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SAMMANFATTNING  
Forskning kring moderns upplevelse av förlossningen är väl täckt men faderns upplevelse är 
ett inte lika utforskat område. Idag närvarar fadern i stor utsträckning vid förlossningen vilket 
väcker behovet av att identifiera och beskriva hans upplevelser eftersom dessa utöver fadern 
även påverkar modern, barnet och familjen som helhet.  
Syftet med denna studie var att belysa faderns upplevelse av förlossningen.  
Studiens metod var systematisk litteraturstudie med sökningar utförda i databaserna Cinahl, 
PsycINFO, Science Direct och PubMed/Medline under åren 2003-2008. Sammanlagt 
inkluderades sju artiklar vilka granskades och kvalitetsbedömdes utifrån granskningsmallar 
för kvalitativa och kvantitativa artiklar.  Resultatet i artiklarna kodades, kategoriserades och 
sammanställdes för att sedan nedskrivas under den slutgiltiga rubriken ”faderns upplevelse av 
kontroll” med subkategorierna: ”innebörden av förlossningsrelaterad rädsla hos fadern”, 
”faderns upplevelse av delaktighet under förlossningen” samt ”faderns helhetsupplevelse av 
förlossningen”. 
Resultatet visade att fadern upplevde mycket rädsla relaterat till förlossningen och rädslan 
berörde främst partnerns och/eller barnets liv och hälsa. Trots rädsla upplevdes förlossningen 
som ett viktigt ögonblick att närvara vid, både för barnets, partnerns och för sin egen skull. 
Epiduralbedövning till kvinnan visade sig ge fadern en mer positiv upplevelse, större 
delaktighet och reducera hans oro och stress under förlossningen. 
Slutsatsen är att fadern får en mer positiv upplevelse av förlossningen om han upplever att han 
i någon mån har kontroll över situationen. 
 
Nyckelord: Kontroll, faderns upplevelse, förlossning, stöd, delaktighet.  
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INTRODUKTION 

Kvinnors upplevelse av förlossningen är ett väl utforskat område medan fäders upplevelse ur 

hans perspektiv är relativt outforskat. Detta medför ett behov av att identifiera faderns 

upplevelse av förlossningen (Finnbogadóttir et al., 2003; Clement & Page, 1998) för att kunna 

skapa bättre förutsättningar för en bra vård och ett minskat lidande. Fäder i industrialiserade 

länder närvarar vid förlossningen i stor utsträckning (Singh & Newburn, 2000) och denna 

närvaro har visat sig vara positiv för både den födande kvinnan, barnet och fadern själv 

(Vehviläinen-Julkunen & Liukkonen, 1998; Gungor, 2007). 

 

BAKGRUND 

Faderns närvaro vid förlossning historiskt sett 

I de flesta kulturer har förlossningen under många århundraden ansetts vara en angelägenhet 

endast för kvinnor. Det är kvinnor som agerat aktivt under själva förlossningen och det är de 

som har bistått med stöd till andra kvinnor (Draper, 1997). Fadern har genom sin närvaro 

ansetts vara en belastning för vårdpersonalen (Dellmann, 2004) och det var inte förrän på 

1960-talet som han tilläts närvara under förlossningen (Dellmann, 2004; Draper, 1997). I 

början av 1970-talet började forskare intressera sig för faderns betydelse under förlossningen, 

och då utifrån hur kvinnan och barnet påverkades av hans närvaro. I mitten av 1980-talet 

började forskningen dock uppmärksamma faderns upplevelser, erfarenheter och förväntningar 

utifrån hans egen skull (Dellmann, 2004; Finnbogadóttir, Svalenius & Persson, 2003). Idag 

ses det mer eller mindre som en självklarhet att fadern närvarar vid förlossningen, både för sin 

egen skull och som stöd för kvinnan (Swedin, 2005) och förlossningen är i mycket större 

utsträckning en upplevelse som mannen och kvinnan delar (Kitzinger, 2003). Under 80-talet 

startades även föräldragrupper över hela Sverige som leddes av barnmorskor och syftade till 

att förbereda de blivande föräldrarna inför förlossning och föräldraskap. Det visade sig att de 

blivande fäderna inte upplevde att deras behov av förberedelse tillgodosågs tillräckligt. Utan 

tillräcklig individuell förberedelse ansågs det som svårt för fäderna att finnas där som ett 

adekvat stöd till kvinnan (Swedin, 2005; Kitzinger, 2003), varför det påbörjades försök med 

separata pappagrupper runt om i Sverige. Det visade sig att fäder som deltagit i separata 

pappagrupper under graviditeten tog ut pappaledighet i större utsträckning än de som inte 

gjort det (Swedin, 2005). 
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Graviditet och förlossning 

Den allmänna uppfattningen om mannens roll under förlossningen är att han ska vara ett stöd 

för kvinnan (Eriksson, 2006). I en studie av Gungor (2007) uppgav 23 av 25 blivande fäder att 

den främsta anledningen till medverkan vid förlossningen var att ge stöd till sin partner. 

Kvinnor som hade sin partner närvarande under förlossningen upplevde förlossningen 

positivare än de kvinnor som genomgick den utan sin partner. Med god förberedelse och 

adekvat stöd till fadern från vårdpersonal innan och under förlossningen är sannolikheten 

större att han tar en aktiv roll under förlossningen. Betydelsen av adekvat stöd påverkade 

kvinnans helhetskänsla av förlossningen (Gungor, 2007; Finnbogadóttir et al., 2003).   

 

Mannens övergång till att bli fader och hans kontakt med barnet framhölls av Finnbogadóttir 

et al. (2003) som ett viktigt område för forskning, vilket inte har intresserat forskarvärlden i 

samma utsträckning som kvinnans övergång till moder samt hennes kontakt med barnet. 

Clement och Page (1998) konstaterar att det är svårt att hitta kunskap om vad medverkan vid 

förlossningen betyder för fadern, för fokus ligger oftast på modern och vad faderns närvaro 

betyder och innebär för henne. Vehviläinen-Julkunen och Liukkonen (1998) framhåller att 

den direkta kontakten med det nyfödda barnet är något som är betydelsefullt för fadern. Att 

närvara vid förlossningen bidrar även till att stärka familjebanden mellan fadern, modern och 

det nyfödda barnet (Vehviläinen-Julkunen & Liukkonen, 1998).  

 

Blivande fäders upplevelser av graviditet och övergången till föräldraskapet är inte lika väl 

studerat och dokumenterat som gravida kvinnors (Finnbogadóttir et al. 2003; Clement & 

Page, 1998). Den fysiska förändringen som kvinnan genomgår under graviditeten hjälper 

henne att formas in i den nya rollen som moder, och den är visuellt tydlig för andra. Blivande 

fäder däremot saknar denna tydliga gradvisa förändring och kan uppleva känslor av 

utanförskap, isolation och oförmåga att till fullo engagera sig i graviditeten (Draper, 2002). 

Vehviläinen-Julkunen och Liukkonen (1998) fann att 98 % av de tillfrågade fäderna upplevde 

sin närvaro vid förlossningen som ’viktig’ eller ’mycket viktig’ för deras faderskap. I samma 

studie påvisades att en stor del av fäderna oroade sig för barnets och kvinnans välbefinnande 

under förlossningen och att det jobbigaste var att se sin partner i smärtor. Det fastställdes även 

att de blivande fäderna i undersökningsgruppen som var yngre (<32 år) upplevde mer oro 
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under förlossningen än de äldre (>33 år), samt att fäder som hade barn sedan innan upplevde 

mindre oro.  

 

Problemformulering 

I dagens samhälle förväntas fadern vara närvarande och delaktig i förlossningen i större 

utsträckning än för cirka 40-50 år sedan (Eriksson, 2006; Swedin, 2005). Fadern förväntas 

vara ett stöd för den födande kvinnan, men förväntas inte uttrycka känslor som oro, 

ledsamhet, nervositet eller någon annan känsla som kan tänkas uppröra kvinnan (Eriksson, 

2006). Singh och Newburn (2000) skriver att mäns närvaro vid förlossningen i 

industrialiserade länder är så hög som 96 %. Trots att fäderna närvarar vid förlossningen i så 

stor utsträckning finns det ett stort underskott av forskning inom området. Bartlett (2004) fann 

i sin litteraturstudie att flertalet män kände sig dåligt förberedda och hjälplösa inför sin 

partners smärta och att de emellanåt kände sig ovälkomna av sjukvårdspersonalen. I Wöckel, 

Schäfer, Beggel och Abou-Dakns (2007) studie uppgav så många som 80 % av de tillfrågade 

männen att de upplevde någon form av rädsla inför förlossningen och hela 13 % av männen i 

en studie gjord av Eriksson (2006) uppgav att de kände stark förlossningsrelaterad rädsla. En 

familj är enligt Wright och Leahey (2005) ett system som är mer än summan av sina delar, 

vilket innebär att samtliga familjemedlemmar påverkar/påverkas av varandra. Vi anser att 

faderns upplevelse av förlossningen är ett viktigt ämne att belysa. Detta för att vårdpersonal 

som kommer i kontakt med familjer ska inneha kunskap om faderns upplevelser och dess 

betydelse för hela familjen som system.  

