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Sammanfattning 

En stor påfrestning och förändring i relationen uppstår i samband med att ett par får sitt första 

barn. Barnmorskor har förmånen att möta de blivande föräldrarna på 

Barnmorskemottagningen (BMM) under perioden som kvinnan är gravid. Detta är en tid där 

möjlighet ges till att skapa en vårdrelation där utrymme ges till kvinnan och mannen att 

uttrycka vad de känner och upplever under tiden graviditeten fortgår. Många gånger uppstår 

problem i relationen redan under graviditeten, eller så uppstår problem under barnets första 

levnadsår. Skilsmässor är en vanlig företeelse i Sverige, upp till hälften av alla giftermål slutar 

med skilsmässa. Syftet med denna studie är att beskriva hur barnmorskorna stödjer kvinnan 

och mannen i deras relation när de skall bli föräldrar. Metoden som användes var intervjuer 

med kvalitativ ansats. I resultatet framkommer det att barnmorskor tror att hon har en 

betydande roll för föräldrarna och att hon har en förmåga att känna in om paret behöver extra 

stöd. Hon tror även att hon blir en person som paret inte glömmer. I resultatet framkom det att 

barnmorskor anser att parrelationen är föränderlig och att det är viktigt att paret vårdar 

varandra ömt för att deras relation skall klara påfrestningen. Slutsatsen som kan dras av 

studien är att barnmorskor upplever att de är betydelsefulla och att de har en vägledande roll 

för parets framtida relation. De anser att parrelationen genomgår en förändring i och med 

föräldraskapet men att relationen kan fördjupas om paret delar på ansvaret. 

 

Nyckelord: Barnmorskor, parrelation, vårdrelation, stöd, förändring, 
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INLEDNING 

Under forskningsdagen på högskolan i Borås hösten 2008, fick vi ett större intresse gällande 

parrelationen efter graviditeten, då Tone Ahlborg föreläste om sin uppföljningsstudie om 

förstagångsföräldrars relationer. Hon nämnde att det fanns lite forskning inom området vilket 

gjorde att vi ville utforska barnmorskors upplevelser om hur de kan stödja parets relation.  

 

BAKGRUND 

Lennéer-Axelson (1979) menar att ofta men inte alltid förändras parrelationen över tid. Det 

börjar med en förälskelsefas som i allmänhet passerar efter två år, men som kan vara både 

kortare och längre. I förälskelsefasen ses huvudsakligen partnerns goda sidor, men bara det 

som personen i fråga vill se, samt att han/hon känner ett beroende av att vara i närheten av den 

andre personen. Efter cirka två år börjar för det mesta en verklighetsanpassning vilket innebär 

att partnerns negativa egenskaper blir mer uppenbara. Dessa egenskaper blir i stället något 

den andre retar sig på. Behovet av egen tid och även en balans mellan självständighet och 

närhet uppstår. Om paret uttrycker sina behov och önskningar tydligt och är lyhörda för vad 

den andre tycker kan relationen stegvis komma in i den mogna fasen. Denna fas innebär att 

paret betraktar varandra som unika individer med både positiva och negativa sidor och som är 

värda att älskas. I den mogna fasen tillåts det uttryck av både kärlek, frustration och 

aggression. Vidare ses det en acceptans och respekt hos paret att de har olika behov som 

individer och inte alltid behöver ha samma åsikter och viljor.  

 

Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg (2003) skriver att sjuksköterskor möter 

kvinnor och män ifrån olika livsvärldar och att det då är viktigt att de är öppna, förstående och 

kan analysera deras livsvärld utifrån sin profession. De skriver vidare att det är viktigt för den 

fortsatta vårdrelationen att vårdaren kan skapa en relation som inger trygghet. Detta påstående 

passar förstås även in på barnmorskor. Det styrks av Socialstyrelsens rapport 1996:7 där det 

står att barnmorskor ska ge en god känslomässig kontakt i en positiv och förtroendefull 

relation, vilket ska underlätta för paren att berätta om sina problem och funderingar. 

Rapporten innehåller också information om att det ska ges uppmuntran och stöd till ökad 

självtillit, information, råd och anvisningar till problemlösning. Detta stöds av Berg och 

Lundgren (2004) då de beskriver människan som en relationsvarelse. Äkta relationer kan 

kännetecknas genom öppenhet. I en sann relation möts två personer och blir så närvarande 
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och öppna för varandra att gränsen mellan dem försvinner. Det handlar inte om att ge upp sin 

personlighet eller att acceptera egenskaper hos den andre som liknar de egna eller att 

sympatisera för den andre. Utan det handlar om att acceptera det som är annorlunda hos den 

andre. Vidare menar även Dahlberg et al. (2003) att en god vårdrelation innebär att patientens 

lidande och välbefinnande ses och uppmärksammas som något unikt. I den professionella 

vårdrelationen krävs det av vårdaren en större öppenhet och att förhållningssättet präglas av 

reflektion. Det finns flera olika hinder för att vårdaren skall kunna skapa en god professionell 

vårdrelation till patienten såsom tid, osäkerhet, rädsla och oförmåga. Målet med en god 

vårdrelation är att vårdaren skall skapa en vårdrelation som innebär att vårdaren gör sitt bästa 

för att lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande. Detta stöds också av Statens 

folkhälsoinstitut (2004) som tar upp att barnmorskors hälsobefrämjande arbete inom 

primärvården är av stor betydelse då de möter människor i varierande ålder. Ohälsa förebyggs 

genom hennes erfarenhet och breda kunskap inom ett speciellt område, detta används inom 

BMM där hon träffar män och kvinnor i en unik situation. Barnmorskor arbetar med frågor 

som rör sexualitet och samlevnad vilket utgör en stor del av det folkhälsopolitiska arbetet. Det 

handlar ofta om att lyfta fram, synliggöra och stärka individens egen sexualitet på ett positivt 

sätt. I kompetensbeskrivningen för barnmorskor från socialstyrelsen (2006) står det att 

barnmorskor skall ha förmåga att i dialog ge stöd i föräldraskapet, ge information och 

undervisning om sexualitet och samlevnad i ett livscykelperspektiv samt kunna ge samtalsstöd 

efter förlossning. Vidare beskriver Olsson, Sandman och Jansson (1996) barnmorskors 

strävan efter att få en relation till paret. Detta kan de göra genom att ta upp gemensamma 

nämnare såsom till exempel grannskap eller gemensamma intressen. På detta sätt kommer 

även mannen in på ett naturligt sätt och känner sig delaktig. 

