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Sammanfattning  
 

Papparollen har förändrats de senaste årtiondena och det förväntas idag att män är engagerade 

under graviditet, förlossning och i omvårdnaden av det nyfödda barnet. Forskning har visat att de 

pappor som fått stöd och förberedelse in i föräldrarollen varit bättre rustade inför de 

omställningar föräldraskapet inneburit både för egen del och som stöd för sin partner. Det stöd 

som barnmorskor ger via möten på barnmorskemottagningar har visat sig främst fokusera på de 

blivande mammorna och varit lite anpassat efter de blivande pappornas behov. Syftet med 

studien var att beskriva nyblivna förstagångspappors upplevelser av förberedelse inför 

övergången mot föräldraskap utifrån möten med barnmorskor på barnmorskemottagningar. 

Studien utgick från kvalitativ innehållsanalys som metod. Åtta förstagångspappor intervjuades en 

till sex månader efter deras barns födelse. Resultatet blev ett övergripande tema: Faderskapet 

växer fram och till det sex kategorier; anknytning till barnet, känsla av att vara förälder nummer 

två, viss tveksamhet till föräldrakurs som kunskapskälla, behov av bekräftelse i faderskapet, 

självständig förberedelse samt overkligt innan förlossningen. Studien har visat att faderskapet är 

en roll som växer fram. Män påtalar betydelsen av att tillåtas bli delaktiga vid vårdmöten och 

föräldrautbildning för att lägga grunden för hela den nya familjen. Det innebär inte att män 

ifrågasätter det fokus som läggs på kvinnan, utan påtalar att de inte vill bli sedda som förälder nr 

två. Nuvarande möten mellan pappor och barnmorskor visar på brister eftersom barnmorskor inte 

i tillräcklig grad fokuserar utifrån pappans perspektiv och hans behov under graviditeten och 

tiden när barnet är fött. Föräldrautbildning i Sverige är en väl etablerad verksamhet, men den 

svarar ej mot männens behov av konkret information då män söker mest information och 

förberedelse inför faderskap hos personer i sin omgivning. 

 

Nyckelord: faderskap, förstagångspappors upplevelser, delaktighet, barnmorskors stöd, 

vårdrelation 
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Inledning 
 

Under verksamhetsförlagd utbildning till barnmorska noterades att blivande pappor söker sig till 

varandra under föräldrautbildningen och gärna ställer frågor till de män som redan har barn. Det 

föranledde frågor och funderingar i ämnet. Finns det behov av stöd och kunskap/vägledning hos 

blivande pappor som inte uppfylls i mötet med barnmorskor på barnmorskemottagning?  

 

I industrialiserade länder närvarar blivande pappor i stor utsträckning vid kvinnans medicinska 

kontroller av graviditeten på barnmorskemottagning samt vid föräldrautbildning. Övergripande 

mål i vårdmöte med barnmorskor är mor och barns hälsa samt att stärka båda föräldrarna i deras 

kommande föräldraskap. Inom vårdvetenskap finns omfattande forskning om kvinnors 

upplevelser av barnmorskors stödjande roll under graviditet medan mäns upplevelser, ur deras 

perspektiv är mindre beskriven. Därför är det av betydelse att identifiera männens behov av stöd 

och kunskap/vägledning in i rollen som blivande pappa. Denna studie avser barnmorskor vid 

barnmorskemottagningar, om inget annat anges kommer fortsättningsvis endast barnmorskor att 

skrivas.  

 

Bakgrund   
 

Faderskap och rollen som blivande pappa 

 

Blivande föräldrar genomgår en identitetsutveckling. För männen innebär det att gå från att vara 

man/partner i relationen till att bli pappor och för parförhållandet att gå från tvåsamhet till familj 

(Deave & Johnson, 2008; Delmore-Ko, Pancer, Hunsberger & Pratt, 2000). Omställningen till att 

bli förälder är krävande för båda parter och innebär påfrestning för parförhållandet (Henderson & 

Brouse, 1991). Flera studier (Deave & Johnson, 2008; Fägerskiöld, 2007; Habib & Lancaster, 

2006) visar att män upplever att livet förändras när de blir pappor. De beskriver att känna 

anknytning till det väntade barnet redan under fostertiden, kan ses som den första tiden av och 

grunden till faderskapet (Habib & Lancaster, 2006). Övergång till faderskap har beskrivits som 

känslosamt, det medför ökat ansvar, kräver anpassning och bidrar till personlig utveckling 

(Premberg, Hellström & Berg, 2008). Den nya identiteten som pappa, relationen till barnet, 

effekten på parförhållandet och att alternera mellan arbete och hemmaliv är omställningar som 

påverkar den nya livssituationen (Deave & Johnson, 2008; Fägerskiöld, 2007). Utökningen av 

familjen kan medföra andra förändringar som t.ex. flytt till en större bostad (Halle, 2008).  

 

Kvinnans roll har förändrats genom åren till mer arbete utanför hemmet, vilket ställt ökade krav 

på mannens delaktighet i hushållet. Även samhällets syn på papparollen har förändrats. Från att 
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till största del haft den arbetande och fostrande rollen är pappor idag mer omsorgsgivande och 

engagerade i barnen samt deltar i hushållsarbete i högre utsträckning än förr (Plantin, 2001). 

Halle et al. (2008) hävdar att ett dilemma för dagens pappor är att de slits mellan olika roller. 

Pappor kan uppleva att de har rollen som familjeförsörjare samtidigt som de skall vara en 

engagerad pappa och ett stöd för sin partner. Flera studier (Deave & Johnson, 2008; Fägerskiöld, 

2007) belyser att det idag finns pappor som inte kan identifiera sig med den fadersroll deras egna 

fäder hade och därför saknar förebilder för sin egen fadersroll. Även studien av Jordan (1990) 

påtalar att flera pappor upplever sig sakna en god förebild för en aktiv och involverad förälder, 

vilket många män känner stort behov av.  

 

När män har svårigheter att privat hitta förebilder för sin papparoll (Deave & Johnson, 2008) blir 

det formella stödet från barnmorskor, viktigt för dem. Om förlossningen klassats som normal är 

vårdtiden på BB för den nya familjen två till tre dagar. Det är idag vanligt att den nya familjen 

till stor del sköter sig själva redan efter förlossningen. Det medför ett ökat ansvar för pappor att 

ta hand om sin kvinna och vara delaktig i vården av deras barn (McVeigh & Baafi, 2002) vilket 

ställer krav på pappors förberedelse och delaktighet inför föräldraskapet.  

 

Flera studier rapporterar att pappor inte känner sig tillräckligt förberedda inför förlossning och 

faderskap (Barclay & Lupton, 1999; Deave & Johnson, 2008; Hallgren et al., 1999). Vid 

djupintervjuer med blivande föräldrar i studien av Delmore–Ko et al. (2000) framkommer att de 

som känner sig förberedda inför föräldraskapet och har realistiska förväntningar är bättre rustade 

för att kunna hantera stress och omställningar under graviditet och spädbarnstid. Resultat från en 

studie av Hallgren, Kihlgren, Forslin & Norberg (1999) beskriver att män som känner sig 

involverade i födsloprocessen bättre klarar av att vara ett stöd för sin partner under 

förlossningen.  

 

Enligt Jordan (1990) framkom att pappor vill känna sig mer engagerade i faderskapet, men de 

själva upplevde att de saknade tillräckliga färdigheter och kunskap för att vara det. I studien av 

Henderson & Brouse (1991) upplevde papporna att deras förväntningar på det tidiga faderskapet 

byggdes upp informellt genom vänner, familj samt genom deras tidigare erfarenheter av 

spädbarn. Mer formell förberedelse fick de genom föräldrautbildning och litteratur. Trots den 

förberedelse de fått och de förväntningar de byggt upp upplevde sig papporna oförberedda när 

barnet väl var fött. Papporna kände sig ensamma och utelämnade till sig själva i omställningen 

till faderskapet (Henderson & Brouse, 1991). I en studie om pappors upplevelser av omställning 

till faderskap framkom att en tredjedel av informanterna upplevt att de saknat stöd och inte haft 

någon att diskutera sina tankar och känslor med (Halle et al., 2008). 

 

Barnmorskor har en central roll när det gäller att stödja män till att bli delaktiga och engagerade 

pappor och partners, och bör utvärdera hur de förbereder pappor inför faderskapet. Framförallt 

måste barnmorskor i vårdmötet se pappors unika och enskilda behov samt betona de olika 

rollerna som faderskapet medför (McVeigh & Baafi, 2002). Barclay & Lupton (1999) påtalar 
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vikten av att barnmorskor som arbetar med blivande föräldrar måste ha bred kunskapsgrund för 

att bedriva god klinisk vård och ansvara för föräldrautbildning. Genom kunskap bidrar 

barnmorskor till en positiv del i övergången till föräldraskapet. McVeigh och Baafi (2002) 

liksom Deave & Johnson (2008) påpekar behovet av att vidare studier av pappans behov inför 

faderskapet finns. De efterlyser ytterligare forskning kring vilken hjälp som skulle vara 

betydelsefull för pappors upplevelser av tidigt faderskap. 