 

SYFTE 

Litteraturstudies syfte är att belysa faderns upplevelse av förlossningen.  

 

METOD  

Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie syftar till 

att göra en sammanställning av data från tidigare studier. Det innebär att systematiskt söka 

igenom befintlig data inom valt ämne för att sedan kritiskt granska, kvalitetsbedöma och 

värdera för syftet relevant material, det vill säga det material som svarar an till valt syfte och 
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uppfyller ställda kriterier. Därefter analyseras det material som valts till granskning och en 

sammanställning av valt materials resultat görs. Metoden fokuserar på aktuell forskning och 

bygger främst på vetenskapliga tidsskriftsartiklar. Analysen av artiklarna inspirerades av 

innehållsanalys, vilket utmärks av att författarna systematiskt granskar och kategoriserar 

innehållet för att kunna identifiera teman och mönster i materialet (Forsberg & Wengström, 

2003).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle svara an på valt syfte och vara skrivna på svenska, 

engelska eller norska. De skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidsskrift mellan år 2003 

och år 2008. Förlossningarna skulle ha skett på sjukhus och resulterat i ett friskt barn. 

Artiklarna skulle utgå från faderns perspektiv, således har övriga perspektiv så som 

exempelvis moderns och vårdpersonalens, exkluderats. Beslut togs att även exkludera artiklar 

som utifrån kvalitetsgranskningen bedömdes ha låg kvalitet.  

 

Beskrivning av databaser 

Databaserna Cinahl, PsycINFO, Science Direct och PubMed/Medline valdes därför att de 

innehåller vetenskapliga artiklar inom områdena omvårdnad, psykologi och medicin. Cinahl 

(Cumulative Index of Nursing and Allied Health) är en databas som är specialiserad på 

omvårdnadsforskning och täcker omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. Artiklarna är 

skrivna på olika språk men alla innehåller ett abstrakt på engelska. Databasen sträcker sig från 

1982 och innehåller vetenskapliga artiklar, doktorsavhandlingar, konferensabstrakt och 

monografier. Eftersom vårt syfte belyser en upplevelse har vi även sökt artiklar i databasen 

PsycINFO då detta är en databas som rymmer internationell psykologisk forskning från 1872 

och framåt inom omvårdnad och medicin. PsycINFO innehåller vetenskapliga artiklar, 

avhandlingar, böcker och forskningsrapporter skrivna på olika språk. Vi har även använt oss 

av PubMed och Medline där PubMed är en version av Medline och således innehåller 

liknande material. Artiklarna kan dock återfinnas tidigare i PubMed eftersom de indexeras i 

Medline. De två varianterna är breda databaser som innehåller artiklar främst på engelska från 

1966 och framåt (Forsberg & Wengström, 2003). 
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Sökningsförfarande och urval 

Urvalsprocessen skedde stegvis och inleddes med att intresseområdet identifierades. Syftet 

klargjordes och en pilotsökning med tänkbara söktermer utfördes för att rekognosera befintligt 

material och avgöra huruvida tillräckligt underlag för genomförande av studien fanns. 

Pilotsökningen gjordes i sökmotorn Cinahl 080131 med sökorden ”childbirth” (3646 träffar) 

och ”father” (769 träffar) enskilt samt i kombination med varandra (22 träffar). Utifrån funnet 

materials nyckelord identifierades fler sökord. Sökhjälp togs även av bibliotekarie för att se 

om sökträffarna kunde breddas ytterligare, dock påträffades inga nya relevanta artiklar. De 

slutgiltiga sökorden som användes var: childbirth, labor, delivery, parturition, father, men 

samt experience. Databaserna Cinahl, PsycINFO, Science Direct samt PubMed/Medline 

genomsöktes med ovan nämnda sökord enskilt eller i kombination med varandra, med 

begränsningar inom sökmotorerna utifrån hur dessa är utformade, se bilaga 2. I de fall där 

sökträffarna i de kombinerade sökningarna resulterade i <500 träffar granskades samtliga träffar 

manuellt utifrån titel. Sammanfattningarna genomlästes i de artiklar som vid första urvalet 

bedömdes relevanta för att avgöra hur väl de överensstämde med syftet. Även manuell 

sökning utfördes utifrån referenslistor i redan funna artiklar. Detta resulterade i sju nya 

artiklar som bedömdes relevanta utifrån titel, varpå sammanfattningarna lästes även i dessa. 

De artiklar som ansågs svara an mot syftet lästes i sin helhet (14 artiklar, varav två var från 

den manuella sökningen). Efter genomläsningen uteslöts ytterligare fem artiklar på grund av 

att de inte uppfyllde ställda inklusionskriterier.  

 

Kvalitetsgranskning  

De nio återstående artiklarna granskades utifrån Forsberg och Wengströms (2003) 

granskningsmallar för kvalitativa, respektive kvantitativa, artiklar och betygsattes till Låg, 

Medel eller Hög. Av de nio artiklarna var sju från den databaserade sökningen och två var 

från den manuella sökningen. De frågor i bedömningsmallarna som ej gått att besvara har 

varierat beroende på artikel. Exempelvis var en sådan fråga vilka exklusionskriterier som 

fanns, och vissa artiklar redovisade endast inklusionskriterier, vilket medförde att denna fråga 

ej gick att besvara. En annan artikel redovisade inte deltagarbortfall varvid denna fråga ej 

kunde besvaras. Författarna gjorde en subjektiv bedömning av hur stor relevans den 
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obesvarade frågan hade för artikelns kvalitet och hänsyn togs till detta i den slutgiltiga 

bedömningen. Det som har bedömts vara av hög relevans för studiens kvalitet har varit 

exempelvis en välbeskriven metod, ett klart syfte och ett tydligt urval och resultat. De studier 

som var av cross-sectional design granskades utifrån granskningsmallar för både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar. Efter den slutgiltiga kvalitetsvärderingen kvarstod sju artiklar som 

användes till resultatanalysen varav två var från den manuella sökningen och fem var från 

databassökningen, se bilaga 2. Använda artiklar var av kvaliteten: Medel (3 st.), Hög (1 st.), 

Medel/Medel (1 st.), Medel/Hög (1 st.), Medel/Låg (1 st.). De två artiklar som uteslöts efter 

kvalitetsgranskningen exkluderades på grund av att de inte svarade an mot syftet. Inga artiklar 

uteslöts relaterat till låg kvalitet. 

 

Dataanalys 

Första steget i genomförandet av dataanalysen inspirerades av innehållsanalys och initierades 

med att enskilt översiktligt läsa artiklarna och preliminärbestämma kategorier att sortera datan 

under. Vid efterföljande diskussion författarna emellan framkom kategorierna rädsla, 

helhetsupplevelse, roll och stress. Artiklarna lästes därefter enskilt mer noggrant och data som 

svarade an på valt syfte kodades utifrån tidigare nämnda kategorier. Under denna fas 

framkom och kodades ytterligare underkategorier som var: hanteringsstrategier, 

kommunikation/information, sexualliv, förväntad roll/normer, anknytning, oro, stöd, 

delaktighet samt förväntningar. Nästa steg i förfarandet var att artiklarna lästes tillsammans 

för att diskutera och jämföra kategoriseringarna som gjorts. Detta utmynnade i de slutgiltiga 

kategorierna: rädsla (som även innehåller oro, stress, hanteringsstrategier, kommunikation, 

information och sexualliv), delaktighet (förväntad roll/normer och stöd) samt 

helhetsupplevelse (anknytning och förväntningar). Under denna process identifierades 

ytterligare en kategori, kontroll, som löpte genom samtliga kategorier och därmed placerades 

som huvudkategori i resultatet med de övriga som subkategorier (rädsla, delaktighet och 

helhetsupplevelse). All data inom de olika kategorierna översattes till svenska och nedskrevs 

under de slutgiltiga rubrikerna: Faderns upplevelse av kontroll, Innebörden av 

förlossningsrelaterad rädsla hos fadern, Faderns upplevelse av delaktighet under förlossningen 

samt Faderns helhetsupplevelse av förlossningen.  
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Etiska överväganden 