 

Enligt statistiska centralbyrån (2008) var det 50 332 giftermål och 21 377 skilsmässor år 

2008. Skilsmässoantalet ökar och ligger i snitt på 20 000 och giftermålen i snitt på 40 000/år. 

Det vill säga hälften av alla giftermål slutar med skilsmässa. År 2007 var 47 000 barn med om 

att deras föräldrar separerade. Det motsvarar drygt tre procent av alla barn vars föräldrar var 

gifta eller sambo i slutet av år 2006. Ungefär lika många barn var med om en separation under 

2005 och 2006. Det är främst i sambofamiljer som separationerna har minskat, men 

separationsrisken är fortfarande ungefär dubbelt så hög bland barn med samboföräldrar som 

bland barn med gifta föräldrar. 
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När det gäller föräldrautbildning (FUB) presenterades den första utredningen i SOU 1978:5, 

de mål som låg till grund då var: 

 

”Att föräldrar ges möjlighet att öka sina kunskaper på flera olika nivåer. Det 

gäller såväl ”baskunskaper” av olika slag som mer komplicerade kunskaper om 

relation människor emellan” 

 

I rapporten framgår det att föräldrautbildning i grupp ska erbjudas till alla förstföderskor och 

deras partner. Möjligheter att erbjuda andra typer av temagrupper som vänder sig t.ex. till 

omföderskor eller unga föräldrar ska också finnas. Genom en arbetsform som utgår utifrån 

föräldrarnas egna erfarenheter och frågeställningar tar föräldrarna in och integrerar denna 

kunskap med tidigare erfarenheter, känslor mm. Teman och frågeställningar som är aktuella 

och som föräldrarna tar upp i de enskilda grupperna är vad verksamheten utgår ifrån. En viss 

skyldighet har barnmorskorna att ta upp frågor som gäller samhällsorganen. Att inte i förväg 

använda något planerat ”innehåll” i grupperna är inte bra då föräldrarna och barnmorskor 

lämnas helt åt ödet. Blivande förstagångsföräldrar har inte vetskapen om vad som kommer att 

hända eller förutse vilka nya situationer som kommer att ske vilket gör att deras 

frågeställningar är viktiga i grupperna. Men risker kan uppstå om innehållet låses för hårt eller 

schemamässigt. Hallgren, Kilgren och Norberg (1994) redogör för sin studie på 12 

barnmorskor att det är viktigt att lyssna på vad föräldrarna vill ta upp på FUB och använda det 

som en ram men även ta upp det som barnmorskan anser vara viktigt då föräldrarna mestadels 

är fokuserade på det som handlar om förlossningen. I rapporten Hälsovård före, under och 

efter graviditet, (1996) handlar dokumentet till stor del om den svenska mödrahälsovårdens 

uppdrag och verksamhet.  

 

I Millers (2007) studie på förstagångs mammor upplevde kvinnorna att även om de inte var 

mammor ännu, så försökte de sätta sig in i rollen som blivande mamma. De förberedde sig 

genom ett ansvarfullt och lämpligt beteende och de trevade sig fram i rollen som blivande 

mamma. Efter partus upplevde kvinnorna att de inte kände sig som mödrar men försökte leva 

upp till föreställningarna av den ”perfekta mamman”. Efter nio månader kände kvinnorna ett 

större självförtroende och säkerhet som mamma genom egna erfarenheter. Efter ytterligare en 

tid kunde kvinnorna känna att de inte behövde förlita sig på andra utan lita på sig själv och sitt 

egna moderskap. 
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Barclay och Lupton, (1999) beskriver i sin studie på förstagångs pappor att de flesta männen 

hade accepterat rollen som familjeförsörjare, vilket är en av uppgifterna som ingår i 

faderskapet enligt männen. Vidare berättar männen att anknytningen till barnet kom med 

tiden, på samma sätt som kvinnan anknöt till barnet genom graviditet och förlossning. 

Männen tyckte att den känslomässiga bindningen till barnet kom senare än väntat vilket de 

förklarade genom att de berodde på att barnet reagerade senare på deras närvaro än de först 

trott. Att ”vara närvarande” var ytterligare ett faktum som männen såg som en stor del i 

faderskapet. Fäderna såg sig själva som viktigare när barnet blev äldre och att de då kunde 

utöva gemensamma aktiviteter utan att mamman behöver vara närvarande. 

 

I en studie av Ahlborg och Strandmark (2001) där 10 förstagångs föräldrar intervjuades. Var 

syftet med studien att beskriva fenomenet förstagångsföräldrars intima relation, att fokusera 

på deras hälsa samt förmågan att ge support professionellt. Slutsatsen är att det kan vara 

värdefullt att under FUB och även efter att barnet är fött diskutera detta. Även parrelationen 

bör diskuteras innan förlossningen samt efter förlossningen av en barnmorska i 

föräldraguppen. Vidare tycker de att om FUB kompletteras med grundläggande 

kommunikation och konflikthantering skulle det bli till stor hjälp för föräldrarna då de 

behöver jobba på parrelationen. Att hålla en öppen attityd där det tillåts och uppmuntras att 

diskutera sexualitet och relationer med professionella kan hjälpa föräldrarna att hålla glöden 

tänd, medan barnen är små och när den intima relationen inte är i centrum. I en annan studie 

av De Judicubus och McCabe (2002) där 138 kvinnor deltog framkommer det att utmattning 

var av de största anledningarna till att kvinnan och hennes partner inte mådde bra i sin 

sexuella relation. Genom att förbereda föräldrarna på vilka förändringar de kan förvänta sig 

menar De Judicubus och McCabe att barnmorskorna kan hjälpa paret att undvika 

feltolkningar i relationen. Ahlborg et al. (2001) menar vidare i sin studie att föräldrarna kan 

delas in i två olika kategorier beroende på vad fokus låg på i relationen. I den ena gruppen låg 

barnets fokus för dem båda och det fanns en samstämmighet i relationen, viss trötthet och 

irritationer sågs men inte på djupet och det fanns en bra kommunikation paret emellan. I den 

andra kategorin av föräldrar fungerade inte kommunikationen. Där kände de att fokusen på 

barnet skedde på bekostnad av mannen, vilket resulterade att mannen kände sig åsidosatt 

emotionellt, vilket i sin tur hade en negativ effekt på relationen och visade sig i form av 

irritation och konflikter. Kommunikationen var otillräcklig vilket gjorde att relationen sattes 

på spel.  
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I Olssons, Janssons och Norbergs (1998) studie av 58 videoinspelningar av kommunikation 

mellan blivande föräldrar och barnmorskor kommer det fram att de pratar om att de kommer 

att ske en förändring i relationen mellan mannen och kvinnan. Det framkommer också att 

paret måste ha en öppen dialog med varandra efter att barnet är fött för att relationen ska 

kunna fungera och fortgå.   

 

I en annan studie av Deave och Johnson (2008) beskriver 20 fäder att det upplevde stress i 

relationen efter att barnet fötts. De berättade också att svårigheter i relationen som tagits upp 

under FUB kändes igen i den egna relationen. En annan studie av 535 föräldrar av Ahlborg 

och Strandmark (2005) visar att 75 procent av föräldrarna angav positiva faktorer som stärkte 

relationen. I samma studie sade en kvinna att det var viktigt att allt inte kretsade kring barnet 

utan att det också var viktigt att de hade en vuxen relation med varandra. I en studie 

genomförd av Ahlborg, Dahlöf, och Hallberg (2005) framkommer det bland 820 

förstagångsföräldrar där barnet var 6 månader, att majoriteten av både kvinnorna och männen 

var lyckliga i sina förhållanden. En del män uttryckte att de trodde de var lyckligare än 

kvinnan. Männen upplevde att de mer sällan startade gräl än vad kvinnorna gjorde och att 

relationen fungerade väl i högre utsträckning än kvinnorna uttryckte. Männen var också mer 

optimistiska inför framtiden. 

 

I Lust och samliv (2008) sammanfattar Ahlborg sin forskning på parrelationer utifrån 

föräldraperspektivet, där hon beskriver vad som kan vara bra att tänka på i relationen mellan 

man och kvinna som blivande förälder. Ahlborg menar att visar hon/han respekt, hänsyn, 

förståelse och omtanke för den andra i relationen så får hon/han samma bemötande tillbaka. 