 

Föräldrautbildning 

 

Det var först i slutet av 1970-talet som blivande pappor bjöds in till att närvara vid planerad 

undervisning inom mödrahälsovården i Sverige. Sedan 1990 erbjuds blivande föräldrar 

föräldrautbildning som fokuserar på hela familjen i form av gruppträffar som leds av en 

barnmorska på barnmorskemottagning (Faxelid, Hogg, Kapplan & Nissen, 2001). En rapport 

från Statens folkhälsoinstitut (2004) visar att nära hälften av alla som deltar vid 

föräldrautbildning på barnmorskemottagningar är män. Målet med föräldrautbildningen är bl.a. 

att barnmorskor ska stödja blivande föräldrar. Vidare är den en mötesplats där de träffar andra 

par i samma situation och ger föräldrarna ökad kunskap kring graviditet, förlossning och 

föräldraskap. Vissa barnmorskemottagningar anordnar särskilda pappaträffar med manliga ledare 

för att locka och engagera fler pappor (SOU, 1997). Föräldrautbildning har visat sig öka pappors 

engagemang i faderskapet (Doherty, Ericson & LaRossa, 2006). Den faderliga utvecklingen sker 

gynnsammast i en miljö där pappors behov av stöd uppmärksammas (Jordan, 1990). 

  

Delmore-Ko et al. (2000) observerade att de blivande mammorna främst hade funderingar över 

förlossningen och spädbarnstiden medan de blivande papporna främst fokuserade på tiden längre 

fram då barnet växer upp. Studier har visat att föräldrautbildningen på barnmorskemottagningen 

ofta utgår ifrån mammors perspektiv (Fägerskiöld, 2007; Halle et al., 2008; Premberg et al., 

2008) och att det krävs en anpassning av föräldrautbildningen för att tillgodose även blivande 

pappors behov (Fägerskiöld, 2007; Hallgren et al., 1999; Premberg et al., 2008). Flera pappor i 

studien av Halle et al. (2008) upplevde att de inte fick tillräckligt med råd och hjälp angående 

den praktiska omvårdnaden av barnet, de ansåg att föräldrautbildningen inte var till någon hjälp 

beträffande detta. Det bekräftas i Jordans studie (1990) där få män hade fått möjligheten att lära 

sig sköta ett barn före barnets födelse. Papporna upplevde att det tidiga faderskapet utgjordes av 

ett improviserat föräldrabeteende och att de kände sig utom kontroll. Blivande föräldrar har nytta 

av att diskutera även framtida föräldraskapsfrågor redan under graviditeten (Delmore-Ko et al., 

2000). 

 

I studien av Jordan (1990) med 56 blivande och nyblivna fäder framkommer det att papporna 

upplevde att de velat vara mer delaktiga i graviditeten och inte enbart betraktats som ett stöd till 

den gravida kvinnan. I stället tyckte papporna att omgivningen och däribland barnmorskor 
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krävde att de skulle åsidosätta sin egen upplevelse av det blivande faderskapet till fördel för 

kvinnan och hennes behov under graviditet och spädbarnstid.  Jordan (1990) hävdar att pappor 

upplevde att barnmorskor främst såg kvinnan och/eller det väntade barnet som sin patient. Om 

papporna upplevde sig sedda i mötet med barnmorskor, var det främst som den stöttande 

personen och inte som blivande förälder. Motsatt resultat framkom i studien av Rosich-Medina 

& Shetty (2007) där papporna inte känt sig förbisedda eller åsidosatta av barnmorskorna under 

graviditeten. De flesta papporna kände att graviditeten var verklig för dem och de upplevde att de 

var delaktiga i den. Särkilt nära och delaktiga upplevde de sig vid undersökning med ultraljud 

och när de kände barnets rörelser utanpå kvinnans mage (Rosich-Medina & Shetty, 2007). Även 

resultat från Drapers studie (2002) visar att bevis som graviditetstest, ultraljud och att känna 

fosterrörelser hjälper pappor att tidigt förstå och känna sig delaktiga i graviditeten. Rosich-

Medina & Shetty (2007) menar att vårdpersonal måste vara uppmärksamma på pappors tankar 

och behov under graviditeten för att minska deras oro.  

 

I en studie av Martin (2008) ansåg majoriteten av männen att den bästa starten på faderskapet var 

att närvara under förlossningen. Männen ansåg också att de, som blivande pappa, var den person 

som var bäst lämpad att stödja sin partner under förlossningen. Även papporna i Rosich-Medina 

& Shettys studie (2007) upplevde att de var ett stöd för sin partner under värkarbete och 

förlossning. Det finns pappor som önskar att de blivit bättre förberedda på sin roll som stöttande 

partner och blivande pappa via mödravården (Martin, 2008). Flera studier rapporterar att pappor 

känner sig oförberedda inför förlossningen (Henderson & Brouse, 1991; White, 2007) och den 

gemensamma åsikten var att föräldrautbildningen hade fokus på blivande mödrar och deras 

kommande förlossning. Studien visar att föräldrautbildningen inte uppfyllde deras behov som 

blivande pappor (White, 2007). Pappor i en studie av (Henderson & Brouse, 1991) ansåg att den 

information de fick om förlossningen på föräldrautbildningen antingen skrämde dem eller 

misslyckades i att förbereda dem på olika situationer som kan inträffa vid normal förlossning. 

Förlossningsfilmer som visades i förberedande syfte uppfattades mer som skrämmande än 

förberedande (Henderson & Brouse, 1991). Pappor har upplevt känslor av ängslan, frustration 

och hjälplöshet under förlossning (Rosich-Medina & Shetty, 2007). Enligt White (2007) kan 

även händelser under förlossning som anläggning av epiduralkateter samt större blödning eller 

bristning, orsaka posttraumatisk stress hos pappan.   

 

Vårdrelation och stöd 

 

Helhetssyn och etiskt förhållningssätt ingår i barnmorskans arbete. Det innebär bl.a. att visa 

lyhördhet för kunskap och erfarenhet som patient och närstående har samt ta hänsyn till deras 

önskemål. Stöd involverar föräldrarnas behov att få eget stöd för att därefter kunna ge stöd till 

varandra för att klara av den nya situationen. Barnmorskor ska också ha kunskap om och 

förmåga att ge stöd i föräldraskapet samt förbereda båda föräldrarna inför förlossningen 
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(Socialstyrelsen, 2006). Då det idag strävas efter familjecentrerad vård är det viktigt att se till hur 

båda föräldrarna upplever situationen när de väntar barn, den kommande förlossningen och när 

barnet är fött etc. Målet med stödet som barnmorskor ger under graviditeten är att medverka till 

en så positiv upplevelse av graviditet, förlossning och spädbarnstid som möjligt samt att stärka 

de blivande föräldrarnas egna resurser (Socialstyrelsen, 1996).  

 

En relation kan vara vårdande eller icke-vårdande, således bra eller dålig. Betydelsen av en 

vårdande relation är avgörande i mötet mellan blivande pappor och barnmorskor som arbetar på 

barnmorskemottagning. Det krävs att barnmorskor reflekterar över sitt arbete samt har ett 

vetenskapligt förhållningssätt för att bygga upp vårdrelationer som skall anses som 

professionella och stödjande i vägen mot faderskapet. För detta krävs en öppenhet mot de 

blivande föräldrarna där barnmorskor genom ett livsvärldsperspektiv kan vägleda föräldrarna 

med hjälp av en fungerade mellanmänsklig relation. Det är barnmorskor som bär ansvaret för 

vårdrelationen och kan ge förutsättningen för att den ska bli en positiv upplevelse. Om så inte 

görs försvåras föräldrarnas möjligheter att ta ansvar för sin utveckling och lidande kan orsakas 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

 

Jordan (1990) efterlyser mer forskning angående barnmorskors möjligheter att underlätta 

pappans delaktighet. Genom ökad kunskap och förståelse för pappors upplevelser och 

erfarenheter kan barnmorskor förstärka verkligheten av graviditeten och barnet. Att hjälpa 

pappor bli mer involverade i graviditeten och det väntade barnet ökar möjligheterna för dem att 

lära sig att ta hand om barnet samt erhålla färdigheter för fadersrollen. Även Henderson & 

Brouse (1991) lyfter fram att pappor behöver trygghet, kunskap och självförtroende i övergången 

till faderskapet.   

 

Problemformulering 
 

Graviditet, förlossning och den första tiden med barnet är perioder och situationer då det tidiga 

faderskapet grundläggs. Övergången till faderskapet innebär stor omställning i livet. Inom 

barnmorskors kompetensområde ingår att stödja och vägleda blivande förstagångspappor i 

föräldraskap samt delge dem kunskap för att uppnå välbefinnande inte bara som barnafader utan 

också som partner. Forskning visar att män känner sig otillräckligt förberedda inför situationer de 

ställs inför under graviditet, förlossning och den första tiden med barnet. Däremot är det oklart i 

tidigare studier vad ”otillräckligt förberedda” inför faderskapet innebär. Det behövs mer kunskap 

ur ett vårdvetenskapligt perspektiv om nyblivna förstagångspappors upplevelser av förberedelse 

inför övergången mot föräldraskap. Kunskapen kan sedan användas av barnmorskor på 

barnmorskemottagningar i möte/föräldraundervisning med fokus på mannens förberedelse inför 

föräldraskap.     
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Denna studie fokuserar på män som blir pappor för första gången och utgår från följande 

frågeställningar: 

 

• Hur upplever män möte med barnmorskor, utifrån behovet som blivande pappa? 
• Ges blivande pappor utrymme att ställa de frågor de vill i möten med barnmorskor? 
• Är barnmorskor tillräckligt lyhörda för blivande pappors behov av vägledning in i 

föräldrarollen? 
• Får blivande pappor den information och undervisning som de anser att de behöver? 