I all vetenskaplig forskning skall en etisk avvägning göras, detta bland annat för att deltagarna 

i studien ej skall få men eller komma till skada till följd av studien. Denna bedömning görs av 

en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2003). Av litteraturstudiens sju inkluderade 

artiklar förde samtliga ett visst etiskt resonemang, utifrån deltagarnas integritet, och sex 

artiklar var godkända av en etisk kommitté. Enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för god 

medicinsk forskning får ej forskningsfusk, så kallad oredighet förekomma. Med detta menas 

att forskaren aldrig avsiktligen får förfalska, kopiera eller förvränga material eller på annat 

sätt fara med osanning i sitt arbete. För att forskningen skall anses tillförlitlig skall 

forskningsförfarandet och allt material öppet redovisas för att forskningen skall kunna 

upprepas (Vetenskapsrådet, 2003). Alla resultat i denna litteraturstudie har redovisats enligt 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer vilket innebär att oredighet ej förekommit. 

 

RESULTAT 

Tabellen nedan syftar till att presentera de artiklar som använts i analysen. För utförligare 

beskrivning, se bilaga 1.  

 

Tabell 1. Tabellen visar studiernas antal deltagare, använd metod samt i vilket land studien genomförts. 

Studie n Metod Land 
Capogna et al., 2006 243 Kvantitativ metod Italien 

Eriksson et al., 2007 20 Kvalitativ metod Sverige 

Eriksson et al., 2006 329 Kvalitativ metod Sverige 

Eriksson et al., 2005 329 Kvalitativ metod Sverige 

Olin & Faxelid, 2003 235 Kvantitativ metod Sverige 

Rosich-Medina & Shetty, 

2007 

142 Kvantitativ metod Storbritannien 

Wielgos et al., 2007 505 Kvantitativ metod Polen 

 

 

För blivande fäder innebar förlossningsrelaterad rädsla exempelvis rädsla för att mista sin 

partner och deras nyfödda barn (Capogna, Camorcia & Stirparo, 2006; Eriksson, Salander & 

Hamberg, 2007; Eriksson, Westman & Hamberg, 2005; 2006; Rosich-Medina & Shetty, 
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2007; Wielgos et al., 2007). Fäderna fann emellertid sin närvaro viktig och nästintill självklar 

och huvudsyftet var att stödja sin partner (Capogna et al., 2006; Eriksson et al., 2007). 

Förlossningen uppfattades av flertalet fäder som ett fantastiskt ögonblick trots att många 

kände rädsla (Wielgos et al., 2006). I de fall där kvinnan varit tillräckligt smärtlindrad tycktes 

faderns upplevelse vara mer positiv (Olin & Faxelid, 2003). Kommunikationen med partnern 

blev ett problem under graviditeten om fadern var rädd och inte ville belasta henne genom att 

prata om sin rädsla (Eriksson et al., 2005; 2007). Faderns upplevelse av kontroll under 

förlossningen var något som visade sig öka hans välbefinnande och minska hans upplevelse 

av stress och oro (Capogna et al., 2006; Eriksson et al., 2005; 2006; Eriksson et al., 2007; Olin 

& Faxelid, 2003; Rosich-Medina & Shetty, 2007; Wielgos et al., 2007).  

 

Litteraturstudiens resultat presenteras utifrån huvudkategorin ”Faderns upplevelse av 

kontroll” och underrubrikerna ”Innebörden av förlossningsrelaterad rädsla hos fadern”, 

”Faderns upplevelse av delaktighet under förlossningen” samt ”Faderns helhetsupplevelse av 

förlossningen”.  

 

Faderns upplevelse av kontroll 

Ett fenomen som genomsyrar samtliga kategorier i resultatet är faderns upplevelse av, eller 

brist på, kontroll under förlossningen samt dess inverkan på hans upplevelse av förlossningen. 

Flertalet av studierna visade att fäderna upplevde en bristande möjlighet att kontrollera 

situationen vilket bidrog till en ökad upplevelse av oro och rädsla (Capogna et al., 2006; 

Eriksson et al., 2005: 2006; Eriksson et al., 2007; Rosich-Medina & Shetty, 2007). Situationer 

som innebar att fadern hade mindre kontroll, som exempelvis vid beslut om akut kejsarsnitt 

medförde en ökad upplevelse av frustration och hjälplöshet (Rosich.Medina & Shetty, 2007). 

Även smärta hos partnern och den egna oförmågan att kunna lindra denna smärta var en 

faktor som bidrog till minskad känsla av kontroll bland annat genom beroendeställningen 

gentemot vårdpersonalen (Eriksson et al., 2006; 2007; Capogna et al., 2007).  De fäder som 

hade strategier för att öka upplevelsen av kontroll upplevde lägre grad av oro och rädsla 

(Eriksson et al., 2007). Olin och Faxelid (2003) påvisade att större kunskap om och tidigare 

erfarenheter av förlossningar hos fadern innebar en ökad känsla av kontroll. 
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Innebörden av förlossningsrelaterad rädsla hos fadern 

I studien av Eriksson et al. (2006) uppgav 72 % av fäderna som hade närvarat vid sin partners 

förlossning att de bar med sig rädsla från tidigare förlossningar. Av dessa fäder bedömde sig 

13 % ha en intensiv förlossningsrelaterad rädsla där rädslan påverkade det dagliga livet på ett 

negativt sätt, och 59 % en lätt till måttlig rädsla. Eriksson et al. (2005) fann att de fäder som 

upplevde svår förlossningsrelaterad rädsla var i större utsträckning äldre än de fäder som 

upplevde en mild/måttlig rädsla.  

 

Eriksson et al. (2006) indelade den förlossningsrelaterade rädslan i sex olika kategorier som 

sedan rangordnades utifrån förekomst hos fäderna. Resultatet visade att huvudfokus för 

faderns rädsla låg på barnets liv och hälsa (79 %). Efter detta kom rädsla för partnerns liv och 

hälsa vilket påvisades hos nära hälften av fäderna. Övriga kategorier var ”rädsla relaterat till 

förlossning och värkarbete” (37 %), ”rädsla relaterat till egen förmåga och reaktioner” (24 %) 

och ”rädsla relaterat till partnerns förmåga och reaktioner” (8 %). Den sista kategorin var 

”rädsla inför personalens kompetens och agerande” (5 %) vilken nämndes av ett fåtal fäder. 

Eriksson et al. (2007) kom fram till att rädsla för partnerns liv och hälsa var den främst 

förekommande rädslan, vilket i Eriksson et al. (2006) var den näst vanligast förekommande 

rädslan. Eriksson et al. (2007) påvisade även att rädsla förekom hos männen inför sin egen 

reaktion samt att de upplevde rädsla rörande kompetens och agerande hos 

sjukvårdspersonalen. Upplevelsen att vara utelämnad till någon annan persons kunnande och 

bedömningar var något som fäderna upplevde som skrämmande.  

 

I motsats till Eriksson et al. (2006; 2007) pekar Wielgos et al. (2007) mot att endast en liten 

del av fäderna var rädda för komplikationer och smärta hos sin partner relaterat till 

förlossningen. Dock redovisar Wielgos et al. (2007) endast svaren från de fäder som inte 

närvarade under förlossningen och av dessa var det endast hälften som svarade på frågan. 

Eriksson et al. (2007) påvisade även att somliga fäder uttryckte rädsla orsakad av att deras 

partner var rädd inför förlossningen.  