Vidare beskriver hon att det är viktigt att ta tid för varandra då det skapar gemenskap, även 

öva sig på att aktivt lyssna på sin partner. Ahlborg betonar vikten av att uttrycka sina 

önskemål på ett tydligt och konkret sätt, och inbjuda partnern till att göra detsamma.  

 

Berglund och Collberg (2008) menar att målet för stöd av barnmorskor på MVC är att 

underlätta för barn och dess familj i samhället. Stödet bygger på att ge information till paret 

och därmed öka kvinnan och mannens kunskap om graviditet, föräldraskap och barnets 

behov. Vidare skriver författarna att stödet ska ses som barnmorskors uppgift, som är en del i 

alla möten med paret. Det handlar om medicinskt – psykosocialt och livsstilsrelaterat stöd. 

Stödet som ges ska vara anpassat efter var och ens behov och kan ske dels individuellt men 

även i grupp. I en litteraturstudie av Pacey (2004) undersöks nyblivna föräldrars problematik 
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gällande sexualitet och relation. En av slutsatserna tar upp att vårdgivaren måste ha kunskap 

och empati för den komplexa situation som uppstår när paret genomgår förvandlingen till att 

bli förälder. Det är vikigt att vårdgivaren vet när och hur han/hon ska ge stöd och ingripa på 

ett riktigt sätt för att underlätta för paret. 

 

Det finns få studier som tar upp hur barnmorskan stödjer kvinnans och mannens parrelation 

under graviditeten.  

 

Problemformulering, frågeställning och syfte 

 

Under åren 2005-2007 var ca 140 000 barn med om att deras föräldrar separerade. Forskning 

visar att parrelationen genomgår stora prövningar efter det första barnets födelse som kan leda 

till konflikter som i sin tur leder till separation.  

 

Barnmorskor på BMM har till uppgift att skapa en god vårdrelation med den gravida kvinnan 

och hennes partner. Den goda vårdrelationen ger dem möjligheter att hjälpa, stödja och stärka 

paret i både deras kommande roll som föräldrar, och i att fortsätta att betrakta och behandla 

varandra som man och kvinna.  Barnmorskorna håller i FUB som enligt föreskrifter ska 

innehålla kunskaper om att parrelationen kan förändras efter barnets födelse. Forskning visar 

att föräldrar kommer ihåg vad som sades under FUB. De flesta studier som publicerats har 

redovisat hur paret upplever sin relation efter barnets födelse. Få studier har publicerats som 

redovisar hur barnmorskor stödjer paret så att deras relation stärks.  

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur barnmorskorna upplever att de stödjer kvinnan och 

mannen i deras relation när de skall bli föräldrar. 

 

Frågeställningar: 

Hur stödjer barnmorskor parets relation när de skall bli föräldrar?  

Vilken information ger barnmorskor i FUB om lust, kommunikation, sexualitet och 

förändring av relationen?  
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METOD 

Metoden som används är en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ ansats studerar icke 

numära mätbara variabler såsom känslor, upplevelser, tankar och den syftar främst till att öka 

förståelsen för olika fenomen (Dahlberg, 1997; Kvale, 1997). I dessa studier växlar 

undersökaren mellan närhet och distans (Lundman & Graneheim, 2008). För att distansera sig 

kan det vara bra att använda ett halvstrukturerat frågeformulär, vilket innebär att alla deltagare 

får samma frågor. Analysen som har använts är kvalitativ innehållanalys. Den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar på att tolka olika texter. Detta kan ske på olika nivåer där 

människans upplevelse står i fokus. Stora texter kan brytas ner till mindre delar så som 

kategorier och underkategorier som representerar innehållet av intervjutexten. Genom 

kvalitativ innehållsanalys kan texten tolkas på olika sätt men tolkningarna kan ändå vara lika 

sanna (Lundman & Graneheim, 2008).  

 

Datainsamling 

Deltagare i studien var åtta kvinnliga barnmorskor som arbetade på fyra olika BMM varav en 

var en privat mottagning. Först skickades ett brev till respektive avdelningschef (se Bilaga 1). 

Avdelningschefen valde sedan ut de barnmorskor som skulle delta. En av deltagarna avböjde 

deltagandet strax innan intervjun skulle äga rum, varför ytterligare en barnmorska 

inkluderades. Alla barnmorskorna hade mer än 10 års erfarenhet av arbete inom BMM. 

Intervjuerna genomfördes enskilt på respektive barnmorskas mottagningsrum och de tog 30-

50 min vardera. Intervjufrågorna (se Bilaga 2) var öppna, detta för att barnmorskorna skulle 

kunna ge sin bild av ämnet. Följdfrågor ställdes för att få ett större djup i datamaterialet. Efter 

den första intervjun omarbetades två av frågorna då informanterna verkade missuppfatta 

dessa. Efter den andra intervjun bestämdes det att frågorna skulle delges barnmorskorna i 

förväg. Detta för att barnmorskorna lättare skulle kunna sätta sig in i ämnet och fundera på 

olika situationer som de varit med om. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades 

därefter ordagrant.   

 

Analys kvalitativ ansats 

En kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman et al. (2008), har använts för att identifiera 

variationer med perspektiv på skillnader och likheter i texten. Båda författarna läste först 
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igenom intervjumaterialet på egen hand ett flertal gånger för att skapa sig en samlad bild av 

innehållet. Därefter genomarbetades två av intervjuerna gemensamt med syfte att finna det 

huvudsakliga budskapet i texten. Därefter urskiljdes meningsenheter som förvandlades till 

kondenserade enheter som ytterligare förtydligades och benämndes med en kod. Två 

intervjuer arbetades igenom tillsammans på detta sätt, därefter delades de sex resterande 

intervjuer upp och kondenserades som ovan beskrivet. När det uppstod tveksamheter i 

tolkningen genomfördes tolkningarna av texten. Efter den enskilda bearbetningen jämfördes 

likheter och skillnader av de koder som framkommit i materialet. Koderna indelades i 

temporära underkategorier. Efter att återigen gått igenom underkategorierna framkom slutliga 

huvud- och underkategorier (se tabell 1). Citat ur intervjuerna användes för att tydliggöra 

innebörden av barnmorskornas upplevelser av deras roll i att stödja parets relation. 

 

Etiska överväganden   

Ett brev med en förfrågan om deltagande i studien skickades eller gavs personligen till 

verksamhetsansvarig chef som godkände studien och deltagarna fick tillgång till 

informationen därefter (se Bilaga 1). I informationen stod det att intervjuerna byggde på 

frivillighet och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sin medverkan. Där fanns också 

uppgifter om att barnmorskornas uppgifter skulle behandlas konfidentiellt vilket enligt Kvale 

(1997) innebär att data som kan identifiera undersökningspersonen inte kommer att redovisas. 

Varje deltagare fick skriva på ett formulär om informerat samtycke. Intervjuerna märktes med 

nummer där bara forskarna visste vilket nummer som tillhörde vilken intervjuperson, vilket 

även delgavs deltagarna. I och med att deltagarnas intervjuer kodades med nummer riskerades 

inte identiteten att undanröjas vilket beskrivs i Vetenskapsrådet, CODEX (2009). 
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RESULTAT 

Resultaten visar att barnmorskorna tror att de har en central roll för de blivande föräldrarna. 