• Hur kan barnmorskor bemöta/stödja och vägleda/undervisa blivande pappor inför rollen som 

pappa? 
 

Syfte 
 

Syftet är att beskriva nyblivna förstagångspappors upplevelser av barnmorskors stödjande roll 

mot faderskapet utifrån möten på barnmorskemottagningar.  

 

Metod 
 

En kvalitativ metod med utgångspunkt från intervjuer användes. En intervju är ett samtal med en 

struktur och ett syfte som går bortom det vardagliga och spontana utbytet av åsikter. Syftet är att 

ta del av den intervjuades livsvärld med avsikten att tolka den beskrivna innebörden, vilket också 

är motivet till val av metod. Intervjun innebär ett möte med intervjupersonen som gör att denne 

börjar reflektera. På så sätt har den kvalitativa metoden möjligheter att träda in i och beskriva 

händelser och situationer så som de upplevs av de nyblivna förstagångspapporna (Kvale, 1997). 

 

Som metod för analysen valdes kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats för att få fram 

kunskap om och förståelse för hur nyblivna pappor upplever stödet från barnmorskor på 

barnmorskemottagningar. Analysen tillämpas på människors talade och skrivna berättelser och 

fokuserar på mänsklig kommunikation, vilket är en lämplig metod för att få fram beskrivningar 

av förstgångspappors upplevelser (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Genom upplevelser 

och erfarenheter från den konkreta och levda tillvaron i världen, utgår vi därigenom från ett 

livsvärldsperspektiv. Genom att bearbeta en empirisk studie kan andra beskriva, förstå och 

använda den kunskap som studien kommit fram till. Det innebär att data analyseras, struktureras 

och redovisas i någon form. Dataanalysen består av tre faser, textmassan går från helhet till delar 

till en ny helhet (Dahlberg, 1997).  
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Urval  

 

Först gjordes en förfrågan till barnmorskemottagningens verksamhetschef utifrån syftet med 

studien, se bilaga 1. Med hjälp av en BVC-sjuksköterska kom vi via föräldragruppsträffar i 

kontakt med män som nyligen fått barn. De tillfrågades först muntligt om de ville medverka i 

studien och de som var positiva till det fick ett skriftligt informationsbrev, se bilaga 2. 

 

Kriterier för att delta i studien var att papporna/intervjupersonerna skulle ha fått sitt första barn. 

De skulle vara svensktalande, ha närvarat vid minst ett besök hos barnmorska på 

barnmorskemottagning samt deltagit i föräldrautbildningen. Informanterna deltog vid 

besök/vårdmöte på olika barnmorskemottagningar inom Västra Götalands län. Männen var 

mellan 30 och 40 år. Alla arbetade heltid och var sammanboende med barnets mamma. 

Förlossningen skedde på sjukhus och vid intervjutillfället var barnet mellan en till sex månader 

gammalt för att svara på studiens syfte. 

 

Datainsamling  

 

Intervjuerna hölls på överenskommen plats, sju intervjuer gjordes i informanternas hem och en 

intervju hölls i anslutning till intervjupersonens arbetsplats. Alla intervjuerna utfördes under 

våren och försommaren 2009. Intervjupersonerna garanterades konfidentialitet och att de när 

som helst, utan förklaring, kunde avbryta deltagandet. Intervjuerna genomfördes som samtal med 

utgångspunkt i frågeställningar, som beskrivits ovan under rubriken problemformulering, där 

männen gavs möjlighet att reflektera under samtalets gång. Även andra frågor kom upp då de 

intervjuade förstagångspapporna ombads berätta mer eller förtydliga t.ex. kan du utveckla det, 

vad menar du osv. Intervjuerna varade i tid mellan 30 till 45 minuter och spelades in med hjälp 

av ljudprogram på dator. Därefter skrev vi ordagrant ut dem för att strukturera intervjusamtalet i 

en form som lämpar sig för närmare analys. Genom att strukturera materialet i text fås en 

överblick, vilket i sig är början till en analys (Kvale, 1997).  

 

Databearbetning  

 

Vi har i föreliggande studie utgått från Lundman & Hällgren-Graneheims (2008) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys under analysprocessen. Intervjuerna lästes till en början enskilt av oss 

författare och en helhetsbild av materialet framkom. Meningsenheter identifierades utifrån 

studiens syfte, de kondenserades och namngavs med en kod. Kondensering och kodning gjorde 

vi var för sig. Vi gick därefter igenom varje meningsenhet, kondensering och kod och granskade 

dem gemensamt.  Likheter och olikheter identifierades och preliminära underkategorier trädde 

fram. När vi diskuterat igenom de underkategorier som framkommit fortsatte djupare 
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bearbetning av texten. Underkategorier grupperades utifrån gemensamma områden och 12 

preliminära kategorier framkom. Efter ytterligare bearbetning och analys av kondenseringen 

sammanfördes dessa preliminära kategorier till sju kategorier och slutligen kunde vi gemensamt 

med vår handledare enas om sex huvudkategorier.  

 

Under bearbetningen av intervjuerna framkom ett gemensamt övergripande tema. Ett tema ska 

enligt Lundman & Hällgren-Granheim (2008) beskriva den underliggande mening som finns 

gemensamt i framkomna kategorier och i textmassan som helhet.  Vi som författare gör genom 

temat en tolkning av innehållet och belyser det underliggande budskapet. Intervjuerna lästes 

igenom upprepade gånger under bearbetningen av textmassan och även slutligen för att verifiera 

tema samt de kategorier och underkategorier som lyfts fram. För exempel på analysarbetet med 

meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategori och kategori se bilaga 3.  

 

Trovärdighet 

 

All forskning möjliggör ofta flera alternativa tolkningar, det finns sällan bara en sanning. I 

vetenskapliga studier är det därför viktigt att visa på trovärdigheten i sitt resultat. I kvalitativa 

studier talar man om begrepp som giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att bedöma 

trovärdigheten krävs reflekterande och resonerande metoder. Detta sker exempelvis genom 

konsensusförfarande mellan undersökarna i syfte att få en gemensam tolkning av texter. Något 

som anses värdefullt för trovärdigheten är om kunniga personer inom området granskar 

tolkningen och analysarbetet för att se om det verkar rimligt och trovärdigt. Om resultatet av en 

kvalitativ studie anses representera verkligheten bedöms giltighet finnas. Ytterligare sätt att 

bedöma giltigheten är att ge en noggrann beskrivning av analysarbete samt påvisa citat från 

intervjupersonerna (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). 

 

Genom att utförligt beskriva analysförfarandet samt noggrant beskriva exempelvis urval och 

datainsamling stärks tillförlitligheten och möjliggör överförbarheten till andra grupper eller 

situationer. I kvalitativa studier är forskaren delaktig under intervjun genom att vara medskapare 

av texten, vilket leder till att forskarens förförståelse är något man bör vara medveten om i 

tolkningsprocessen (Lundman & Hällgren- Graneheim, 2008). 

 

Etiska överväganden 

 

Northern nurses’ federation har sammanställt etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. 

Där framhåller de grunden för de etiska principerna utifrån Helsingforsdeklarationen; 

autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen. Dessa 

principer skall vara en utgångspunkt vid all forskning som innefattar människor och har varit en 



 

 

9 

grund för det etiska synsättet även vid föreliggande studie (Northern nurses’ federation, 2000). 

Deltagandet i studien var frivilligt. Föreliggande studie har inte granskats av någon etisk 

kommitté då riktlinjer vid Högskolan i Borås vad gäller etisk prövning av empirisk studie på 

magisternivå är att den inte behöver prövas av Regionala etikprövningsnämnden.  
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Resultat 

 
Resultatet består av underkategorier och kategorier samt ett tema; faderskapet växer fram, vilka 

redovisas i tabell 1.  

 

Tabell 1. Översikt över analysresultatet 

 

Underkategorier Kategorier Tema 

Kontroll under graviditeten inger trygghet 

Behov av bekräftelse på liv 

 

 

Anknytning till barnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faderskapet växer fram 

Känna sig åsidosatt 

Känna sig avvisad 

Bli sedd endast som stöd till kvinnan 

Vårdbesöket riktat till kvinnan 

 

Känsla av att vara förälder 

nummer två  

Förberedelse inför förlossning 

Förberedelse inför nya roller 

Behov av tydlig och saklig information 

Barnmorskors personliga resurser 

Viss tveksamhet till föräldrakurs 

som kunskapskälla 

Att bli sedd som blivande pappa 

Känsla av delaktighet  

Individuella behov 

Behov av manligt perspektiv 

 

 

Behov av bekräftelse i 

faderskapet 

Få information från vänner 

Kommunikation med partner 

Söka information 

 

 

Självständig förberedelse 

 

Svårt att förbereda sig inför faderskapet 

 Oförberedd på omställningen 

 

Overkligt innan förlossningen   
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Faderskapet växer fram 

 

Det är svårt att förbereda sig inför faderskapet. I förberedelsen ingår både mental träning och 

praktisk förberedelse. Viss mental och praktisk förberedelse är möjlig under graviditeten men det 

är först när barnet är fött som mental förberedelse och praktisk träning i rollen som pappa börjar 

på riktigt. Omställningen som männen beskriver att de ställs inför i samband med faderskapet är 

den praktiska omvårdnaden av barnet. Att vara en familj där den nya familjemedlemmen upptar 

en central plats både i tanken och i livet ger en känsla av bundenhet och egna behov av t.ex. 

sömn får stå tillbaka. Den nya familjekonstellationen medför även högre krav på engagemang i 

hemarbete etc. och behov av tidsplanering ökar. Männen beskriver att det tar olika lång tid att 

komma in i det nya levnadssättet och att faderskapet är något som de växer in i successivt.  

