöjda med 
personalens arbete och att personalen ser deras önskningar och längtan till att utvecklas 
för att vara det goda stödet för kvinnan. Att få med sig pappan i förlossningen och visa 
att han har stor betydelse bara genom att finnas där som ett stöd anser vi gör att både 
mamman och pappan upplever att de har klarat det själva med lite hjälp och stöttning.  
 
Våra resultat visar att män behöver mer information om hur de kan stötta och hjälpa 
kvinnan under förlossningen. Vi tror att vi barnmorskor behöver försäkra oss om att 
mannen är med i samtalen och i förlossningens olika stadier, Mannen och kvinnan är ett 
par som ska stöttas och ges support genom förlossningen av oss barnmorskor, vi ska 
hjälpa dem när deras första barn föds. Mannen och kvinnan är också två individer med 
olika behov. Som barnmorska kan vi berätta för mannen att kvinnan kanske inte alltid 
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vill ha massage eller vill bli berörd när hon är mitt uppe i förlossningsarbetet. 
Barnmorskan kan föreslå andra saker som han kan göra för att vara ett gott stöd. 
Barnmorskan bör inte hänvisa mannen till att bara vara en resurs för kvinnan. Han 
behöver också bli sedd och få bekräftelse. Vila, mat och toalettbesök för mannen är 
praktiska saker som barnmorskan bör tänka på. Om det gravida paret och paret i 
förlossningsrummet känner sig välinformerade och trygga tror vi att vi kan se pappan 
inte enbart som en coach för kvinnan utan även som en coach för sig själv in i 
faderskapet.  
 
Vehviläinen & Liukkonen (1997) fann i sin studie att hälften av männen var mer eller 
mindre tvingade av sina kvinnor att vara med vid förlossningen, detta är något som vi 
inte fann i vår studie. Männen som deltog i vår studie ville vara delaktiga i 
förlossningen. Vi har i alla fall upplevt att de män vi har intervjuat har velat det, sen kan 
det ju vara så att de har varit med för att kvinnan har velat det. Kan det vara så att 
männen idag inte vågar säga att de inte vill vara med vid förlossningen för att 
samhällets normer idag är som de är? Med tanke på allt prat och skriverier om 
jämställdhet och att det sällan talas om att männen inte är med vid förlossningen idag så 
kanske några män upplever det som att de inte ska berätta ifall de inte vill vara med 
under förlossningen.  
 
Berg (Berg & Lundgren, 2004) skriver om hur mannen ser på barnmorskan under 
förlossningen. Liknande resultat finner vi i vår studie. Männen upplevde förlossningen 
som positiv, barnmorskan som kunnig och att de mår bara om barnmorskan är lugn och 
öppen. Att ha en bra relation under förlossningen anser vi vara mycket viktigt. Vi som 
barnmorskor gör vårt jobb varje dag medan paret upplever sin första förlossning endast 
en gång i livet. Det känns viktigt att försöka ge dem en så positiv förlossningsupplevelse 
som möjligt. För att få en bra relation mellan barnmorskan och paret behöver vi som 
barnmorskor vara öppna och berätta vad och hur vi tänker under förlossningen för att 
vårt arbete ska utvecklas, vi ska utvecklas som barnmorskor. Liksom i Halldorsdóttir 
och Karlsdóttir (1996) studie fann vi att det var viktigt för både mannen och kvinnan att 
barnmorskan delade med sig av det hon såg och upplevde under förlossningen. Att vi 
som barnmorskor informerar männen om att vi vet att barnet i magen mår bra kan göra 
att de kan lägga mer fokus på att stötta kvinnan. Om vi är tydliga och berättar för 
mannen vad vi tänker och tycker kan vi få en man som upplever att han är medverkande 
i förlossningen och att han är involverad i vad som händer. Om vi ser en man som vi 
tycker verkar rädd och inte verkar vara stöttande för kvinnan kan vi hjälpa honom 
genom att försöka finna honom i hans livsvärld och utgå därifrån. 
 
Den största upplevelsen männen har är när barnet fötts. Männen upplever att all stress 
och alla känslor av nervositet släpper. Flera av männen i studien gråter och blir 
överväldigade av alla känslor som kommer. Liknande resultat fann Premberg, Hellström 
& Berg (2007) i sin studie. Ingen nybliven pappa som vi har kommit i kontakt med 
skulle vilja vara utan upplevelsen av att se sitt barn födas. Naturligtvis är vi medvetna 
om att det finns förlossningsskräck även hos män Eriksson (2006) och att det skulle 
kunna ha en negativ påverkan på den födande kvinnan och det vore intressant att göra 
en studie med fokus på det. 
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Halldorsdóttir och Karlsdóttir (1996) fann att det var mycket viktigt för den födande 
mamman och den blivande pappan att barnmorskan pratade och delade med sig av det 
hon gjorde till båda på ett ärligt och lugnt sätt. Barnmorskorna ansåg att pappan var 
mycket viktig under förlossningen både för kvinnan och för barnmorskan. Det är något 
som vi också anser är viktigt. Vi tror att vi som barnmorskor kan missa mycket hjälp 
och stöttning för att vi inte vågar involvera pappan för att han kanske ser rädd och 
hjälplös ut. Vi tror att om vi talar om vad vi gör och är tydliga i vad vi ser och ger 
pappan tips om vad han kan göra för att hjälpa mamman så känner han sig tryggare och 
är mer delaktig. 
 