De anser att relationen kommer att påverkas när paret går från att vara man och kvinna till att 

bli pappa och mamma. Barnmorskorna tror att de kan hjälpa dem i den här processen. 

Faktorer som har betydelse för parets utveckling i den nya relationen som uppstår beskrivs i 

tabell 1. Ur analysen framkom två kategorier och 11 underkategorier (se tabell 1), vilka 

redovisas nedan. 

 

Tabell 1 Kategorier och underkategorier som belyser hur barnmorskorna 

stödjer parets relation när de skall bli föräldrar. 

 

      

Vägledare 

      

Stöd till paret i den nya relationen  

 

 Betydelsefull  

 Etablerar vårdrelationen 

 Hjälper paret att se varandra som man 

och kvinna 

 Spindel i nätet 

 

 Ge varandra bekräftelse 

 Använda rak kommunikation 

 Positiva och negativa förändringar 

sker 

 Barn tar tid 

 Dela på ansvaret 

 Sexualiteten och lusten behöver 

näring 

 Relationen kan stärkas 

 

 

 

Vägledare- barnmorskors professionella roll i förhållande till paret speglas av olika 

stödjande egenskaper. 

 

Betydelsefull  

Barnmorskor har en önskan och tro på att de betyder något för paret i mötet. De berättar att de 

genom att skapa tilltro till paret, kommer paret närmare. Barnmorskor är en viktig person för 

många då det är en sådan stor händelse i livet att få barn. Genom de samtal som barnmorskor 
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har tillsammans med paret kan de prata om det som händer innan barnet kommer, men även 

om det som händer efter barnet är fött. På så vis kan barnmorskor förbereda och stötta 

kvinnan och hennes partner, vilket i sin tur kan betyda väldigt mycket för att kunna gå vidare 

när relationen påverkas av den förändring som sker i och med den nya familjesituationen. Så 

här säger en barnmorska: 

 

”Du ska veta att när du kommer jobba som barnmorska så det du säger det    

sitter i tid och evigt” (4) 

 

I barnmorskors stödjande roll gällande parrelation ingår det att barnmorskan ger paret redskap 

i att växa in i den nya relationen. Barnmorskor kan berätta för paret om förändringar i 

relationen som sker när ett barn föds och belysa att dessa tillhör en normal process vilket kan 

medföra en trygghet hos paret. Det är också viktigt att barnmorskor får kvinnan och mannen 

delaktiga i processen som beskrivs genom nedanstående citat.  

 

”Jag hoppas att de gångerna man har haft bra samtal att det har fött någonting 

och jag tror ju ofta att det är en process ändå framförallt efteråt, så har man ju 

inte de uppföljande samtalen men jag hoppas att det har burit frukt.” (7) 

 

Etablerar vårdrelation 

Det framkommer åsikter om att det är viktigt att bygga upp ett förtroende mellan barnmorskan 

och paret i mötet under och efter graviditeten. Möta dem där de är för att de ska känna en 

trygghet och våga öppna sig och prata om sin relation. Barnmorskor upplever att de är en 

kugge i systemet och att de måste vara lyhörda på förändringar kring relationen. I 

vårdrelationen innebär det även för barnmorskorna att de skall lyssna men även låta paret 

prata. Vilket uttrycks så här: 

  

”Fråga en extra fråga för att få fram hur det är och etablera en trygghet i 

rummet när de är här båda två för att den här relationen ska bli synlig och för 

att de ska våga anförtro sig” (8) 

 

”Jag är ju lyhörd för om man uppfattar om de inte har det bra tillsammans om 

de glider ifrån varandra eller börjar må dåligt i sin parrelation att man försöker 

att prata” (2) 
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Hjälper paret att se varandra som man och kvinna 

Barnmorskorna uttrycker att de har en viktig del i att förbereda och vägleda föräldrarna 

genom den process som det innebär att bli förälder. Paret har till viss del svårt att sätta sig in i 

tiden efter det att barnet är fött. De är många gånger uppslukade och helt fokuserade på 

graviditeten och kanske är de rädda för att tänka ett steg längre, att det kommer en tid efter 

som också är en helt ny situation i livet. De vet inte hur barnet kommer att påverka deras 

relation och vilka påfrestningar och utmaningar de står inför. Barnmorskorna upplever att de 

har möjlighet att belysa de förändringar som paret står inför och kan tillsammans med 

föräldrarna reda ut många av de frågor de har och rusta dem så gott det går på ett sätt som 

kommer naturligt under utbildningen. Här nedan är några tankar på hur barnmorskan kan 

hjälpa paret. 

 

”Att man ska hitta tillbaka till man och kvinna, ge dem lite redskap lite hur de 

ska tänka och hur man kan göra rent praktiskt det är väldigt bra i en sådan här 

kurs att man kan… slänger ur sig lite frågor och improviserar lite grann.” (2) 

 

”Vi har en sådan stor möjlighet att skapa trygghet, sen kanske vi inte lyckas alla 

gånger men det är ju det som är en önskan ändå att de ska veta vart de kan 

vända sig det är jätte viktigt.” (8) 

 

I intervjuerna kom de fram att om barnmorskorna fick hålla en kurs om relationen i samband 

med att få barn så sa de flesta att de skulle vilja hålla denna kurs från 3-6 månader efter 

partus. Då har den första tiden gått uttryckte barnmorskorna och då kunde föräldrarna vara lite 

mer mottagliga. Det skulle stärka relationen om paret fick jobba lite med sin relation. En av 

barnmorskorna hade just undervisat på barnavårdscentralen. Hon uttryckte det så här: 

 

”Jag ska inte säga att det var en katastrof… här kommer jag påläst måste jag 

säga och ska prata om relation… så är det massor med små barn med” (5) 

 

Spindel i nätet 

En viktig roll som barnmorskorna belyser är att de kan liknas vid ”spindeln i nätet” då det är 

de som ser till att lotsa paret vidare när det behövs genom att använda sitt kontaktnät med 

andra yrkeskategorier. De möter par som är på väg att bli föräldrar. Under resans gång har de 

möjlighet att ta hjälp av andra yrkeskategorier och ge paret möjlighet till ytterligare stöd om 

det skulle behövas. För en del par uppstår problemen först efter förlossningen och 
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barnmorskorna har även då möjlighet att slussa vidare paret då de träffar kvinnan i första hand 

på efterkontrollen. För de kvinnor som lever i social misär, som har psykiska eller fysiska 

åkommor som påverkar henne och barnet är det en skyldighet i professionen att ingripa och ta 

hjälp av andra yrkeskategorier som de samarbetar med. Barnmorskorna möter även kvinnor 

då de ska välja ett preventivmedel eller ta cellprov och det händer då att kvinnor uppger att de 

har problem och ber om hjälp.  

 

”Jag har naturligtvis rått folk att gå i terapisamtal eller på annat sätt visat att 

det finns annat stöd, det har jag gjort många gånger när det inte fungerat eller 

sex och samlevnads rådgivning eller det kan vara kvinnor som har sexuella 

problem.” (5) 

 

”Jag fick stötta kvinnan väldigt mycket i det här och även mannen och på det 

viset fick jag slussa dem vidare till en annan kontakt för att hjälpa dem med det 

här.” (8) 

 
Stöd till paret i den nya relationen- när ett barn föds genomgår relationen 

en förändring. Genom att ge paret ökad kunskap om relationens förändring, tillgodoses parets 

behov av stöd i relationen. 