 

Signifikanta skillnader erhölls i Eriksson et al. (2006) mellan fäder med intensiv 

förlossningsrelaterad rädsla och fäder med lätt till måttlig rädsla gällande kategorierna som 

rörde barnets och moderns liv och hälsa. Av de fäder med intensiv förlossningsrelaterad 

rädsla angav 91 % rädsla för barnets liv och hälsa, medan denna siffra var 76 % hos fäderna 
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med mild till måttlig rädsla. Fäderna med intensiv förlossningsrelaterad rädsla angav till 71 % 

att de upplevde rädsla för moderns liv och hälsa, medan detta angavs av 44 % hos fäderna 

med mild till måttlig rädsla. Ytterligare en signifikant skillnad mellan grupperna erhölls i 

kategorin ”rädsla relaterat till förlossning och värkarbete”, där fäderna med intensiv 

förlossningsrelaterad rädsla oroade sig mer för en utdragen förlossning eller att obstetriska 

interventioner skulle krävas än vad fäderna med lätt till måttlig rädsla gjorde. I kategorin 

”egen förmåga och reaktioner” oroade sig fäderna med lätt till måttlig förlossningsrelaterad 

rädsla signifikant mer (19 % mot 6 %) för att inte vara kapabla att ge hjälp och stöd till sin 

partner (Eriksson et al., 2006).  

 

Fäderna beskrev ofta den förlossningsrelaterade rädslan som en känslomässig ockupation. 

Somliga fäder uppgav att rädslan upptog en mycket stor del av tankeverksamheten, medan 

andra inte upplevde det som så påfrestande men att den medförde en ökad vaksamhet. 

Rädslan kunde även ta sig kroppsliga uttryck så som exempelvis rastlöshet (Eriksson et al., 

2007). 

  

Eriksson et al. (2005) fann att flertalet av fäderna upplevde förlossningen som en riskfylld 

situation och Rosich-Medina och Shetty (2007) beskrev att de flesta av fäderna upplevde en 

stark förlossningsrelaterad oro. Vid akuta kejsarsnitt ökade dessutom nivån av stress och oro 

hos fadern ytterligare jämfört med vid spontan vaginal förlossning och vid planerade 

kejsarsnitt. Fäder vars partner förlöstes med planerat kejsarsnitt upplevde att de kunde ge ett 

större stöd till sin partner än de fäder vars partner förlöstes med akut kejsarsnitt eller spontan 

vaginal förlossning (Rosich-Medina & Shetty, 2007). 

 

Capogna och kollegor (2006) kunde påvisa att smärtlindring med hjälp av epiduralbedövning 

(EDA) hos kvinnan medförde minskad oro och stress hos fadern. Av fäderna vars partner inte 

erhållit epiduralbedövning skattade sig 99 % mellan 1-3 på en sexgradig skala där 1 är hög 

nivå av oro och stress och 6 är låg. Av de fäderna vars partner erhållit epiduralbedövning 

skattade sig 94 % mellan 4-6 på samma skala. Det fanns ett tydligt samband mellan fädernas 

oro under förlossningen och deras tillfredsställelse med upplevelsen av förlossningen; ju 

större oro desto lägre tillfredsställelse (Capogna et al., 2006). En annan oro som framkom var 

oro inför kommande sexuellt samliv (Eriksson et al., 2007; Wielgos et al., 2007). 

 

 10



   

Strategier för hantering av förlossningsrelaterad rädsla 

Eriksson et al. (2007) fann att fäder använde ett flertal olika strategier för att hantera sin 

förlossningsrelaterade rädsla. Dessa kunde indelas i två huvudkategorier; att öka kontrollen 

eller att minska själva känslan av rädsla. För att öka känslan av kontroll var en strategi att 

avlasta kvinnan från dagliga göromål och därigenom undvika för mycket press på henne. 

Även att begränsa och hindra partnern från att ägna sig åt aktiviteter som skulle kunna vara 

skadliga var en strategi. En annan var att fokusera på förlossningen mer medicinskt och 

uppmuntra till mer kontinuerlig kontakt med sjukvården. Fäderna kunde även uppleva ökad 

kontroll genom att vara väl förberedda, både praktiskt och mentalt, på den stundande 

förlossningen. Detta genom att exempelvis parkera bilen så att det skulle vara lätt att komma 

ut fort om det skulle behövas eller att detaljerat fråga ut sin partner vad hon förväntade sig av 

honom under förlossningen. För att minska själva känslan av oro beskrev vissa fäder att de 

sysselsatte sig på annat håll, exempelvis med arbete, nöje eller träning. En annan strategi var 

att undvika situationer där den kommande förlossningen eventuellt skulle kunna bli 

diskuterad, exempelvis upplevde somliga fäder att besök på förlossningskliniken var en källa 

till stress (Eriksson et al., 2007). 

 

Faderns kommunikation/kommunikationssvårigheter relaterat till förlossningen 

Eriksson et al. (2005) påvisade att 21 % av fäderna upplevde kommunikationsproblem med 

sin partner. Av dessa angav 56 % av fäderna med intensiv förlossningsrelaterad rädsla att de 

avstod från att tala med sin partner om oron de kände inför förlossningen för att inte oroa 

henne. Av fäderna med mild till måttlig rädsla var det 34 %. Även Eriksson et al., (2007) fann 

fenomenet att fadern avstod från att tala med sin partner om den förlossningsrelaterade 

rädslan som han upplevde. Anledningen till att hålla rädslan för sig själv beskrevs främst som 

hänsyn till sin partner, att inte vilja göra henne besviken eller få henne att känna att hon inte 

kunde förvänta sig något stöd. Några av fäderna befarade att rädslan skulle kunna generera 

rädsla hos partnern eller belasta henne. Eriksson et al. (2007) påvisade även att fadern inte 

heller talade med släktingar eller vänner om sin rädsla samt att somliga upplevde att deras 

rädsla inför förlossningen inte låg i någons intresse. Upplevelsen av att situationen inte skulle 

bli bättre, utan kanske sämre, av att tala om den förlossningsrelaterade rädslan kunde också 

vara en anledning till att fäderna höll den för sig själva. Alla fäder i studien ansåg att den egna 

förlossningsrelaterade rädslan var ett svårt ämne att tala om. De relaterade detta till sociala 

normer och ideal om hur en man, och i synnerhet en blivande fader, ska reagera och agera. 
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Vid reflektion postpartum över svårigheterna med att blotta sin rädsla, uppgav några av 

männen att de nu kände att det kanske hade varit givande att tala om sin rädsla (Eriksson et 

al., 2007). 

 

Faderns upplevelse av delaktighet under förlossningen  

Capogna et al. (2006) fann att de flesta av fäderna ansåg sin närvaro som viktig för att kunna 

hjälpa sin partner genom förlossningen. Denna känsla var större hos de fäder där partnern 

hade erhållit epiduralbedövning under förlossningen. Epiduralbedövning till kvinnan under 

förlossningen visade sig även medföra ökad delaktighet och minskad oro och stress hos 

fadern. De fäder vars partner inte erhöll epiduralbedövning upplevde sig mer överflödiga, 

onödiga och mindre hjälpfulla, medan de fäder vars partner fick epiduralbedövning upplevde 

sin närvaro som viktig, hjälpfull och avslappnande för kvinnan (Capogna et al., 2006). 

Eriksson et al. (2007) påvisade att fäder med intensiv förlossningsrelaterad rädsla uppfattade 

sin närvaro under förlossningen som självklar och nästintill ett krav, vilket grundade sig i 

pliktskyldighet, viljan att ta sitt ansvar och önskan att vara delaktig. Utifrån pliktskyldighet 

var den främsta orsaken till närvaro sociala normer och förväntningar utöver egna intressen. 

En fader beskrev att han försökt att diskutera sin önskan att inte närvara vid förlossningen, 

men upptäckte att en sådan önskan inte var acceptabel. Att vara ett moraliskt stöd, att föra sin 

partners talan om det skulle behövas samt att med sin närvaro markera att barnet var 

välkommet och önskat var det som fäderna beskrev utifrån sin känsla av ansvar. Några fäder 

beskrev viljan att vara delaktig som en önskan att dela förlossningsupplevelsen med sin 

partner, medan andra beskrev det som en viktig startpunkt för fader-barn-relationen. Det 

beskrevs även som ett sätt att eliminera utanförskapskänsla (Eriksson et al., 2007). Att fäder 

kan uppleva en utanförskapskänsla i samband med förlossningen beskrivs även av Olin och 

Faxelid (2003) som fann att ett fåtal fäder upplevde ett utanförskap i en kvinnodominerad 

värld. Av de fäder som närvarade under förlossningen i studien av Wielgos et al. (2007) ansåg 

drygt hälften att deras närvaro i förlossningssalen hade en positiv effekt på familjeband och 

relationen till både partner och barn.  
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Faderns helhetsupplevelse av förlossningen 

I studien av Wielgos et al. (2007) upplevde drygt en tredjedel av de 384 fäderna förlossningen 

som deras livs bästa ögonblick. Av de 121 fäder i samma studie som valde att inte närvara vid 

förlossningen var det nära en femtedel som ångrade detta beslut. Capogna et al. (2006) kunde 

påvisa att epiduralbedövning till kvinnan hade stor betydelse för faderns helhetsupplevelse av 

förlossningen. Studien visade på en hundraprocentig tillfredsställelse hos de fäder vars partner 

erhöll epiduralbedövning jämfört med dem som inte erhöll epiduralbedövning där 97 % av 

fäderna var missnöjda. Olin och Faxelid (2003) fann att både förstagångsfäder och 

flergångsfäder var överväldigade av tillfredsställelse över vården de fått i samband med 

förlossningen.  De kunde även påvisa att flergångsfäder upplevde förlossningen lättare än vad 

förstagångsfäder gjorde (91 % mot 77 %). Förlossningen upplevdes som svårare än förväntat 

av 14 % av fäderna. Majoriteten av fäderna uppgav dock att de hade varit lugna under första 

stadiet av förlossningen. Under förlossningens andra stadie, samt postpartum, uppgav fler 

flergångsfäder än förstagångsfäder att de varit lugna (Olin & Faxelid, 2003).  