 

Anknytning till barnet 

 

Flera pappor uttryckte att de försökte knyta an till barnet redan under graviditeten. Männen 

upplevde specifika händelser som särskilt betydelsefulla för anknytningen. Det var händelser 

som ingav bekräftelse på liv såsom positivt graviditetstest, ultraljudsundersökningen, att lyssna 

på hjärtljuden och att se magen växa. En pappa upplevde att graviditeten blev mer verklig för 

honom när de tog reda på barnets kön. Två pappor beskrev att längtan efter det ofödda barnet och 

den inre målbilden av det första mötet med sitt barn upplevdes betydelsefullt för anknytningen 

till barnet. 

 

”Under graviditeten kan man ju vara nära sitt barn också genom att vara nära magen och prata 

lite.” (IP 7) 

 

De kontinuerliga mötena med barnmorskan upplevdes främst vara medicinska 

graviditetskontroller där barnmorskan fokuserade på den blivande mamman och det ofödda 

barnets hälsa. Det ingav, då allt var normalt, en trygghet för männen då de fick bekräftelse på att 

det ofödda barnet hade det bra i magen. En man uttryckte det enligt följande: 

 

”Det ger en form av trygghet. Man vet att det tillhör man skall gå på de här kontrollerna och får 

stämma av att allting är ok att… att det växer och att ingenting är onormalt… det vill man ju 

veta man vill ju ha kontrollen där på barnet fram till födseln.” (IP5) 
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Känsla av att vara förälder nummer två 

 

Papporna i studien upplevde att de kontinuerliga barnmorsketräffarna främst var anpassade till 

den blivande mamman. Överlag hade papporna känslan av att vara mindre viktiga vid dessa 

vårdmöten. Vidare upplevde de att det stöd de fick från barnmorskor under vårdmötena på 

barnmorskemottagningen var begränsat. Framförallt riktade sig stödet mot hur de skulle kunna 

vara ett stöd för sin kvinna i födandet och riktade sig inte i att stödja papporna i deras eget 

kommande faderskap. Trots upplevelsen av att vara mindre viktig, kände flera män att de 

egentligen inte hade något eget behov som de ville ha uppfyllt under dessa möten. Ett par av 

papporna tyckte det var naturligt att barnmorskan fokuserade på mammans hälsa då det var hon 

som bar det väntade barnet och det var hennes kropp som förändrades. Flera av männen 

upplevde att de endast sågs som ett sällskap och med det menade de att de hade kunnat vara vem 

som helst. 

 

”Jag kände väl mer att jag var som ett sällskap, nästan som ett bihang… eh, självklart fick man 

artighetsfraserna – känns allting bra, -visst är det spännande… eh, -ja det är det, ok tack och sen 

så flyttades allt fokus till mamma och fokuserade på henne i x antal minuter, i en halvtimme… 

och sen i slutet fick man möjligtvis någon fråga – finns det något övrigt annars är vi klara, 

ungefär den biten….” (IP4) 

 

En annan pappa fick upplevelsen av att vara en bisittare eller statist och beskrev en känsla av att 

vara åsidosatt i mötet med barnmorskan. Ett par av papporna beskrev att de känt sig indirekt eller 

direkt avvisade då de tagit upp frågor utifrån sitt manliga perspektiv och rörande deras roll som 

blivande pappa.  

 

”Det var ju första mötet så gjorde hon klart då att det här handlar inte om dig utan det handlar 

om din fru och du kommer som nummer två.” (IP 8) 

 

Viss tveksamhet till föräldrakurs som kunskapskälla 
 

Föräldrautbildningen upplevdes av flera pappor som ett forum riktat till båda föräldrarna där de 

gavs förberedelse inför sina nya roller. De flesta papporna uppskattade föräldrautbildningen som 

mötesplats. Där träffade de andra blivande föräldrar. Då kunde de identifiera sig med andra män 

och ta del av andras åsikter och funderingar etc. Männen hade olika personliga behov, en pappa 

uttalade svårigheter med att tala i stora grupper och upplevde att föräldragrupper inte var ett bra 

diskussionsforum för honom. Under föräldrautbildningen gavs övergripande information kring 

graviditet, förlossning och föräldraskap och de flesta av männen menade att den var till stöd för 
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dem då de fick en kunskapsgrund att utgå ifrån. Barnmorskors tips på fördjupning i litteratur 

uppskattades särskilt av en blivande pappa. Förberedelse inför pappans roll under förlossningen 

upplevdes som viktig. Flera pappor var nöjda med förberedelsen inför förlossningen och den 

blev som de hade föreställt sig. Några kände dock att den blev jobbigare än väntat. Flera pappor 

önskade att de blivit mer förberedda på oförutsedda händelser i samband med förlossning. De 

menade att de hade haft nytta av förberedelse inför eventuella komplikationer och oväntade 

scenarion vad gällde både mamman och barnet.  

 

”Det jag inte visste innan, det var, hur skall barnet se ut när det föds. För det har man ju liksom 

bara sett den här glada bebisen i alla filmer men det var ju nästan som en vad skall jag säga… 

död fisk som kom ut. Vi hade ju lite komplikationer just när vi skulle… vid ut… när hon skulle 

födas då. Så att vi var ju liksom rädda att hon inte levde nästan, men det har ju visat sig att det 

var ju ganska normalt beteende att det var ganska slappt och lite gråfärgat nästan liksom och 

det hade ju underlättat just i detta skedet då när det var lite komplikationer att veta att det här är 

normalt att det ser ut så…” (IP7) 
 

En del pappor önskade att de känt till rutiner på förlossning och BB som personalbyten m.m. för 

att vara bättre förberedda i det tidiga faderskapet. Flera pappor upplevde att de saknade 

information om barnets normala beteende första tiden i hemmet. De beskrev bl.a. att deras 

förväntningar på amning inte stämde överens med hur det blev. Det var mer komplicerat och 

tidskrävande än förväntat och upplevdes som ett problem den första tiden. De efterlyste mer 

nyanserad information kring amning. Samtidigt påpekade flera pappor omöjligheten att täcka 

upp alla områden under föräldrautbildningen. En pappa påtalade att han trots ofullständigheten 

kände sig mer förberedd än om han inte fått någon utbildning alls.  
 

Några av männen upplevde att föräldrautbildningen till viss del lyfte upp pappans kommande 

roll och eventuella känslor i samband med faderskapet. Det var positivt att barnmorskan 

diskuterade fördelning av arbete i hemmet och parets kommande roller gentemot varandra.  

 

”... man pratade ju ändå rätt så mycket sådär... ja men.. .utifrån att bli pappa också tycker jag 

och att... just de här klassiska frågorna att man kanske känner sig utanför eller liksom sånt som 

bollades eller så...” (IP 6) 
 

Bristande engagemang, kunskap och förmåga hos barnmorskan upplevdes av flera pappor som 

ett hinder för att kunna tillgodogöra sig informationen under föräldrautbildningen och få den 

bästa förberedelsen inför faderskapet. Två pappor beskrev barnmorskor som uppvisat föga 

intresse för sin föräldrautbildning samt tillfällen då bristfälligt språk varit orsaken till att kunskap 

inte förmedlats på ett bra sätt. Flera pappor upplevde att de lämnats att själva ansvara för 

diskussioner under föräldrakursen, detta menade de endast varit givande i de fall där talföra 

personer medverkat. De saknade ledning och möjlighet att reflektera med barnmorskan. En 
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pappa beskrev att föräldrautbildningen gav så lite att den inte fyllde någon funktion för honom 

som blivande pappa: 
 

”… just föräldragruppen gav kanske inte mig så mycket, men det finns kanske många par som 

tycker det är bra, men jag tycker själv att för min del så var det inte så jättebetydelsefullt. Jag 

hade lika gärna kunnat vara utan den.” (IP 5) 
 

Behov av bekräftelse i faderskapet 
 

För att bli så förberedda inför faderskapet som de önskade, upplevde männen ett behov av mer 

information, men framför allt ett ökat behov av att bli sedd som blivande pappa. Att pappans 

tankar och funderingar lyfts upp samt att det finns intresse för pappans roll upplevdes som viktigt 

av flera pappor. Männen såg barnmorskan som ett visst stöd inför faderskapet. De upplevde 

barnmorskor som ett stöd då de visade engagemang i dem som blivande pappor och 

uppmuntrade dem till delaktighet i mötet t.ex. genom att aktivt ställa frågor.  Barnmorskor 

uppfattades som en resurs som de kunde vända sig till vid behov. En man uttryckte det så här: 

 

”… har jag haft ett behov av att fundera, analysera och tänka så har de funnits där för att kunna 

svara på frågor, hjälpa till, stötta, ta fram information så den stöttningen har funnits där 

också…”  (IP4) 
 

Att barnmorskan visar lyhördhet inför den enskilda pappans behov sågs som ett sätt att få 

bekräftelse i den kommande fadersrollen. Detta menade de att barnmorskor kan göra genom att 

vara flexibla och öppna för mäns individuella erfarenheter och behov av vägledning in i 

faderskapet. Det belystes att de män som saknar manliga förebilder i sin närhet särskilt är i behov 

av stöd ifrån barnmorskor. 