 

Ge varandra bekräftelse 

För att relationen ska fungera behöver paret bekräfta varandra, uttrycker barnmorskorna. 

Genom att ta i varandra, ge ömhet och närhet så bekräftas den andres tillvaro. Ett ögonkast 

och en kram kan ge mycket utan att det behöver bli något mer. Om samlivet inte har kommit 

igång efter förlossningen är det extra viktigt med kroppskontakt och beröring. Barnmorskorna 

pekar på vikten av att vara lyhörd inför sin partners behov. Barnmorskorna tycker att det är 

viktigt att de tar sig tid att ge ett uppmuntrande ord. Att få bekräftelse är mycket viktigt för att 

relationen ska kunna fortgå. Paret har blivit föräldrar men de är fortfarande man och kvinna 

och behöver veta det också från sin partner.  

 

”En relation är något levande det är något man måste jobba med” (5) 

 

”Han behöver någon som lockar honom med ett ögonkast eller så att en kram 

framför potatiskastrullen ha, ha kan vara jättebra” (6) 
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Använda rak kommunikation 

Barnmorskorna uttalar att kommunikation är en av de svåraste bitarna i ett förhållande. Det är 

ett stort ämne som är viktigt i en relation. Detta tas upp under föräldrautbildningen och även 

vid andra samtal i samband med graviditet eller hälsokontroller av barnmorskorna. De 

uttrycker att många biter ihop i relationen och säger inte ifrån när det uppstår situationer som 

kvinnan eller mannen tycker är jobbiga. Det är viktigt att tala om när saker och ting känns fel 

att säga att idag känner jag så här, det är inget fel i att jag känner så. Att paret skall vara raka i 

sin kommunikation är något som barnmorskorna uttrycker. Kommunikationen innebär att 

stämma av och ta hänsyn både till sig själv och till sin partner. Paret måste sätta gränser för 

varandra. Säga vad som är tillåtet i relationen för att den ska fungera. Vidare måste de ta sig 

tid att sitta ner och prata med varandra inte ha en monolog utan en dialog. Ge varandra 

möjligheter och uppmuntran till diskussion genom samtal. Sätta gränser och ge stöd i vad 

kvinnan eller mannen vågar göra i parrelationen.  

 

”Naturligtvis är det viktig att man säger det man tycker och känner att man vet, 

man kan inte begära att den andra ska vara tankeläsare” (3) 

 
Positiva och negativa förändringar sker 

Barnmorskorna ser att det sker en förändring i relationen under graviditeten samt efter att 

barnet har fötts. Det kan både vara positiva och negativa förändringar. De ser en otakt i 

kvinnan och mannens vuxenliv samt att de glider ifrån varandra som par vilket kan bero på de 

olika roller föräldrarna har till en början. Barnmorskorna uttrycker att det kan vara en kris att 

få barn. Med det menar barnmorskorna att det är en stor omställning och att många inte är 

förberedda på den förändring som kan komma att ske när ett par får barn. Det finns inte 

möjligheter att sitta ner och diskutera på samma sätt som tidigare när paret var utan barn, 

paret har nu fullt upp med sitt barn. Det blir mycket påfrestningar på relationen såsom trötthet, 

att paret får avstå saker och ting, mindre gemensam tid och mindre egen tid. Det positiva är att 

det finns en annan liten människa att älska och ge kärlek till samt känslan av att betyda något 

för en annan trots de förändringar barnet ger. Barnmorskorna säger att det inte går att 

förbereda sig på förändringarna fullt ut. Men att det är bra om de är förberedda på dem och 

medvetna om att förändringarna finns så att det inte blir en chock. Sedan är det bra för paret 

att veta att det tar tid att komma in i förändringarna och rollen som förälder samt att integrera 

dem i sina gamla rutiner.  
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”Om man nu bara fattar det hur stor det är. Det är inte alla som gör det tyvärr 

när det förändras” (4) 

 

”En period i livet, att det är fullt naturligt att kliva ett steg tillbaka och det 

betyder inte att man inte är någon” (7) 

 

Barn tar tid 

Nyblivna föräldrar uppslukas väldigt snabbt av sitt barn. De ser bara barnet och ingen annan. 

Barnmorskorna beskriver att det är viktigt att ha ett kontaktnät för att få lite avlastning. 

Engagera mor- och farföräldrar så att föräldrarna har möjlighet att komma ut och göra saker 

på egen hand. Det är bra att efter några månader försöka komma ut en timme eller två 

tillsammans för att stärka och kunna hitta tillbaka till varandra som par. Finns det inget 

kontaktnät i föräldrarnas omgivning blir de väldigt isolerade och det gör att det sliter på 

parrelationen.  

 

”Åka bort någon helg då och då eller vara ensamma lämna bort barnet, äta god 

middag, tända ljus, bada och så ha det skönt bara” (4) 

 

”Jag tycker att det är viktigt att betona att de kan försöka få lite tid för 

varandra, om de har möjlighet få någon att gå ut med bebisen” (3) 

 

En av de stora påfrestningar som barnmorskor upplever ingår i den förändring som sker i 

relationen är kopplad till olika tidsbegrepp. Detta är även en av de bitarna som tas upp i FUB 

vad det gäller tiden efter då barnet är fött. Barnmorskorna upplever att det är mycket av 

vardagskonflikterna som har med tidsaspekten att göra. Det upplevs att paren inte är beredda 

på hur mycket tid det tar att ha hand om ett barn. Det uppstår ofta konflikter då det handlar 

om egen tid som tycks försvinna helt och hållet vilket blir mer påtagligt och synligt när det 

helt plötsligt finns en tredje person att ta hand om. Så här kan tiden uttryckas: 

 

”Inte mängden tid som man ger varandra när man är förälder utan det är 

kvalitén på tiden” (6) 

 

”Det är ju föräldraskapet som tar en stor del och sen finns det jagtid och vitid 

också och då kan man försöka tänka innan vad är viktigt för att jag ska få vara 

jag och för att vi ska få vara vi” (7) 
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Dela på ansvaret 

Barnmorskor ser att under barnets första halvår kan kvinnan och barnet leva i symbios. Vilket 

gör att mannen kan ha svårt att bli delaktig i barnets vardag då kvinnan inte släpper in honom 

i gemenskapen. Det gör att det är viktigt att paret blir medvetna om att detta kan ske och att 

båda har ett ansvar att se till så att detta förhindras. Barnmorskorna uttrycker att vissa kvinnor 

har satt mannen i soffan och det är i princip det som han klarar av. Men kvinnan måste våga 

ge ansvaret till mannen. Han är minst lika bra på att byta blöjor och ta ansvaret för sitt barn. 

Kvinnan måste ge mannen möjligheten till att delta i barnets omvårdnad. Barnet har de 

gemensamt och de ska dela på ansvaret. Mannen har ett ansvar att ”ta för sig” lite mer. 

Samtidigt har kvinnan ett ansvar att säga ifrån när hon tycker det är för mycket men hon kan 

inte i andra hand säga att det där kan du inte eller så där är fel. Ingen av dem ska behöva be 

den andre om hjälp, de har ett delat ansvar. Sedan är det så att kvinnan har ett försprång med 

barnet i och med graviditeten. Det är även hon som oftast är hemma och vet barnets rutiner 

och önskningar därför är det viktigt att mannen också är hemma för att se barnets behov. 