 

Majoriteten av fäderna i Wielgos et al. (2007) uppgav att de var nöjda med förlossningen samt 

att den uppfyllt deras förväntningar och att de skulle vilja närvara vid eventuella kommande 

förlossningar. Wielgos et al. (2007) fann även att ju äldre fadern var, desto större chans att 

hans förväntningar uppfylldes. Rosich-Medina och Shetty (2007) fann att de fäder vars 

partner förlöstes med akut kejsarsnitt upplevde sig signifikant mer frustrerade och/eller 

hjälplösa i jämförelse med dem som förlöstes med spontan vaginal förlossning eller planerat 

kejsarsnitt, men att de överlag kände att de blivit väl inkluderade i förlossningen av sin 

partner. Eriksson och kollegor (2007) fann att flertalet män ansåg att deras rädsla hade 

bidragit till emotionell stress. Av dessa upplevde dock enstaka fäder att det fanns positiva 

effekter av rädslan, som till exempel känslan av att inse vad som var viktigt i livet. Rädslan 

kunde även göra att den stundande förlossningen blev mer verklig (Eriksson et al., 2007).  

 

Postpartum ansåg de flesta fäder (97 %) vars partner erhållit epiduralbedövning att deras 

närvaro under förlossningen blivit som de förväntat sig, medan endast 21 % av fäderna vars 

partner inte erhållit epiduralbedövning delade denna åsikt (Capogna et al., 2006). Rosich-

Medina och Shetty (2007) fann i en jämförelsestudie mellan fäder som närvarat vid akut 

kejsarsnitt, planerat kejsarsnitt eller spontan vaginal förlossning att majoriteten av fäderna 

upplevde att förlossningen inte uppfyllde deras förväntningar.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Valet att begränsa sökningarna till fem år bakåt i tiden gjordes för att koncentrera 

sökresultatet till den senast publicerade forskningen. Forskningsresultaten i inkluderade 

artiklar bygger på studier som alla är utförda mellan år 1999 och år 2005 vilket medför att vår 

litteraturstudies resultat inte är lika aktuellt som använda artiklars resultat var när de 

publicerades. Då litteraturstudiens syfte var att belysa en upplevelse, som kan anses vara 

relativt konstant över tid, anser vi att detta inte påverkat resultatet. Vår uppfattning är att 

fäders upplevelse av förlossningen inte har förändrats markant sedan undersökningarna som 

ligger till grund för inkluderade artiklars resultat gjordes. Då inklusionskriterierna begränsade 

till att endast inkludera artiklar skrivna på engelska, norska och svenska kan eventuellt 

relevanta artiklar har missats på grund av att de var skriva på annat språk. Dock är det 

vedertagna språket i de flesta vetenskapliga tidsskrifter engelska, vilket medför att de flesta 

vetenskapliga artiklar är skrivna på detta språk. Av inkluderade artiklar i denna litteraturstudie 

var samtliga artiklar skrivna på engelska. 

 

Databasernas varierande utformningar gjorde det omöjligt att vara helt konsekvent i 

begränsningarna av sökningarna. Detta medförde en viss variation på begränsningarna, vi 

bedömer dock sökningarna som likvärdiga. Exempelvis gick det inte att begränsa till artiklar 

skriva på specifika språk i Science Direct vilket medförde ett större antal sökträffar att 

kontrollera. Detta påverkade dock ej antalet relevanta artiklar i sökträffen. För utförlig 

beskrivning av begränsningarna, se bilaga 2. 

 

Vår första bedömning huruvida studien var relevant eller inte gjordes enbart utifrån titeln på 

artikeln. Detta kan ha medfört att vi av misstag förbisett någon relevant studie, eftersom den 

inte hade en väl beskrivande titel. Under detta moment kunde även det stora antalet sökträffar 

ha bidragit till att relevanta artiklar av misstag har förbisetts. Då datasökningen genomfördes i 

ett tidigt skede av arbetet har det medfört att artiklar publicerade efter att datasökningen 

avslutats undgåtts. 
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Det visade sig att sökordet labour främst gav sökträffar relaterade till arbete/arbetsrörelser, 

samt att under sökningarna med stavningen labor kom även sökträffar med labour när det var 

relaterat till förlossning och värkarbete, varav sökordet labour uteslöts. Det bedömdes att för 

syftet väsentliga artiklar skulle återfinnas under sökordet labor. 

 

All kvalitetsgranskning är gjord utifrån granskningsmallar. I de fall där artiklarna har varit av 

cross-sectional design har granskningsmallar för både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

använts för att mallarna var för sig bedömdes ge en ofullständig kvalitetsbedömning. Mallarna 

inrymde till viss del frågor som krävde subjektiva tolkningar. Samtliga svar på 

granskningsmallarnas frågor jämfördes mellan författarna. I de frågor där svaren skildes åt 

författarna emellan hölls en diskussion kring dessa frågor för att minimera den personliga 

förförståelsens påverkan på tolkningen. Det bör här nämnas att författarnas demografiska data 

är snarlik, vilket kan ha inneburit en likartad tolkning av materialet relaterat till liknande 

förförståelser. Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskriver 

förförståelse som en ”inre guide” som grundas i bland annat erfarenheter, värderingar, 

kunskap, teorier och forskningsresultat. Alla individer bär på medvetna och/eller omedvetna 

förförståelser, vilket är något som aldrig går att till fullo bortse ifrån. Att författarna har 

liknande förförståelser och tolkningar stärks av det faktum att enskilt utförda kategoriseringar 

var väldigt lika under analysen. Vissa ursprungliga kategorier föll bort för att de inte svarade 

an mot syftet. En styrka i kvalitetsgranskningen består i att vi har använt oss av triangulering 

vid granskningen av artiklarna för att få en så väl överensstämmande bild med verkligheten 

som möjligt. Detta höjer trovärdigheten på kvalitetsgranskningen (Polit & Beck, 2004). Det 

bör nämnas att författarnas bristande erfarenhet av genomförande av litteraturstudier kan ha 

påverkat genomförandet och resultatet av litteraturstudien.  

 

Trots att studien av Rosich-Medina och Shetty (2007) visade sig vara en pilotstudie med 142 

deltagare valde vi att inkludera den i litteraturstudien då vi bedömde artikeln som välgjord 

och trovärdig. Detta grundades på att artikeln hade ett tydligt syfte, en välbeskriven metod 

samt en genomtänkt diskussion där metodologiska brister diskuterades. Studien av Wielgos et 

al. (2007) är den enda av inkluderade artiklar som ej genomgått någon etisk granskning. 

Författarna till studien för dock ett visst etiskt resonemang där de diskuterar valet att 

exkludera vissa frågor till informanterna som de ansåg var för privata. Alla frågeformulär 

besvarades dessutom helt anonymt, därmed bedömer vi att informanterna inte bör ha åsamkats 
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någon skada av studien. Det förekom även ett visst internt bortfall, som beskrivs av Forsberg 

och Wengström (2003) som att vissa informanter inte har besvarat vissa frågor. Detta är något 

som har bejakats i redovisningen av resultatet både av Wielgos et al. (2007) och av författarna 

till denna litteraturstudie. Wielgos et al’s artikel (2007) bedömdes enligt två 

granskningsmallar, beroende på att studien är av cross-sectional design, till betyget 

Medel/Låg. Ovan nämnda argument i samverkan med den begränsade tillgången på relevanta 

artiklar medförde att vi valde att inkludera denna artikel i litteraturstudien trots dess relativt 

låga kvalitet. 