 

Behovet av pappagrupper lyfts fram då det skulle kunna tillfredsställa ett behov av att identifiera 

sig med andra i samma situation. Flera av papporna upplevde det positivt att de under 

föräldrautbildningen hade blivit uppdelade i grupper med mammor för sig och pappor för sig. 

Det gavs då möjlighet att diskutera helt utifrån mannens synvinkel och lyfta andra frågor än vad 

som var möjligt då de satt i par. De menade att det manliga perspektivet kan lyftas naturligt vid 

samtal med andra män eller i mötet med en manlig barnmorska. En pappa beskriver det så här: 

 

”… kanske en manlig barnmorska eller liknande som har det perspektivet...så kanske lite mer 

någon som kan förstå ur killens perspektiv och vad man kan förvänta sig uppleva.” (IP 3) 
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Självständig förberedelse 
 

Att få information från vänner sågs av flera pappor som den främsta informationskällan inför det 

kommande faderskapet. Det var både spontant delgiven och efterfrågad kunskap som erhållits 

från vänner som nyligen blivit pappor. Männen menade att de erhöll förberedelsen inför 

faderskapet från vänner på ett naturligt sätt. Mötena med barnmorskor och föräldrautbildningen 

beskrevs inte som de främsta forumen för att diskutera fadersrollen.  

 

”... jag hade inte förväntat mig att den informationen från bekanta skulle vara av värde! Utan 

jag hade mer förväntat mig att klyschorna skulle komma från kompisar och att faktan skulle 

komma mer från barnmorskorna, men för själva faderskapet får jag nog säga att de bästa tipsen 

och råden kom från killar som man känner och nästan ingenting om faderskapet från själva 

utbildningen...” (IP 2). 

 

Många av de blivande mammorna var mycket pålästa både inför förlossning och det kommande 

föräldraskapet. Männen beskrev att de genom diskussion med den blivande mamman utbytt 

kunskap och förberett sig inför förlossning samt blivande roller som föräldrar. Det gjorde att 

papporna fick del av informationen på ett naturlig sätt. Flera av männen hade även förberett sig 

själva för faderskapet och sin roll under förlossningen genom att aktivt söka information från 

t.ex. TV, litteratur och Internet. En man deltog i en fristående profylaxutbildning och upplevde 

den som förberedande även inför hans roll under förlossningen. En pappa beskriver sin 

förberedelse så här: 

 

”... sen så tror jag i och med att vi själva sökt information så har det inte kommit några 

överraskningar på något vis... utan jag tror att vi förberett oss själva så mycket det går” 

(IP 1). 

Overkligt innan förlossningen 
 

Papporna upplevde att det tog en tid efter barnets födsel innan de förstod att de blivit pappor. De 

beskrev en känsla av overklighet då de kom hem med sitt nyfödda barn. Insikten i faderskapet är 

något som skett gradvis och beskrevs av en pappa som en lyckokänsla som sprider sig. Flera 

pappor uttryckte funderingar kring om det är möjligt att förberedas inför faderskapet redan under 

graviditeten. De menade att det kommande faderskapet kändes overkligt och fokus då låg på 

graviditetsprocessen och förlossning. En pappa förklarar det så här: 

 

”... men jag vet inte om man är redo för den biten för man har sådan fokus på förlossningen... så 

jag tror inte man är mottaglig för det då...” (IP 3) 
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Männen upplevde flera omställningar i levnadssättet i samband med att de blivit tre i familjen 

såsom mindre egen sömn, mindre egen tid, och ett ökat behov av att tidsplanering. Vid frågan 

hur rollerna i parrelationen påverkats upplevde flera av de intervjuade papporna ingen större 

förändring utan sågs som en naturlig del i att bilda familj. Behovet av ett ökat engagemang i t.ex. 

hemarbete och att stötta sin partner upplevde de föll sig naturligt. 
 

Den praktiska skötseln av barnet såsom att bada och byta blöja var något flera av papporna 

önskat få öva på innan födseln. Samtidigt menade de att det är något de lärt sig successivt och att 

det förmodligen är svårt att bli trygg med dessa moment innan barnet är fött. Flera av papporna 

menade att de blev väl instruerade i omvårdnaden av barnet under BB-vistelsen och att de då var 

mer mottagliga för informationen. En pappa delade sina upplevelser kring detta: 
 

”... sen... det går ju inte att förbereda sig för allt som ska komma heller. Man kan inte klä det i 

ord vad det innebär att vara pappa liksom... det har man inte fattat än...” (IP 7) 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva nyblivna förstagångspappors upplevelser av förberedelse 

inför övergången mot föräldraskap utifrån möten med barnmorskor på barnmorskemottagningar.  

 

I en kvalitativ intervju kan de intervjuade personerna beskriva hur de erfar en specifik företeelse 

eller situation med sina egna ord (Dahlberg, 1997), vilket var anledningen till val av 

undersökningsmetod. Kvalitativ metod med innehållsanalys som databearbetning användes 

eftersom vi hade för avsikt att se verkligheten som den intervjuade mannen såg den för att sedan 

tolka vad det kan innebära i den givna situationen (Trost, 1997). Vi samstämmer med Lundman 

och Hällgren- Graneheim (2008) som beskriver att en analys av texter är lämpligt när det handlar 

om människors berättelser om sina upplevelser. En kvantitativ metod med enkät som 

datainsamlingmetod hade möjligtvis kunnat användas för att uppnå syftet med studien. En sådan 

studie hade dock troligtvis gett mer ytliga svar och inte beskrivit upplevelser och åsikter lika 

utförligt. Behovet inför faderskapet som papporna i studien uttryckte hade förmodligen inte 

framkommit i en kvantitativ studie. 

 

Intervjuerna hölls i informanternas hem, utom en intervju som hölls i anslutning till den 

intervjuades arbetsplats. Att hålla intervjuer i hemmet skulle kunna uppfattas som påträngande. 

Vi menar dock att det kan vara en fördel att intervjua i hemmet då informanterna känner sig 

trygga i miljön, vilket också Trost (1997) skriver. Det var deltagarna i studien som valde plats för 

intervjun. 
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Ett inklusionskriterium var att den blivande pappan skulle ha deltagit vid minst ett 

barnmorskebesök. Flera av de intervjuade papporna hade dock deltagit vid betydligt fler besök. 

Vi har resonerat kring om svaren blivit annorlunda om kravet hade varit fler besök. Vi upplever 

det tveksamt om papporna skulle ändra sin upplevelse av möten med barnmorskor vid 

deltagande vid fler barnmorskebesök. Vi grundar vår åsikt på att mötena har lika utformning 

utifrån medicinska graviditetskontroller och enligt papporna i studien lämnas inte mycket 

utrymme för annat. Ett annat kriterium var att barnet skulle vara mellan en och sex månader 

gammalt för att pappan skulle ha fått perspektiv på barnmorskors stödjande/vägledande roll. Det 

skulle inte ha gått längre tid än sex månader för att upplevelsen fortfarande skulle kännas 

relevant att reflektera över. 

 

Alla intervjuade pappor levde tillsammans med mamman. Om föräldrarna varit separerade vid 

tiden för intervjun tror vi att resultatet hade sett något annorlunda ut. En ensamstående pappa 

skulle förmodligen ha ställt andra krav på förberedelsen inför faderskapet än män som lever 

tillsammans med mamman till barnet. Papporna hade besökt olika barnmorskemottagningar i 

Västra Götalandsregionen och träffat olika barnmorskor vid möten och föräldrautbildning, vilket 

ger en naturlig spridning av uppfattningar i svaren. Spridda svar och åsikter om behov stärker oss 

i resultatet om att barnmorskor bör fokusera mer till den enskilda pappan och anpassa möten för 

att ge individuell vägledning inför det kommande faderskapet. Antalet intervjuade pappor 

begränsades på grund av tidsutrymme. Om fler pappor hade intervjuats hade resultatet 

förmodligen givit fler förslag på förändring/förbättring av barnmorskors stödjande roll inför 

faderskapet. 