 

”Det kan ta olika lång tid att fatta att man faktiskt har barn ihop och att man 

måste försöka dela på det här ansvaret som blir” (4) 

 

”En del pappor går ju in i det här och är väldigt delaktiga och positiva och 

stöttar sina kvinnor jätte mycket” (8) 

 

Sexualiteten och lusten behöver näring 

Barnmorskorna pekar på att det är viktigt att hitta tillbaka till varandra som man och kvinna 

Sexualitet är mellan två vuxna människor och som småbarnsförälder är det bra att komma 

ihåg detta. Sexualitet är mer än bara samlaget, hela perspektivet måste ses om, med närhet, 

ömhet och bekräftelse. Kvinnan kan efter förlossningen ha svårt att bli vän med sin kropp 

vilket kan påverka det sexuella samlivet. Det är betydelsefullt för paret att de närmar sig 

varandra med respekt. Att kvinnan vet hur hon ska hantera ett närmande från mannen och att 

mannen även vet hur han ska närma sig kvinnan. De ska njuta av varandra, av varandras 

närhet och beröring. Ta det lugnt, ha tålamod, forcera inte detta med det sexuella, det är bättre 

om båda känner sig trygga med situationen, är några ord som barnmorskorna använder. Sedan 

vore det bra om kvinnan skulle våga ta mer initiativ till sex och visa och bjuda in till fysisk 

närvaro. För småbarnsföräldrar är det vanligt att sex varierar och att sex för en del par inte 

äger rum det första halvåret. Om föräldrarna inte har sex är det viktigt att hitta andra vägar till 
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intimitet som t.ex. att de visar varandra närhet, ömhet och kärlek. Här är några tankar från 

barnmorskorna: 

 

”Sexualiteten och lusten den dör om man inte när den och tar vara på den” (4) 

 

”Jag brukar säga det att ös på med glidmedel och ha mycket humor och ibland 

blir det bara pannkaka, att man skrattar åt eländet och så får man hoppas att 

det blir bättre nästa gång” (7) 

 

Lust är viktigt och roligt, det är en sorts kreativitet jämfört med sexualiteten. Enligt 

barnmorskorna i studien kan lusten variera och vara olika för olika människor efter 

förlossningen. Även männen kan ha mindre lust efter förlossningen enligt barnmorskorna. Det 

som de vill poängtera är att lusten kommer att komma tillbaka och att det är helt naturligt att 

kvinnan inte känner så stor lust efter förlossningen och under amningsperioden. Men det är 

bra att bejaka tillfällen då kvinnan eller mannen vill ha lust till lust. Vill de inte ha lust då 

finns det ett problem. Vidare säger barnmorskorna att det är viktigt att våga beröra det som är 

lustfyllt. Hålla lusten vid liv för att den inte ska slockna och att ta tillvara på när lusten 

kommer att då släppa allt runt omkring.   

 

”Känner man lust när man lagar mat eller när man tvättar eller annat. Låt det 

ske då en snabbis” (4) 

 

”Sexualitet och lust är för mig en och samma sak, fast lust är ju viktigare, lusten 

är det roligare, lust är så himla mycket på något sätt” (5) 

 
Relationen kan stärkas 

Enligt barnmorskorna kan ett barn föra paret närmare varandra, det behöver inte försämra 

relationen utan det kan svetsa dem mer samman. Det kan höja kvalitén på relationen att få 

barn. Relationen stärks av vetskapen om att de har ett barn. Det är inte alla som förstår detta. 

Barnmorskorna pekar på att det är viktigt att den stärkta relationen handlar om att paret nu har 

bildat en familj. 

 

”Ju mer man delar desto närmare kommer man varandra” (3) 
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Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att barnmorskorna tror att de har en betydande och stödjande roll för de 

blivande föräldrarna. Graviditeten är en viktig händelse som kommer att förändra hela 

livsvärlden för paret. Resultatet pekar på hur viktigt barnmorskorna tycker att det är att en 

trygg och förtroendegivande vårdrelation etableras tillsammans med paret under graviditeten. 

De bär på stor erfarenhet vad det gäller att ge stöd till mannen och kvinnan i den relationen 

som uppstår under och efter graviditeten. Barnmorskorna tycker att det är betydelsefullt att ge 

konkreta råd till föräldrarna innan de står inför svårigheter och konflikter i olika situationer. 

Barnmorskorna anser att kvinnan och mannen genomgår en förändring vilket påverkar 

relationen. Det nya förhållandet kan stärkas och relationen kan nå ett djupare plan. Brist på 

egen tid och sömn stör relationen. Det framkommer att paren behöver få höra av en erfaren 

person att det är normalt med dessa slitningar och att det går upp och ner i ett förhållande. 

Sexualitet och lust är även något som många par har svårt att hitta tillbaka till. Barnmorskorna 

har viss svårighet att nå fram med information gällande parrelationen på FUB då paren ofta är 

uppslukade av förlossningen och inte är mottagliga för informationen om tiden efter barnet är 

fött. Kvinnan och mannen blir ofta helt fokuserade på barnet och föräldrarollen då barnet 

föds. Denna fokusering pågår under flera månader och är helt normal, vilket den behöver få 

vara och detta behöver delges paret. Det bör understrykas att jämförelser mellan andra studier 

och resultatet i studien mestadels utgår ifrån svenska föräldrar som lever i ett par. Detta utgör 

en starkare trovärdighet för denna studie. Det finns få forskare inom området varför samma 

författare förekommer frekvent. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden som använts är en kvalitativ intervjuundersökning. Barnmorskors utsagor på BMM 

kan inte generaliseras till att gälla barnmorskor i allmänhet. Styrkan i denna metod är att den 

på djupet kan beskriva de fenomen som framkommer och kan därmed ge en ökad förståelse. 

Det hade varit svårt att få fram ett liknande resultat genom exempelvis en kvantitativ metod. I 

en enkätundersökning hade frågorna blivit mer styrda och det hade varit svårt att få fram 

känslan och det outtalade som kommer fram vid öppna intervjufrågor och dess följdfrågor. 

Urvalet kunde kanske ha sett annorlunda ut om inte chefen varit den som valt ut 

barnmorskorna, men anledningen till detta var att det skulle passa in i verksamhetens tidbok 

på arbetsplatsen. En nackdel med att informanterna fick intervjufrågorna i förväg skulle kunna 

vara att de svarar på frågorna på ett sådant sätt som de tror att vi vill att de ska svara och att de 

försöker svara på frågorna så ”rätt” som möjligt. Önskvärt hade varit att intervjua en manlig 

barnmorska för att belysa området ur ett annat genusperspektiv.  I och med att det finns få 

manliga barnmorskor har detta inte varit möjligt i vår studie. De intervjuade barnmorskorna 

hade mer än tio års erfarenhet. Detta har under praktikveckorna på BMM upplevts vara av 

betydelse då barnmorskor träffar många par i sitt arbete, vilket leder till rikare erfarenheter 

angående parrelation. Att barnmorskorna var erfarna ökar trovärdigheten av resultatet trots det 

ringa antalet intervjuer som genomfördes. Resultatet kanske kunde ha blivit annorlunda om 

barnmorskorna varit mindre erfarna. Efter analys av de åtta intervjuerna uppnåddes mättnad i 

materialet. Det vill säga att svaren ifrån barnmorskorna var i stora drag desamma och därför 

skulle förmodligen inte resultatet ha blivit annorlunda om fler intervjuats. Valet av kvalitativ 

innehållsanalys var lämpligt med tanke på den eventuella bristande kunskapen i såväl 

intervjuteknik som tolkning. Med detta menas att i och med att tolkning av texten sker i 

efterhand så ökar trovärdigheten (Lundman et al., 2008). Trovärdigheten av resultatet i 

studien ökar dessutom i och med att båda författarna gjorde en gemensam tolkning. En del 

intervjuer var mer innehållsrika än andra, intervjuerna gav rikare information ju fler som 

genomfördes. Hög standard och en rik substans i materialet är av stor betydelse för den 

kommande analysprocessen (Kvale, 1997). 
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RESULTATDISKUSSION  