 

Artikeln av Eriksson et al. (2006) värderades enligt granskningsmallarna till Medel/Medel. 

Brister som fanns i studien var att diskussion om studier med motsägande resultat saknades, 

samt att deltagarantalet kändes något begränsat. Det sistnämnda gäller även för studien gjord 

av Eriksson et al. (2005) samt studien av Olin och Faxelid (2003). En orsak till att 

motsägande resultat ej redovisas i studierna kan vara att forskningsmaterialet inom området är 

begränsat.   

 

Vår uppfattning om deltagarantalet i de inkluderade kvantitativa studierna var att det var 

relativt lågt (medel 366 personer), vilket sänker generaliserbarheten. Flera av de inkluderade 

artiklarna var skrivna av samma författare och två undersökningar var troligtvis även utförda 

på samma undersökningsgrupp. Detta innebär att många av deltagarna hade liknande 

demografiska data, vilket var ytterligare en anledning till att resultatet inte är fullt 

generaliserbart på en större population. Att flera artiklar är skrivna av samma författare kan 

vara en nackdel på så sätt att resultaten är tolkade med samma förförståelse i botten. Det kan 

även vara till fördel då denna/dessa författare är framstående forskare inom ämnet, har stor 

erfarenhet och har fått flera vetenskapliga artiklar publicerade inom ämnet.  

 

Resultatdiskussion  

Denna litteraturstudies syfte var att belysa faderns upplevelse av förlossningen och 

sammanställningen visar att förlossningsrelaterad rädsla hos fadern var en stark och frekvent 

förekommande upplevelse (Capogna et al., 2006; Eriksson et al., 2005; 2006; 2007; Rosich-

Medina & Shetty, 2007; Wielgos et al., 2007). Sammanställningen visar även att de allra 

flesta fäder såg det som en självklarhet att närvara vid förlossningen, både för sin egen och för 
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sin partners skull (Capogna et al., 2006; Eriksson et al., 2007). En röd tråd genom resultatet 

var att faderns upplevelse av kontroll, eller brist på densamma, korrelerade med hans 

upplevelse av förlossningen. Avsaknad av kontroll sammankopplade vi med en mer negativ 

helhetsupplevelse av förlossningen medan upplevelsen av att besitta viss kontroll gav en 

positivare upplevelse. I resultatet framgick även att smärtlindring i form av epiduralbedövning 

(EDA) till kvinnan medförde en mer positiv upplevelse av förlossningen för fadern jämfört 

med när kvinnan inte erhållit EDA.  

 

Utifrån Socialstyrelsens riktlinjer i Sverige (Nordström & Waldenström, 2001) är 

förlossningsvårdens huvudsakliga mål bland annat att ge en så positiv upplevelse av 

förlossningen som möjligt för mor och barn. I kompetensbeskrivningen för barnmorskor 

(Socialstyrelsen, 2006) klargörs att barnmorskans roll innebär bland annat att erbjuda 

samtalsstöd vid förlossningsrädsla och där beskrivs även partnern vara mål för vården i 

relevanta fall. Utifrån denna studies resultat anser vi att detta inte till fullo uppfylls i 

verkligheten och är något som behöver förbättras.   

 

Betydelsen av kontroll 

Fynden i denna litteraturstudie visar på rädsla och oro hos fadern bland annat för att mista sin 

partner eller sitt barn, rädsla inför känslan att inte kunna vara ett adekvat stöd till sin partner 

eller rädsla för den egna reaktionen. Denna rädsla/oro anser vi kan vara orsakad av känslan att 

inte ha kontroll över situationen, som för många upplevdes som obehaglig. Just det faktum att 

fadern själv inte kan kontrollera förlossningsgången eller smärtan hos kvinnan, i kombination 

med en ovan situation och att vara utelämnad till någon annan persons kunnande anser vi 

kunna leda till ytterligare känsla av brist på kontroll, vilket i sin tur kan leda till ökad stress 

och oro hos fadern. Att se sin partner i smärtor visade sig i Eriksson et al. (2006; 2007) vara 

en av de värsta upplevelserna för fadern. Capogna et al. (2006) påvisade ett starkt samband 

mellan fäders oro under förlossningen och tillfredsställelsen med densamma – 

tillfredsställelsen blev lägre ju större hans oro var. Detta anser vi stödjer vårt resonemang om 

att bristen på kontroll bidrar till en mindre positiv upplevelse av förlossningen för fadern.   

 

Enligt Bunkholdt (2004) och Karlsson (2004) ökar känslan av kontroll och stressnivån 

minskar när individen till viss del själv har möjlighet att påverka och kontrollera situationen. 

Även Rosich-Medina och Shetty (2007) stödjer vårt resonemang om att brist på kontroll ökar 

 17



   

faderns obehag genom att påvisa att de fäder vars partner förlöstes med akut kejsarsnitt hade 

en högre nivå av stress och oro jämfört med de fäder vars partner förlöstes genom spontan 

vaginal förlossning eller planerat kejsarsnitt. Akut kejsarsnitt måste ofta handläggas snabbt 

och detta tror vi kan medföra att fadern inte hinner få så mycket information, och heller inte 

riktigt hinner ställa om sig mentalt till den nya situationen, vilket kan leda till upplevelsen av 

brist på kontroll.     

 

Att känslan av kontroll ökar vid kunskap om och tidigare erfarenheter av liknande situationer 

(Karlsson, 2004), kan vara en möjlig förklaring till litteraturstudiens resultat att 

förstagångsfäder upplevde förlossningen som mer påfrestande än vad flergångsfäder gjorde 

(Olin & Faxelid, 2003; Wielgos et al. 2007), vilket även bekräftas av Vehviläinen-Julkunen 

och Liukkonen (1998). I detta avseende anser vi att föräldragrupperna har en viktig funktion 

att fylla genom att exempelvis identifiera de förstagångsföräldrar som är i behov av mer stöd 

och således erbjuda det. Detta efterfrågades även av fäderna i studien av Vehviläinen-

Julkunen och Liukkonen (1998) när de tillfrågades vad de tyckte kunde förbättras med 

förlossningsvården.  

 

Relaterat till ovan beskrivet ser vi sambandet till att faderns upplevda känsla av kontroll är av 

stor betydelse för hans helhetsupplevelse av och agerande under förlossningen. Enligt 

Karlsson (2004) innebär känslan av kontroll att världen blir mer förutsägbar och lättare att 

anpassa sig till. Detta medför flera positiva effekter som högre prestationsförmåga, mer 

positiv upplevelse av omgivningen, bättre förmåga att sortera och tolka intryck och bättre 

humör. Om fadern upplever kontroll kan det förhoppningsvis leda till positivare upplevelse av 

förlossningen vilket även innebär att han kan vara ett bättre stöd för sin partner. Det har 

påvisats i flertalet studier att stöd från partnern under förlossningen kan minska kvinnans 

smärta, oro och analgetikabehov. Förlossningsdurationen har även visat sig förkortas samt att 

risken för komplikationer minskar (Dellmann, 2004; Draper, 1997). Vi ser här stora vinster, 

både för individen och för samhället genom att lidande kan minskas och ekonomiska vinster 

kan göras för samhället, både på kort och på lång sikt. Med minskat lidande syftar vi på 

fysiskt lidande som exempelvis komplikationer och en utdragen förlossning, men även 

psykiskt lidande efter förlossningen för både fadern och modern. Ytterligare vinster med att 

fadern kan ge ett bättre stöd till kvinnan är att banden mellan dem stärks, samt att 

anknytningen till barnet främjas (Eriksson et al. 2007; Wielgos et al., 2007), vilket vi ser är 

viktigt även i ett längre perspektiv.   
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Kunskapens betydelse för faderns upplevelse  

Ett sätt att öka faderns känsla av kontroll och därmed öka chanserna för en bra förlossning 

med positiva upplevelser kan vara att tillhandahålla relevant information. Resonemanget stöds 

av Karlsson (2004) som menar att ökad kunskap medför ökad kontroll, vilket även leder till 

en mer positiv helhetsupplevelse och, i detta fall, större möjlighet att ge ett adekvat stöd till 

sin partner. Hur ska då denna information tillhandahållas? Vi anser att föräldra/pappagrupper 

har en viktig roll i detta. Vi anser att blivande fäder som innehar kunskap om och kring 

förlossningsförloppet inte finner det lika skrämmande som fäder som saknar eller har 

bristande kunskaper. Med tanke på detta tror vi att den förstnämnda gruppen närvarar vid 

förlossningen i större utsträckning. Fenomenet märks tydligare i kulturer där det inte är lika 

vanligt att fadern deltar vid förlossningen som det är i Sverige. Wielgos et al. (2007) fann att 

fäder i Polen som hade deltagit i pappa/föräldragrupper medverkade vid förlossningen i större 

utsträckning än de män som bara hade sin partner och/eller media som informationskällor. 