 

I samband med analysarbetet noterades brister i intervjutekniken. Vid upprepad genomläsning av 

intervjuerna visade det sig att vi i några fall ställt riktade frågor. Lundman och Hällgren- 

Graneheim (2008) påtalar vikten av att distansera sig under en intervju, författaren blir annars 

medskapare i forskningsprocessen. Detta upplevdes dock svårt av oss då man som forskare 

växlar mellan närhet och distans under en kvalitativ intervju. Vissa svårigheter sågs även med att 

få deltagarna att förtydliga, få dem att berätta mer och beskriva specifika händelser, vilket 

troligtvis är relaterat till vår oerfarenhet i intervju som undersökningsmetod. 

 

Efter systematiskt arbete framkom ett tema; Faderskapet växer fram. Om vi haft mer tid att 

reflektera över resultatet hade förmodligen fler teman framkommit under analysarbetet. 

Resultatet borde anses tillförlitligt då två författare (vi) deltagit i analysarbetet och initialt 

oberoende av varandra läst intervjumaterialet. Detta har sedan lett till en gemensam tolkning av 

texten. För att stärka tillförlitligheten har även handledaren för studien satt sig in i 

analysprocessen. Deltagarna samt studiens tillvägagångssätt är noggrant beskrivna för att ge 

möjlighet till upprepad forskning i ämnet och citat ger läsarna möjlighet att bedöma giltigheten. 

Syftet med en kvalitativ studie är inte att kunna generalisera, men den visar på upplevelser ur de 
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intervjuades livsvärld som är sanning för dem och borde kunna överföras till en liknande grupp 

nyblivna förstagångspappor. 

 

Vi anser att syftet med studien har uppnåtts då nyblivna förstagångspappors upplevelser av 

förberedelse inför övergången mot faderskapet utifrån möten med barnmorskor har beskrivits. 

Det framkom konkret vad ”otillräckligt förberedda” inför faderskapet innebär för männen. 

Resultatdiskussion 
 

Männen har länge haft möjlighet att delta vid möte/föräldrautbildning med barnmorskor och 

deltagandet är högt (Statens folkhälsoinstitut, 2004). Trots detta har barnmorskor på 

barnmorskemottagningar inte tillräckligt fokus på mäns behov av stöd och förberedelse utifrån 

deras perspektiv och livsvärld. Nyblivna förstagångspappors upplevelser av förberedelse inför 

övergången mot föräldraskap påverkas av hur barnmorskor bemöter dem. Barnmorskor har till 

största delen fokus på den gravida kvinnan och hennes behov av stöd i övergången mot 

moderskapet, vilket ej är synonymt med mäns behov av förberedelse i övergången mot 

faderskapet.  
 

Faderskapet växer fram och är en process som består av tre olika faser där också olika roller och 

behov av förberedelse ingår. Faserna är: graviditeten, förlossningen och när livet som ny familj 

börjar efter att barnet är fött. För mannen är varje fas och roll under graviditeten en ny upplevelse 

med specifika behov av stöd. Rollen att uppleva sig som förälder nummer två har sannolikt en 

förklaring till vilket perspektiv barnmorskor har vid möte med mannen/kvinnan på 

barnmorskemottagningar/föräldrautbildning. Perspektiv i mötet kan antingen utgå från kvinnans 

eller från den blivande familjens perspektiv. I det första perspektivet ses ett utanförskap för 

männen medan han ur ett familjeperspektiv har en mer framträdande roll. Mäns önskan är att 

både mor och far ska förberedas utifrån individuella behov. Den aktuella studien har funnit 

åsikter hos de nyblivna papporna kring hur barnmorskor på barnmorskemottagningar kan arbeta 

för att ge stöd och vägledning i övergången mot faderskapet. 

 

De intervjuade pappornas upplevelser av övergången mot faderskapet påvisar många likheter 

med tidigare studier. Liksom Habib och Lancaster (2006) har även vi sett att flera av papporna 

ser den första anknytningen till barnet redan under tiden i magen. De enskilda 

barnmorskebesöken upplevs dock enbart vara till för kvinnan. Graviditetskontroller och 

förlossningsförberedelse har länge funnits för den gravida kvinnan och setts som självklar för 

henne. Trots att den blivande mamman bär det ofödda barnet vill männen finna sina sätt att knyta 

an till det väntade livet. Ovanstående leder till tankar om att barnmorskor bör göra pappor mer 

delaktiga vid medicinska kontroller för att lägga grunden för det kommande faderskapet. Det gör 

det kommande faderskapet mer verkligt för männen och bidrar till bättre förberedelse inför 

förlossningen, vilket även Hallgren et al. (1999) har funnit i sin studie.  
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Papporna i studien upplever att föräldrautbildningen ger en viss förberedelse inför faderskap och 

inför nya roller. Den kunskap som förmedlats upplevdes av flera pappor fokusera framförallt på 

förlossningssituationen. De kände sig trygga med kunskap angående förlossningsprocess och 

smärtlindring. Flera pappor önskar dock mer tydlig och saklig information bl.a. om eventuella 

komplikationer i samband med förlossning. Behovet av konkret förberedelse inför 

förlossningssituationen stärks av Whites studie (2007) som visar att händelser såsom akut 

kejsarsnitt eller stor blödning etc. orsakar stress och oro hos pappor. Vi menar att förklaringar till 

de motstridiga resultaten kring förlossningsförberedelsen kan bero på varierande kvalitet på 

föräldrautbildningen eller mäns egna erfarenheter av mer eller mindre komplicerade 

förlossningar.  

 

Papporna i studien upplever att kvaliteten på föräldrautbildningen och möjligheten att 

tillgodogöra sig kunskapen varierar med vilken barnmorska som håller i utbildningen. Likaså har 

bemötandet vid kontinuerliga vårdmöten varierat. Några av männen beskriver att de upplevt 

barnmorskan som en resurs de kan vända sig till vid behov. Det ser vi som positivt. Att papporna 

har olika erfarenheter kan bero på att männen är unika individer samt den rådande faktorn att de 

varit på olika barnmorskemottagningar och träffat olika barnmorskor. Vi undrar om upplevelser 

av olika bemötande utöver barnmorskors individuella personligheter avspeglar att förutsättningar 

varierar på olika barnmorskemottagningar. Kan det rådande klimatet på barnmorskemottagningar 

spela in i vilket bemötande de blivande papporna får? Här tror vi att en ökad medvetenhet hos 

barnmorskor och reflektion kring attityder/problemet är ett sätt att arbeta för en lika vård och ett 

gott bemötande för alla. Vi, liksom Berg och Lundgren (2004), påtalar vikten av att som 

barnmorska ha förmågan att reflektera över och ha insikt i vad som händer i vårdmötet. Det är av 

stor vikt att barnmorskor strävar efter ett gemensamt arbetssätt och riktlinjer samt att de 

barnmorskor som ska hålla i föräldrautbildning bör vara kunniga på området samt visa intresse 

och engagemang.  

 

Vidare belyste papporna i studien liksom deltagarna i Deave & Johnsons studie (2008) att män 

kan ha svårt att hitta förebilder för sin papparoll. Flertalet av papporna i studien såg positivt på 

föräldrautbildningen som en mötesplats där de fick möjlighet att träffa andra blivande föräldrar. 

Flera av männen i studien hade blivit uppdelade i grupper under föräldrautbildningen och då 

suttit med andra blivande pappor. Detta uppskattades av flera män då de fick diskutera utifrån ett 

manligt perspektiv. Resultatet tyder på att det skulle vara uppskattat om samtal med en manlig 

barnmorska eller annan man kunde erbjudas i grupp eller enskilt, vilket erbjuds vid vissa 

barnmorskemottagningar i landet (SOU, 1997). Även White (2007) har funnit i sin studie att råd 

från män med manligt synsätt och egen erfarenhet betraktades som den viktigaste aspekten inför 

förlossning och faderskap. Vi menar att pappaträffar ger möjlighet att tillgodose männens behov 

av bl.a. saklig information. Vidare ger det män möjlighet till diskussionsämnen som de kanske 

annars inte skulle välja att prata om i närvaro av den blivande mamman, vilket stöds av 

Crummette, Thompson och Beale (1985) som i sitt resultat framhåller vikten av manlig/kvinnlig 
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diskussion kring föräldraskapsfrågor under föräldrautbildning. Vi vill som författare framhålla 

att lyhördhet för behovet av mindre grupper eller enskilda samtal bör finnas hos barnmorskor. 

 

Männen i studien framhåller att de velat bli bekräftade som blivande pappor av barnmorskan, 

vilket stödjer Jordans (1990) tidigare resultat. Det faktum att de intervjuade männen uttryckt 

önskemål om bekräftelse i faderskapet tyder på att barnmorskor idag brister i att stärka blivande 

pappor under graviditeten. Vad är då orsaken till detta? Vi funderar på om barnmorskor vid 

mottagningarna inte anpassat sitt förhållningssätt och attityder till sin verksamhet till den övriga 

samhällsutvecklingen där män successivt blivit mer delaktiga och engagerade i familjelivet. 