 

En fråga som väckts hos oss under resultatets framväxt är, ”mottas all den informationen som 

barnmorskorna förmedlar i intervjuerna (resultatet)?”. Resultatet ser bra ut men vi tror inte att 

det är så enkelt. Det är svårt att informera par om hur relation kan förändras, av att ett barn 

kommer in i familjen, det vet vi av egen erfarenhet både som blivande barnmorskor och som 

föräldrar. Att föräldrarna inte är mottagliga för informationen är något som upplevdes ute på 

BMM där vi gjorde praktik under utbildningen. Genom att bygga upp en bra vårdrelation till 

paret kan en unik situation uppstå. Paret och barnmorskan känner att i den här relationen går 

det att vara sårbar och ställa de rätta frågorna samt att ge den informationen som paret 

behöver. Resultatet pekar på vikten av att etablera en vårdrelation genom att bygga upp ett 

förtroende hos paret, vilket kan ta tid och det gör barnmorskorna genom att möta paret där de 

är, och få dem att känna sig trygga så de vågar öppna sig och prata om relationen. Dahlberg et 

al. (2003) skriver att kontakten som uppstår i mötet mellan vårdare och den som vårdas 

karakteriseras av ett förhållningssätt som visar på ett professionellt engagemang. Med detta 

menas att vårdaren inte sätter sig själv i främsta rummet utan att den som vårdas är viktigast. 

Vidare beskrivs det att målsättningen för en god vårdrelation är att vårdaren gör sitt yttersta 

för att uppnå hälsa och lindra lidande hos den vårdande. Det är vårdarens uppgift att inte bara 

se problemen utan se vilka resurser den vårdade besitter.   

 

Resultatet visar, att barnmorskorna tycker att detta att få barn är en av de största händelser en 

människa kan vara med om. Det menar barnmorskorna att ett barn kan föra paret närmare 

varandra på ett djupare plan och att relationen stärks. Resultatet visar även på att barnmorskor 

tror att paret finner nya positiva sidor hos varandra som de inte sett tidigare. Detta bekräftas 

av Ahlborg et al. (2005) som menar att barnmorskorna har en viktig del att upplysa paret om 

förändringarna som sker i samband med att de får barn. Det framkommer även att 

barnmorskorna försöker stödja paren genom att ta upp ämnet i FUB.  

 

Under ”dela på ansvaret” i resultatet bekräftas det även här att barnmorskorna tror att en del 

kvinnor har svårt att släppa in mannen och dela på omvårdnaden av barnet och då uppstår det 

gärna konflikter. Vidare påvisar resultatet att barnmorskorna trodde att männen kände sig 

åsidosatta och inte tillräckligt bra för att de inte gjorde på samma sätt som kvinnorna. Det 

framkom även i barnmorskornas utsagor att mannen måste våga ta för sig och inte helt gå på 



     

   23 

partnerns ord. De menar vidare att allt som kvinnan säger och gör inte behöver vara rätt. Vad 

gör det om blöjan sitter på sniskan eller tröjan fram och bak? Detta är något som de kan 

berätta för föräldrarna innan födelsen så att de har större förståelse om det händer och att 

föräldrarna kan bejaka detta. Detta bekräftas av två studier som beskriver att fokus på barnet 

kan leda till att fäder känner sig avvisade emotionellt (Ahlborg et al., 2001, Olsson et al., 

1998). I en annan studie på 535 förstagångs föräldrar beskrivs det att paret levde i två olika 

världar och hade olika liv. Forskarna här menar att det är vanligt att pappan blir avundsjuk på 

barnet och känner sig utanför men att detta är en naturlig process (Ahlborg och et al., 2005). I 

Olsson et al. (1998) studie där barnmorskor intervjuats är den viktiga faktorn att kvinnan 

respekterar partnerns sätt att ta hand om barnet även om det skiljer sig från de sätten som hon 

brukar använda. Resultatet i den studien visar att huvudsaken är att båda visar kärlek till 

barnet och att båda får chansen att sköta barnet. I samma studie framkommer det att paret 

måste acceptera att båda två är föräldrar till barnet och att det tar tid för dem att finna sina nya 

roller. 

 

I resultatet framkommer att barnmorskor poängterar för paret att ”Barn tar tid”. De beskriver 

att de konflikter som ofta uppstår handlar om situationer i vardagen. I resultatet påvisar 

barnmorskorna förändringar i relationen med för lite sömn, trötthet, avsaknad av tid, mindre 

gemensam tid, och nya rutiner. Vidare framkommer det att tiden inte räcker till. Det har även 

visat sig att föräldrarna inte är beredda på att barnet ska ta så mycket tid enligt 

barnmorskorna. Det som får stå tillbaka är egentid och tiden att sitta ner och samtala med 

varandra som paret gjorde innan de blev föräldrar. Detta bekräftas i studien av Ahlborg et al. 

(2001) där resultatet visade att livet hade förändrats med mindre tid för varandra och att de 

kände sig mindre fria som individer. Resultatet i den studien visade även att det var lättare att 

relationen började svikta och att föräldrarna bara såg de negativa sidorna hos varandra. Andra 

faktorer som kan påverka relationen är enligt Pacey (2004) mindre gemensamma aktiviteter, 

sex, närhet och avsaknad av uppmärksamhet i relationen. Hon menar att par känner sig 

isolerade, övergivna och fångna i situationen. Detta kan leda till att relationen blir försummad 

och slutligen till en separation. 

 

I underkategorin ”bekräftelse” uttrycker barnmorskorna att det är viktigt att föräldrarna 

bekräftar varandra. Barnmorskorna belyste vikten av att mannen och kvinnan ger varandra 

ömhet, närhet som bekräftar den andres tillvaro. Barnmorskorna menade vidare att det är av 

stor vikt att få vara man och kvinna i relationen och inte bara mamma och pappa. Detta 
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bekräftas av en annan studie som betonar vikten av att allt inte kretsar kring barnet, utan att 

föräldrarna även få vara man och kvinna (Ahlborg et al., 2005). Vidare uttrycker 

barnmorskorna att ovan beskrivna fenomen är ännu viktigare om samlivet inte kommit igång. 

Detta kan ta flera månader och upptill ett år, vilket bekräftas i studierna av Ahlborg et al. 

(2001), Ahlborg et al. (2005) och Ahlborg et al. (2005).  