Wöckel et al. (2007) påvisade att fäderna som erhållit kunskap genom förberedande grupper 

kände att de kunde erbjuda sin partner bättre stöd och det framgick även att kvinnorna 

upplevde att de erbjudits bättre stöd under förlossningen av sin partner när denne hade deltagit 

i förberedande grupper. Fäderna som fått kunskap enligt ovan hade även lättare för att se sin 

partner i smärtor och dessa par hade generellt en mer positiv upplevelse av förlossningen. Vi 

ser utifrån detta att det inte bara är kvinnor som behöver utbildning om förlossningen, och att 

alla parter vinner på att även fadern involveras i föräldrautbildningen och att hänsyn bör tas 

till hans känslor och upplevelser.  

 

Hallgren, Kihlgren, Forslin och Norberg (1999) visade att om förlossningsförberedelserna 

endast riktades mot kvinnans behov kunde detta skapa en klyfta i relationen mellan mannen 

och kvinnan och mannen kunde känna sig besviken och utanför. Denna känsla av utanförskap 

bekräftades även av Olin och Faxelid (2003). Trots att det i Sverige erbjuds föräldrautbildning 

till båda föräldrarna upplever relativt många fäder förlossningsrelaterad rädsla och känslor av 

obehag, vilket vi relaterar till brist på kontroll. Detta får oss att tro att någonting fattas i 

dagens föräldrautbildning. Kanske behövs kompletterande föräldrautbildningar som fokuserar 

mer på fadern. Även om det finns många fördelar för både mannen och kvinnan med att 

fäderna går på förberedande klasser inför förlossningen så menar Greenhalgh, Slade och 

Spiby (2000) att det inte enbart är förknippat med positiva effekter för alla fäder. De fäder 
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som upplevde det som jobbigt att få information som de kände var skrämmande eller hotfull 

upplevde förlossningen som mer negativ om de deltagit i förberedande klasser. 

 

För att öka faderns känsla av kontroll under förlossningen anser vi att ytterligare ett 

tillvägagångssätt kan vara att ge honom en uppgift. Detta får honom att känna sig behövd och 

delaktig vilket leder till en känsla av ökad kontroll och mindre oro. Vårt resonemang stöds av 

Lindberg, Axelsson och Öhrling (2007) som beskriver att känslan av kontroll ökas om fadern 

görs delaktig.  

 

EDA’s betydelse för faderns upplevelse 

Ett intressant fynd som Capogna och kollegor (2006) presenterade var att tillfredsställelsen 

med förlossningen hos fäder där kvinnan erhållit epiduralbedövning var 100 %. I de fall där 

kvinnan inte erhållit epiduralbedövning hade fäderna en lägre känsla av tillfredsställelse. Vi 

relaterar detta till att fäderna upplevde sig ha mindre kontroll när kvinnan hade smärtor. Att se 

sin partner ha smärtor och inte kunna avhjälpa själva smärtan själv utan vara beroende av 

någon annans kunnande och bedömningar tror vi kan bidra till upplevelsen av brist på kontroll 

med lägre välbefinnande som följd. Enligt Capogna et al. (2006) upplevde sig fäderna mer 

delaktiga, betydelsefulla och behjälpliga vid förlossningen om kvinnan var smärtlindrad och 

blev således mer kapabla att ge ett adekvat stöd (Capogna et al., 2006), vilket som tidigare 

nämnts gav flera positiva effekter (Dellmann, 2004; Draper 1997).  

 

EDA är den mest effektiva smärtlindringen och den innebär väldigt små risker för mor och 

barn (Nordström & Waldenström, 2001). Detta faktum tillsammans med tidigare nämnda 

positiva effekter för faderns upplevelse av förlossningen gör att vi anser att denna 

smärtlindringsmetod i större utsträckning borde diskuteras gemensamt mellan 

sjukvårdspersonal och båda de blivande föräldrarna inför förlossningen. Enligt Wright och 

Leahey (2005) ska familjen ses som ett system som är mer än summan av sina delar, vilket 

innebär att alla individer i familjen påverkar och/eller påverkas av varandra. Om de positiva 

effekterna för faderns upplevelse lyfts fram tror vi att fler kvinnor skulle överväga denna 

smärtlindringsmetod och hela systemet skulle således påverkas positivt. Det finns inte ett 

tydligt systemtänkande i förlossningsvården utan fokus är koncentrerat på kvinnan. Kvinnan 

tillfrågas om hur hon vill ha det innan och under förlossningen gällande förberedelser, 

smärtlindring och eventuell rädsla, för att sedan överlåta till henne att diskutera detta med sin 

partner. Detta kan vara negativt för fadern då hans delaktighet och kontroll minskar samt att 
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hans egna känslor inför förlossningen inte får någon större uppmärksamhet. Känslan av rädsla 

beskrivs av Eriksson et al. (2007) som fann att män inte pratade om sin rädsla eftersom de inte 

upplevde att den var av intresse för någon. Ytterligare en fundering är om dagens inställning 

till smärta har förändrats mot tidigare och att vi i västvärlden numera förväntar oss att inte 

behöva utstå smärta varvid smärtuttryck upplevs som skrämmande. Vi har i denna 

litteraturstudie kunnat påvisa att fadern upplever förlossningen som mer positiv om han 

upplever att han till viss del har kontroll över situationen. Utifrån detta resultat ser vi vikten 

av vidare forskning kring hur faderns upplevelse av kontroll vid förlossningen kan främjas. 

 

Slutsats 

Genom att vårdpersonalen är insatt och medveten om på vilka sätt förlossningen påverkar 

fadern, kan de verka för att ge honom det stöd han behöver och på så sätt bidra till att både 

han och modern får en positiv upplevelse av förlossningen. Med den ökade kunskapen skapas 

även bättre förutsättningar för att underlätta för en så god anknytning som möjligt mellan 

fadern och barnet. Det är väsentligt att fadern är väl förberedd inför förlossningen som av de 

allra flesta upplevs som en väldigt omtumlande händelse för att han ska kunna uppleva att han 

har kontroll. Upplever han detta så kan han erbjuda sin partner ett bättre stöd under 

förlossningen vilket har visat sig leda till mindre lidande och vinster för både familj och 

samhälle.  

 

Information och kunskap till fäderna är viktigt, relaterat till de fynd som visar att 

flergångsfäder upplever mindre rädsla än förstagångsfäder (Olin & Faxelid, 2003), just för att 

de har viss kunskap om vad som händer och vad som förväntas av dem. Individer har 

individuella behov av information och detta understryker vikten av att rikta och anpassa den 

väl efter individuella behov.  
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2. Sökschema  

 



Bilaga 1 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Urval Deltagare 
(bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Inkluderas? 

Capogna, G., 
Camorcia, M., 
& 
Stirparo, S. 
2006 
Italien 
 
 

Expectant fathers’ 
experience during 
labor with or 
without epidural 
analgesia 

Att undersöka (blivande) fäders 
inställning till och upplevelser 
av värkarbete/förlossning med 
eller utan epiduralbedövning hos 
kvinnan. Att utvärdera hur 
epiduralbedövning påverkar 
faderns upplevelser på 
förlossningsavdelningen. 

Kvantitativ metod, 
kvasiexperimentell 
design. 
 
 

Konsekutivt 
urval. 

243 
(79) 

De fäder vars partner fick 
epiduralbedövning under 
förlossningen upplevde sin 
närvaro viktig, till hjälp för sin 
partner och de upplevde mindre 
känslor av stress och oro än de 
fäder vars partner inte fick 
epiduralbedövning. Den första 
gruppen hade en mer positiv 
helhetsupplevelse av 
förlossningen än den andre.  
 