Papparollen har förändrats (Plantin, 2001; Halle et al, 2008), vilket gör att arbetssättet bör 

förändras för att skapa bra förutsättningar för faderskapet. Är det möjligtvis på organisationsnivå 

detta brister, att ingen utvärdering görs utan barnmorskor fortsätter att arbeta i invanda rutiner 

utan större reflektion? Männen uttrycker att de upplevt ett visst stöd ifrån barnmorskor 

framförallt då de känt sig delaktiga i vårdmötet. Vi vill poängtera vikten av att se ett blivande 

föräldrapar, inte bara en gravid kvinna. Vi anser att det borde vara en självklarhet att 

barnmorskor arbetar för att stärka både den blivande mamman och pappan för att få dem 

involverade i deras kommande barn, såväl utifrån Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 

1996) om en familjecentrerad vård som utifrån barnmorskeyrket som profession. Även Wöckel, 

Schäfer, Beggel och Abou- Dakn (2007) belyser att det inte bara är kvinnor som behöver få 

utbildning i graviditet, förlossning och att ta hand om barnet. Blivande pappor har egna 

individuella behov som behöver synliggöras för att de ska känna sig bättre förberedda inför 

fadersrollen. Vi menar liksom McVeigh & Baafi (2002) att grunden inför faderskapet anläggs 

under graviditeten och att barnmorskor måste arbeta för att ge den nya familjen bästa möjliga 

förutsättningar.  

 

Liksom Jordan (1990) har funnit i sin studie har även resultatet av denna studie visat att pappor 

upplevt att de inte bara velat bli betraktade som stöd. Upplevelsen av att vara en bisittare eller 

statist som beskrivs i studien, leder till provocerande tankar om diskriminering av faderskapet. 

Vi samtycker till att män har en stödjande funktion under förlossningen utöver sin roll som 

blivande pappa, men framhåller att män behöver kunskap och förberedelse inför sin stödjande 

roll för att känna trygghet i den. Vi poängterar att genom att stödja det blivande föräldraparet 

individuellt ges förutsättningar för att de i sin tur ska kunna stödja varandra in i föräldraskapet, 

vilket även Socialstyrelsen (1996) framhåller betydelsen av. Detta stärks även av White (2007) 

och Wöckel et al. (2007) som påtalar att män som upplever sig väl förberedda har en positiv 

effekt på bådas upplevelse av förlossning och övergången till föräldraskapet.  

 

Vi funderar vidare på om något ansvar för den bristande bekräftelsen kan läggas på de blivande 

papporna. Har de något eget ansvar att tydliggöra sina behov? I några fall har de intervjuade 

papporna uttryckt att de försökt vinkla in samtalet med barnmorskor mot ett manligt perspektiv 

och ämnen som rör dem som män, men då blivit avfärdade av barnmorskor. Det menar vi 

hämmar den faderliga utvecklingen och signalerar ett ickestöd till de blivande papporna som 
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troligen väljer att inte delta alls eller att vara passiva under de kommande vårdmöten. Några 

pappor i studien upplever dock att de inte har behov som behöver bli uppfyllt i mötet med 

barnmorskor. Är det så att en del pappor inte anser att barnmorskor kan ge dem stöd in i 

faderskapet? Är det så att en del pappor inte kan ta till sig förberedelsen med tanke på deras 

gemensamma upplevelse av att det inte går att förbereda sig eftersom det känns overkligt?  
 

Resultatet i den aktuella studien tyder på en kombination av ovanstående. Vi menar att pappor 

kan ha svårt att förbereda sig på det overkliga som skall komma eftersom barnmorskor inte 

vägleder dem tillräckligt för att göra det verkligt för dem. Tidsbrist kan vara ett hinder för att 

skapa en stödjande vårdrelation, vilket kan vara en avgörande faktor i barnmorske-

papparelationen (Dahlberg et al., 2003). Vid de enskilda barnmorskebesöken borde mer tid vara 

avsatt för att bygga upp en vårdande relation och möjliggöra en positiv upplevelse för båda 

föräldrarna. 

 

De intervjuade männen upplevde samtal med den blivande mamman som förberedande inför 

förlossning och föräldraskap. Det stöds av Jordan (1990) som funnit att den blivande mamman 

har en stor roll i hur delaktig pappan blir. Vi vill liksom McVeigh och Baafi (2002) påtala vikten 

av att uppmuntra blivande föräldrar till att diskutera sina förväntningar av föräldraskap och stöd 

med varandra. De blir då stärkta i den gemensamma process de går igenom då de bildar familj. 

Vi anser att barnmorskor bör arbeta för att ge de blivande föräldrarna redskapen för gemensam 

förberedelse i form av t.ex. diskussionsunderlag. 

 

Studiens resultat visar att det främsta stödet inför fadersrollen har papporna fått från manliga 

vänner med egen erfarenhet av förlossning och familjeliv. Männen uttryckte att de med vänner 

ventilerar sina frågor på ett naturligt sätt. Tyder detta på att barnmorskemottagningarna har 

misslyckats i sin uppgift i att arbeta för att stärka männen i sitt faderskap? Är det en orsak till att 

män söker stöd hos vänner istället? Vi menar att det troligen finns flera förklaringar. Vi anser att 

männen visar att de inte nöjer sig med att vara förälder nummer två. Resultatet tyder på att 

barnmorskor idag har svårt att tillfredsställa pappors behov av stöd in i föräldraskapet, vilket kan 

bero på en ovisshet kring de behov som finns. Vidare menar vi att det professionella stödet som 

barnmorskor skulle kunna ge förmodligen inte kan ersätta det informella stöd som män får från 

vänner. Det vore dock önskvärt att stödet utformas tillräcklig för att ses som ett komplement. 

 

Studiens resultat visar att papporna upplevde det svårt att förbereda sig mentalt inför fadersrollen 

innan barnet var fött och efter födseln var insikten i att de blivit pappor något som smög sig på 

efter hand. Hendersen & Brouse (1991) framhåller i sitt resultat att papporna trots förberedelse 

inför faderskapet känt sig oförberedda när barnet fötts, vilket resultatet i föreliggande studie 

stödjer. Vidare upplevde papporna i studien av Henderson och Brouse (1991) att de kände sig 

ensamma och utelämnade i övergången till faderskapet. Här visar vår studie ett annat resultat. 

Trots upplevelsen av att vara oförberedda kände sig papporna inte utelämnade till sig själva. 

Flera tidigare studier har visat att pappor upplevt sig få för lite förberedelse i den praktiska 
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omvårdnaden av barnet (Halle et al., 2008; Johnson, 1990). Detta resultat stödjer till viss del vår 

studie där flera av papporna påtalat att de saknat praktisk förberedelse och information om 

beteende och skötsel av det nyfödda barnet. Plantin (2001) har visat att män som ges möjligheten 

att vara delaktiga i omvårdnaden av det nyfödda barnet blir en mer engagerad pappa under 

uppväxten. Även Crummette, Thompson och Beale (1985) lyfter fram att det finns ett behov av 

att förbereda blivande pappor på deras kommande roll beträffande omhändertagandet av barnet. 

Vi upplever att denna information förhållandevis enkelt borde kunna läggas till den ordinarie 

föräldrautbildningen. Samtidigt menar flertalet av papporna att de lärde sig detta efter hand och 

att det var först när de praktiskt börjat ta hand om sitt barn som de kunde ta till sig 

informationen. Vi undrar om föräldraförberedande kurs innan barnets födelse är det bästa 

upplägget utifrån pappornas behov? Kanske skulle papporna vara bättre förtjänta av att erbjudas 

en föräldrakurs i samband med att barnet är fött? Vi anser att detta behov borde förmedlas till 

barnhälsovården. Eller kan det faktiskt vara så att förberedelsen som ges idag är av värde och ger 

de blivande papporna en grund att stå på trots att de inte själva upplever att de är mottagliga för 

informationen under graviditeten? Vi menar att detta borde undersökas vidare.  

 

 Flera pappor i studien uttryckte ett ökat behov av amningsinformation eftersom de kände sig 

otillräckligt förberedda när problem uppstod. Resultatet visar att pappor har orealistiska tankar 

om hur lätt amningen ska fungera och papporna i studien liksom vi efterlyser mer nyanserad 

information kring amning. Studien av Scott, Landers, Hughes & Binns (2001) stödjer detta då de 

funnit att pappor som fått förberedelse kring amning kan ge bättre känslomässigt och praktiskt 

stöd till kvinnan. Stödet från pappan har setts som en av de viktigaste källorna till positiv 

amningsupplevelse hos kvinnan (Kessler, Gielen, Diener- West & Paige, 1995). Amning är något 

som oftast tar tid att komma in i, vilket kräver förståelse samt mental och praktisk förberedelse 

för både kvinnor och män. Problem med amningen påverkar hela den nya familjesituationen 

genom oro, sömnbrist, stress och otröstligt barn, vilket flera av de nyblivna papporna kände sig 

oförberedda inför. 