 

I resultatets del ”sexualiteten och lusten behöver näring” upplever barnmorskorna att en del 

kvinnor har svårt att hitta tillbaka till sin sexualitet efter förlossningen då hennes kropp inte 

ser ut som innan graviditeten. Detta styrks i studien av Ahlborg et al. (2001) på 

förstagångsföräldrar. Som visar på att sexualitet inte bara handlar om samlag utan närhet, 

beröring, ett ögonkast eller bekräftelse. I en studie på 138 kvinnor framkommer det att om 

kvinnorna upplever att relationen fungerar tillfredställande ökar lusten och samlagsfrekvensen 

(De Judicibus et al., 2002). I en annan studie beskrivs det att ”sex” för vissa män betyder 

närhet men för att vissa kvinnor ska vilja ha sex behöver hon närhet och ömhet. Det har vidare 

visat sig i samma studie, att männen visade hänsyn till att kvinnan inte hade samma intresse 

för det sexuella (Ahlborg et al., 2005).  I resultatet pekar barnmorskorna på faktorer som att 

paret måste ha tålamod, att det får ta tid innan första samlaget och att båda ska känna sig 

trygga i situationen. Det bekräftas av Ahlborg et al. (2001) att det är vikigt att inte delta i en 

sexuell akt förrän kvinnan känner sig redo. I resultatet beskriver barnmorskorna att det är 

viktigt att hitta andra vägar till intimitet om paret inte har samlag. Lust är något som kommer 

fram i den här underkategorin också, det handlar om att kvinnan kan ha mindre lust den första 

tiden vilket oftast beror på att de ammar och att detta är helt normalt. Detta kan i sin tur göra 

att kvinna inte är intresserad av samlag. Detta bekräftas av följande studier Ahlborg et al. 

(2001), Ahlborg et al. (2005) och Ahlborg et al. (2005). Barnmorskorna uttrycker att det är 

viktigt att hålla lusten vid liv och ta till vara på den när den kommer. Då är det bra om paret 

kommunicerar med varandra. I resultatet framkommer det även att det barnmorskorna tar upp 

på FUB samt under andra samtal med par är att de ska vara raka i sin kommunikation. Med 

det menar de att föräldrarna ska ge uttryck för vad de känner och säga ifrån när det är något 

han eller hon inte vill eller inte tycker känns bra i relationen. Det framkom vidare att ingen 

kan läsa den andres tankar i en relation. En annan viktig aspekt som resultatet visar på är att 

det krävs två för att kommunicera inte en. Några barnmorskor menar att kommunikation kan 

uttryckas både verbalt och icke verbalt, såsom ett leende eller genom uttrycksfulla ögon 

mellan ett par. Detta styrks av en annan studie där resultatet pekar på att ömsesidig bekräftelse 

är nödvändig för att ett par ska kunna lita på varandra. Oftast uppstår konflikter när paret inte 
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lyssnar på varandra eller uttrycker sig på ett felaktigt sätt (Ahlborg et al. 2005). I samma 

underkategori framkommer det vidare att kommunikation är något av det svåraste i en 

relation. Detta är även en viktig del för att en relation ska kunna fungera bra. Det beskrivs av 

två andra studier av Ahlborg et al. (2001) och Ahlborg et al. (2005) där viktigaste faktorer var 

att problemlösning är ett redskap för en fungerande relation. I samma studier framkom två 

viktiga egenskaper i ett förhållande, att vara öppen och ärlig. 

 

Konklusion 

Det sker en förändring i parrelationen när mannen och kvinnan blir pappa och mamma 

uttrycker barnmorskorna. Barnmorskor tror att de har en betydelsefull och stödjande roll för 

blivande föräldrars framtida relation. Paret behöver ge bekräftelse, använda rak 

kommunikation, dela på ansvaret och förstå att barn tar tid. Detta kan barnmorskor ge 

konkreta råd om för att stödja paret genom de påfrestningar som de flesta par utsätts för.  

 
Praktiska tillämpningar 

Att skapa en god vårdrelation är förutsättningen för att barnmorskor på BMM ska kunna 

stödja paret in i den nya relationen. Barnmorskor har en vikig arbetsuppgift att ge information 

om de olika förhållanden som kan uppstå i samband med den nya relationen. Resultatet i 

denna studie kan användas till att göra det synligt för barnmorskorna på BMM hur viktiga de 

är och att det verkligen vågar prata med paren och känna in när det kan vara lämpligt med mer 

stöd. Att diskutera den intima relationen och fadersrollen vore bra under samtalen. En annan 

tillämpning är att vid efterkontroll erbjuda båda föräldrarna återbesök för att kunna stämma av 

hur den första tiden varit med barnet och vilka svårigheter de stött på i sin parrelation.  

 
Förslag för vidare forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua både kvinnor och män under graviditet om och hur 

deras relation förändras? Att fråga paret om vilken information de vill att barnmorskan tar upp 

på BMM om relationen och att fråga par efter förlossningen om de saknat någon information 

från barnmorskan på BMM och i så fall vilken information de saknat. 
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   Bilaga 1 

 

Till berörd vårdenhetschef på Barnmorskemottagning 

 

Hej! 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. 

En del av utbildningen till barnmorska består av att fördjupa sig i ett ämne inom 

ramen för barnmorskans arbete. Vi har valt att fokusera vår studie på 

barnmorskors syn på vad som bör ingå i samtalen om den förändring som sker i 

parrelationen under barnets första levnads år.  

 

Studien kommer att ligga till grund för vår magister uppsats. Vi planerar att 

intervjua barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovården. Varje 

intervjutillfälle beräknas ta mellan 30-60 minuter och görs på respektive 

Mödravårdscentral. Intervjuerna kommer att spelas in och informationen från 

dessa kommer att behandlas konfidentiellt. De som väljer att vara med i studien 

kommer att informeras om att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om 

de så önskar. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Malin Gustavsson & Hanna Jorlöv 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta  

Hanna Jorlöv, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent tel. XXXXXX  

Malin Gustavsson, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent  tel. XXXXXX 

 

Handledare: Helen Elden, Universitetslektor, Medicine doktor, Barnmorska. 

Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 

Tel. XXXXXXXX  

helen.elden@hb.se 

mailto:helen.elden@hb.se
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Intervjuguide     Bilaga 2 

 

 

1. Hur tänker du när jag säger parrelation?  

 

2. Hur tror du att parrelationen påverkas och vilka förändringar uppstår under barnets 

första levnadsår?  

 

3. Kan du beskriva en situation där parrelationen kom i fokus under ditt samtal med de 

blivande föräldrarna?  

 

4. När parrelationen kommer upp till diskussion under besöken hos dig på 

Barnmorskemottagningen, vad är det som föräldrarna uttrycker då?  

 

5. Kan du beskriva en situation där du som barnmorska haft stor betydelse för de 

blivande föräldrarnas parrelation.  

 

6. Om du fick hålla en kurs som skulle fokusera på ”parrelation under barnets första 

levnadsår”, vad skulle ingå då?  

 

Eller är det något som du naturligt tar upp på föräldrautbildningen, i så fall hur? 

 

7. Vilka råd ger du till blivande föräldrar om den förändring av parrelationen som sker 

efter första barnets födelse, gällande:  

- Sexualitet? 

- Lust? 

- kommunikation? 

 

8. Är det något mer som du skulle vilja berätta för mig i dag gällande parrelationer?  

 

 

 

 

 