 
 
 
 
 
 

Medel  
Ja 

Eriksson, C., 
Salander, P., & 
Hamberg, K. 
2007 
Sverige 
 
 
 
 
 
 

Men’s experience 
of intense fear 
related to childbirth 
investigated in a 
Swedish qualitative 
study 

Undersöka och beskriva 
upplevelsen av 
förlossningsrelaterad rädsla 
utifrån faderns perspektiv. 
 

Kvalitativ metod. 
Grounded theory. 

Strategiskt 
urval. 

20 
(2) 

Faderns rädsla var främst riktad 
mot barnet och partnerns hälsa 
och liv. Rädslan beskrevs som en 
mental ockupation samt även 
som ökad vaksamhet och 
kroppslig förnimmelse. Sättet att 
handskas med rädslan kunde 
karaktäriseras med att försöka 
öka kontrollen eller att minska 
själva känslan av rädsla. Trots 
rädsla närvarade fäderna vid 
förlossningen p.g.a. ansvar, 
delaktighet och skyldighet. 
 
 
 
 
 

Hög  
Ja 



Bilaga 1 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Urval Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Inkluderas? 

Eriksson, C., 
Westman, G., 
& Hamberg, 
K.  
2006 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Content of 
Childbirth-Related 
Fear in Swedish 
women and men –
Analysis of an 
open-ended 
question 

Analysera innebörden av 
förlossningsrelaterad rädsla 
beskriven av kvinnor och män. 
Undersöka om innebörden skiljer 
sig i fråga om intensitet och 
diskutera resultatet utifrån ett 
genusperspektiv.  

Kvalitativ metod, 
cross-sectional 
design, 
retrospektiv.  

Konsekutivt 
urval. 

Kvinnor: 
410 (148) 
Män: 329 
(223) 

Sex olika kategorier som rädslan 
berörde framkom; förlossningen 
och förlossningsprocessen 
(kvinnors största rädsla), barnets 
hälsa och liv (männens största 
rädsla), kvinnans hälsa och liv, 
egen förmåga och reaktion (störst 
hos kvinnor), partners förmåga 
och reaktion, personalens 
kompetens och uppförande.  

Medel/Medel 
Ja 

Eriksson, C., 
Westman, G., 
& Hamberg, 
K.  
2005 
Sverige 
 
 
 

Experiential 
factors associated 
with childbirth-
related fear in 
Swedish women 
and men: A 
population based 
study 
 
 
 

Undersöka och jämföra 
experimentella faktorer kopplade 
till förlossningsrädsla hos kvinnor 
och män. 

Kvalitativ metod, 
cross-sectional 
design, icke 
experimentell 
retrospektiv 
design. 
Grounded theory. 

Konsekutivt 
urval. 

Kvinnor: 
410 (148) 
Män: 329 
(223) 

23 % av kvinnorna lider av svår 
förlossningsrelaterad rädsla, 
detsamma för 13 % av männen. 
Det framkom fyra olika kategorier 
som förklarade förekomsten av 
rädsla hos män och kvinnor, dessa 
var ’exposedness and inferiority’, 
’communicative difficulities’, 
’norms of harmony’ och 
’insecurity and danger’.   

Medel/Hög 
Ja 

Olin, R-M., & 
Faxelid, E. 
2003 
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parents’ needs to 
talk about their 
experiences of 
childbirth 

Beskriva föräldrars upplevelser 
av förlossningen och deras tankar 
om att ha ett postpartum-samtal, 
samt att analysera faktorer under 
graviditet och förlossning som 
eventuellt kan påverka önskan om 
ett sådant samtal.  

Kvantitativ metod, 
icke experimentell 
design. 

Konsekutivt 
urval. 

Kvinnor 
251 (59). 
Män 235 
(108). 

Alla föräldrar i studien var mycket 
nöjda med omvårdnaden de 
mottagit under förlossningen. 
Flergångsfäder upplevde 
förlossningen lättare än 
förstagångsfäder. 2/3 av kvinnorna 
och 2/5 av männen skulle vilja ha 
ett postpartum-samtal. Störst 
efterfrågan på postpartum-samtal 
fanns hos förstagångsföräldrar. 
Även vid ”normala” förlossningar 
fanns behov av postpartum-samtal. 
 
 

Medel 
Ja 



Bilaga 1 
Författare  
År  
Land 

Titel Syfte Metod Urval Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Inkluderas? 

Rosich-
Medina, A., & 
Shetty, A.  
2007 
Storbritannien 
 
 

Paternal 
experiences of  
pregnancy and 
labour 

Att utvärdera förstagångsfäders 
upplevelser av graviditet samt att 
jämföra fäders 
förlossningsupplevelser mellan tre 
olika typer av förlossningar; 
spontan vaginal förlossning 
(grupp 1), akut kejsarsnitt (grupp 
2) samt planerat kejsarsnitt (grupp 
3). 

Pilotstudie, 
kvantitativ metod, 
kvasiexperimentell 
design. 
 

Konsekutivt 
urval 

142 
(29) 

Generellt är fäders upplevelser av 
graviditet och förlossning positiva, 
dock är det många som upplever 
oro.  Männen i grupp 2 känner sig 
mer oroliga, frustrerade och 
hjälplösa än männen i grupp 1 och 
3. Männen i grupp 2 kände även i 
större utsträckning att 
förlossningen inte uppfyllde deras 
förväntningar. Mer hänsyn bör tas 
till blivande fäders behov under 
graviditet och förlossning för att 
minska hans oro. 
 
 
 
 
 

Medel 
Ja 

Wielgos, M., 
Jarosz, K., 
Szymusik, I., 
Myszewska, 
A., 
Kaminski, P., 
Ziolkowska, 
K., & Przybos, 
A. 
2007 
Polen 

Family delivery 
from the 
standpoint of 
fathers—Can 
stereotypes of 
participant or non-
participant father 
be fully justified? 

Utvärdera familjeförlossning som 
ett fenomen utifrån både 
deltagande (grupp A) och icke 
deltagande (grupp B) fäder, samt 
vilka motiveringar dessa fäder 
hade till grund att närvara eller 
inte närvara under förlossningen.  

Kvantitativ metod, 
cross-sectional 
design. 

Konsekutivt 
urval. 

505 Fäderna i grupp A var i större 
utsträckning mer välutbildade, 
yngre och kom från en större stad 
än fäderna i grupp B. Männen 
deltog vid förlossningen i större 
utsträckning om kvinnan hade 
deltagit i föräldrautbildning. För 
fäderna i grupp A var den 
viktigaste informationskällan 
sjukvårdspersonal och 
föräldragruppen, medan för grupp 
B var det partner och media.  
 
 
 
 
 
 

Medel/Låg 
Ja 
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Tabell 1. Kriterier för sökning i de olika databaserna. 
 
 CINAHL PsycINFO Science Direct PubMed/Medline
Datum för 
sökning 

080213 080214 080213 080214 

Publicering 2003-2008 2003-2008 2003-2008 2003-2008 
Träffar i Hela artikeln Hela artikeln  Hela artikeln 
Språk Engelska, 

svenska, norska 
Engelska, 
svenska, norska 

 Engelska, 
svenska, norska 

Övrigt  PsycINFO: 
endast Journal 
article 

Ej böcker Humans 

 
 
 
 
Tabell 2. Sökträffar. ¤= Samtliga titlar genomgångna 

 

Sökning Sökord CINAHL PsycINFO Science 
Direct 

PubMed/Medline   

1 Childbirth 3058 494 490 2672 
2 Labor OR 

delivery OR 
parturition 

15639 9319 25047 54558 

3 Father* OR 
men* 

44099 70424 32190 68455 

4 Experience* 32084 47091 46467 97510 
5 1 AND 3 AND 

4 
¤ 47  ¤ 46 2) ¤ 78 4) ¤ 29 6) 

6 2 AND 3 AND 
4 

¤ 239 1) ¤ 477 3)  ¤ 414 5) ¤ 151 7)  

 
1)    Rosich-Medina & Shetty (2007).  5)     Capogna et al., (2006).          
2)     Eriksson et al., (2007).          Wielgos et al., (2007). 

       Eriksson et al., (2005).   6)       Capogna et al., (2006). 

3)     Erikson et al., (2005).                 Eriksson et al., (2005).          

4)     Eriksson et al., (2007).    7)      Capogna et al., (2006). 

       Wielgos et al., (2007).           Eriksson et al., (2005). 

       Capogna et al., (2006). 

 

Manuell sökning gav, utöver redan funna, sju nya artiklar. Av dessa bedömdes Olin & Faxelid 

(2003) samt Eriksson et al., (2006) vara relevanta för analys.   
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