 

Männen i studien upplevde att faderskapet innebar en omställning i livet, vilket stöds av tidigare 

forskning (Deave & Johnson, 2008; Fägerskiöld, 2007; Habib & Lancaster, 2006, Premberg, 

Hellström & Berg, 2008). Paret får barn för första gången och blir en familj. Faderskapet upplevs 

som känslosamt och medför mindre utrymme för egna behov, vilket stärks av Premberg, 

Hellström & Bergs (2008) resultat. Forskning visar att pappor upplevt övergången till 

faderskapet som en påfrestning för parförhållandet (Henderson & Brouse, 1991). Den aktuella 

studien visar dock motstridiga resultat. Papporna upplevde omställningarna i parförhållandet och 

det ökade ansvaret för hemarbete etc. som en naturlig del i att de blev familj och inte som något 

problem. Vi har resonerat kring huruvida de olika resultaten här beror på individuella skillnader 

hos de pappor som intervjuats eller om det kan bero på kulturella skillnader då tidigare studie är 

utförd i ett annat land. En annan förklaring till de olika resultaten kan vara den utveckling som 

skett i samhället och att parets ömsesidiga ansvar för hemmet har blivit mer självklart sedan 

1991 då det förra resultatet framkom. 
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Konklusion 
 

Faderskapet är en roll som växer fram. Blivande pappor påtalar betydelsen av att tillåtas bli 

delaktiga vid vårdmöten och föräldrautbildning. Det innebär inte att blivande pappor ifrågasätter 

kvinnofokuset, utan påtalar att de inte vill bli sedda som förälder nr två. Nuvarande möten 

mellan pappor och barnmorskor visar på brister eftersom barnmorskor inte i tillräcklig grad 

fokuserar utifrån pappans perspektiv och hans behov under graviditet och tiden då barnet är fött. 

Föräldrautbildning i Sverige är en väl etablerad verksamhet, men den svarar ej mot de blivande 

pappornas behov av konkret information då de söker mest information och förberedelse inför 

faderskap hos personer i sin omgivning. 
 

Praktiska implikationer 
 

 Barnmorskor ska se mannen som blivande pappa och bjuda in till delaktighet vid 

vårdmöten.  

 Barnmorskor ska ge konkret information om graviditet och förlossning utifrån pappans 

perspektiv.  

 Föräldrautbildning och vårdmöten bör utvärderas kontinuerligt utifrån männens behov för 

en positiv utveckling av vården/stödet.  

 Ge mer konkret information om förfarandet vid förlossningskomplikationer och det 

nyfödda barnets normala beteende. 

 Erbjuda träffar enbart för män såväl i grupp som enskilt samt bjuda in män som nyligen 

blivit pappor för att dela med sig av sina erfarenheter. 
 

Förslag till vidare forskning 

 

 Hur delaktiga nyblivna förstagångspappor är eller väljer att vara under besöken på 

barnhälsovården. 

 Behovet av pappagrupper efter att barnet är fött. 

 Behov av stöd in i faderskapet, större studie för fler uppslag och möjlighet till 

generalisering. 
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Bilaga 1 

 

 

        
 
 

Hej! 

 

Vi är sjuksköterskor som studerar till barnmorska vid Högskolan i Borås. En del av utbildningen 

till barnmorska består av att fördjupa sig i ett ämne inom ramen barnmorskans arbete. Det finns 

många intressanta ämnen och vi har valt att fokusera vår studie på hur pappor upplever 

barnmorskans vägledande roll mot faderskapet.  

 

Studien kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats. Intervjuerna är planerade att 

genomföras med pappor som fått sitt första barn för 1-6 månader sedan. Vi planerar att tillfråga 

papporna i samband med föräldragruppsträffar alternativt vid ordinarie BVC-besök. Därefter 

kommer intervjuerna att genomföras på överenskommen tid och plats. Varje intervjutillfälle 

beräknas ta mellan 45-60 minuter. Intervjun spelas in och kommer att behandlas konfidentiellt. 

De som väljer att vara med i studien kan när som helst avbryta sitt deltagande. 

 

Tack på förhand! 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta  

Sara Olsson, leg. sjuksköterska och barnmorskestudent, xxxx-xxxxxx 

Marika Ottosson, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent, xxxx-xxxxxx 

 

Vår handledare är Margareta Mollberg och hon kan nås via xxxxxxx vid ytterligare frågor eller 

funderingar.  

 





Bilaga 2 

 

 
 

 
Hej!  

 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar till barnmorskor 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 barnmorskans vägledande roll i övergången till faderskapet. Vi har 

genom Barnavårdscentralen kommit i kontakt med er och hoppas att ni ska vilja delta i vår studie. 

 

I studien (som är underlag till vår Magisteruppsats) är fokus att ta reda på om du som förstagångspappa 

ansåg dig tillräckligt föreberedd på den kommande papparollen, utifrån den information och vägledning 

du fått av barnmorskan på Mödravårdscentralen.  

 

Vi kommer att göra en intervjustudie. Datainsamlingen sker via intervjuer när ditt barn är mellan en och 

sex månader gammal. Intervjun kommer att spelas in och pågå i 45-60 min.  

Eftersom vi vill att Du tänker igenom dina svar vill vi att du förbereder Dig genom att tänka och 

reflektera kring följande: 

· Hur upplevde du mötet med barnmorskan vid MVC, utifrån behovet som blivande pappa? 

· Gavs du som blivande pappa utrymme att ställa de frågor du ville i mötet med barnmorskan och 

när/på vilket sätt? 

· Vilken information var värdefull för dig som blivande pappa och vad saknade du? 

· Hur tycker du att barnmorskor ska vägleda blivande pappor in i föräldrarollen? 

· Så här i efterhand, kände du dig förberedd på de omställningar som ett litet barn för med sig?  
 

Ditt svar kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer även 

avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan.  

 

Har ni frågor eller funderingar kring studien kan ni kontakta oss genom mail eller via telefon. 

Marika Ottosson, xxxxx, Tfn. xxxx-xxxxxx 

Sara Olsson, xxxxx, Tfn. xxxx-xxxxxx 

 

Vår handledare är Margareta Mollberg och henne kan ni nå via xxxxx om ni har ytterligare funderingar.  

 

Tack på förhand! 
 

 

 





Bilaga 3, Översikt över analysprocessen 

 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

... när man började se 

magen, att det började 

hända saker och sen 

ultraljudet klart också. 

Ett sånt tillfälle när 

man fick det svart på 

vitt att det finns ett liv 

där inne. 

Se magen, det börjar 

hända saker, sen 

ultraljudet när man får 

det svart på vitt att det 

finns liv 

Graviditeten blir 

verkligare 

Behov av bekräftelse på 

liv  

Anknytning till barnet 

 

 

… att man försökte 

vinkla in på någonting 

manligt eller sådär 

att… mannens roll… 

även sådär lite 

skämtsam ton i det då 

för att inleda ett 

samtal, men det var 

som att sånt pratar vi 

inte om här, vi pratar 

om kvinnan… 

Försöker inleda samtal 

utifrån mannens roll, 

men sånt pratar vi inte 

om här, vi pratar om 

kvinnan 

Blir avvisad vid eget 

initiativ 

Känna sig avvisad Känsla av att vara 

förälder nummer två 

... hon kändes inte som 

hon var speciellt 

intresserad… hon 

försvann mycket från 

de här mötena, hon 

kunde sätta fram en 

kanna kaffe och be oss 

samprata lite...en 

annan grej var språket, 

jag tror hon ville få ut 

mycket information 

till oss som inte 

lyckades pga av att 

språket var så 

bristfälligt och även 

när frågor ställdes från 

gruppen kom det inget 

riktigt svar… 

Barnmorskan kändes 

inte intresserad. Hon 

försvann från mötena. 

Språket var bristfälligt 

så informationen 

lyckades inte ges ut 

och frågor besvarades 

inte riktigt.  

Föräldragruppen gav 

lite beroende på 

barnmorskans 

bristande 

engagemang och 

förmåga. 

Barnmorskors 

personliga resurser 

 

 

Viss tveksamhet till 

föräldrakurs som 

kunskapskälla 

 

 



Bilaga 3, Översikt  över analysprocessen 

 

jag är glad att det är 

mamman som föder 

barnet, men ändå att 

det lyfts upp, att det 

finns ett intresse om 

pappans roll, pappans 

funderingar och 

tankar… bara den 

biten att tankarna runt 

pappan lyfts upp 

tycker jag är 

jätteviktigt! 

 Viktigt att det finns 

ett intresse för 

pappans roll, 

funderingar och 

tankar. 

Behov av att visa 

intresse för pappan 

roll, funderingar och 

tankar. 

Att bli sedd som 

blivande pappa 

Behov av bekräftelse i 

faderskapet 

Ja men det var väl just 

det med, med 

föräldrautbildning 

då… och jag läste lite 

grann och sådär… 

minns jag hur 

liksom… ja men lite 

hur man skall kunna 

peppa och coacha lite 

så liksom… ja, och 

främst vet jag… 

pratade jag om det rätt 

mycket, jag och min 

sambo… fast det är 

inte någon 

informationskälla 

kanske… att man ändå 

bollade liksom. 

Förberedde sig på sin 

roll under 

förlossningen, att 

coacha och peppa 

genom 

föräldrautbildning, 

litteratur och 

framförallt genom att 

prata med sin sambo. 

Prata med sambo, 

föräldrautbildning 

och litteratur 

informationskällor 

inför förlossningen. 

Kommunikation med 

partner 

Självständig 

förberedelse 

...men jag vet 

samtidigt inte om man 

är redo för den biten 

för man har sån fokus 

på förlossningen...så 

jag tror inte man är 

mottaglig för det då 

man har sån fokus på 

förlossningen, jag tror 

inte man är mottaglig 

för det då 

Fokus på 

förlossningen, inte 

för tiden efter 

Svårt att förbereda sig 

inför faderskapet 

Overkligt innan 

förlossningen 

 