Att göra fler studier på mäns upplevelser under förlossningen är något som vi anser vara 
behövligt. Idag är i stort sett alla män med vid sitt första barns födsel och för att de ska 
känna att de är ett gott stöd för sin kvinna och uppleva att det är trygga i sig själv och i 
situationen behöver de mer och förbättrad kunskaper om förväntade känslor och 
reaktioner i samband med graviditet och förlossning och sin nya mansroll. 
 
 
SLUTSATS 

Studien visar att männen strävar mot att vara ett gott stöd för kvinnan under graviditet 
och förlossning. En ny syn har växt fram avseende den blivande pappans medverkan 
under graviditet och vid förlossning. Detta är i linje med samhällets strävan mot en mer 
jämlik fördelning av ansvar för barn, familj och ekonomi. Det har sannolikt bidragit till 
att flertalet av männen i studien var närvarande under MVC besök och deltog aktivt i 
föräldrautbildning och förlossningsarbete.  
 
Männen upplevde att de var väl förberedda då de kom till förlossningsavdelningen men 
att de kände sig oförberedda på hur de skulle hantera sina känslor och reaktioner som 
visade sig vara starkare än de föreställt sig. De beskrev svårigheten med att hantera det 
okända, känslan av maktlöshet och att känna sig fångad av den intensiva processen 
samtidigt som de fascinerades av det. Föräldrautbildningen verkar ha informerat och 
förberett paret på ett bra sätt men det skulle också behövas en diskussion om förväntade 
känslor och reaktioner under förlossningen där bland annat männen ges möjlighet att 
prata män emellan. 
 
Männen upplevde att deras självbild och maktposition förändrades då kvinnan stod i 
centrum och männen fick stå tillbaka med sina behov för att vara ett gott stöd för 
kvinnan. Männen tyckte att det kändes bra att göra praktiska saker i förlossningsrummet 
och de upplevde att de fick en viktigare och mer aktiv roll vid krystningsskedet. Det är 
viktigt att barnmorskan ser till både kvinnans och mannens behov och ger praktiska 
handfasta förslag på vad mannen kan göra i förlossningsrummet. Det är även viktigt att 
påtala för mannen att bara genom att vara närvarande för kvinnan är han ett gott stöd. 
 
Männen kände sig väl bemötta av personalen och litade på och hade stort förtroende för 
barnmorskan. De upplevde en stor trygghet av att barnmorskan var mycket närvarande 
på rummet. Att få ny personal mitt i förlossningsarbetet upplevdes inte negativt. 
Männen tyckte att det var viktigt att barnmorskan påtalade att barnet mådde bra. Med en 
tydlig kommunikation mellan alla inblandade på förlossningsrummet och med en öppen 
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atmosfär där alla vågar komma till tals skapas goda förutsättningar för en positiv 
förlossningsupplevelse.  
 
Första mötet med barnet väckte starkare känslor än vad männen hade kunnat föreställa 
sig och de hade svårt för att uttrycka i ord vad de kände, troligen eftersom ögonblicket 
upplevdes så starkt. All återhållen oro och ängslan för mor och barn och egna 
reaktioner, maktlösheten, smärtan, ovissheten, tröttheten och till slut glädje och lättnad 
beskrevs av någon pappa som overkligt. Det låter som en chockreaktion. Inte konstigt 
att många pappor är mycket trötta och tagna efter förlossningen. Barnmorskan bör 
bekräfta för pappan att dessa reaktioner är helt naturliga. Det kan hjälpa papporna att får 
en positivare syn på sig själv och lättare kunna övergå till sin nya papparoll. 
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Bilaga 1 

 
 
 

Hej! 
 
Att få barn är en stor händelse för varje förälder. Till en början var det 
kvinnan som utan sin man födde deras barn. Anledningen var att männen 
inte hade tillträde till förlossningsavdelningarna. Som tur är har 
inställningen till pappans närvaro med tiden förändrats. Även om papporna 
idag är med när deras barn föds finns lite forskning om deras upplevelser i 
samband med förlossningen.    
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorska vid Högskolan i 
Borås. En del av utbildningen består av att vi ska fördjupa oss i ett ämne 
inom ramen för vårt kommande arbete. Vi har valt att fokusera på pappors 
upplevelse av förlossningen i samband med att deras första barn föds. 
Därför är Ni som nyblivna pappor väldigt värdefulla för oss i vår studie. Vi 
skulle tycka att det vore roligt att få intervjua just Er.  
 
Studien kommer att ligga till grund för vår magister uppsats. Vi planerar att 
genomföra en intervju med nyblivna förstagångs pappor. Varje 
intervjutillfälle beräknas ta mellan 30-60 minuter och den kommer att ske 
med enbart papporna i ett ostört rum på BB-avdelningen. Intervjun kommer 
att spelas in och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Om du 
väljer att vara med i studien kan du när som helst avbryta ditt deltagande. 
 

Vid eventuella frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Johansson och Cecilia Åhsberg 
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XXXX/XXXXXX  
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