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Sammanfattning  
Bakgrund: Förr i tiden var barnafödande enbart kvinnans område, men idag ses det 
som en självklarhet att även inkludera fäderna i förlossningsrummet. Det är 
barnmorskans uppgift att ta hand om barnafadern, likväl som den födande kvinnan.  

Syfte: Att beskriva nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande.  

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats, där semistrukturerade intervjuer 
användes för att få fram resultatet. Åtta nyblivna fäder rekryterades under sin vistelse på 
BB. Den insamlade datan analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: De flesta fäder förberedde sig inför barnafödandet genom att delta i 
föräldrautbildning och genom att söka information om förlossningen på internet. 
Fädernas känslor pendlade mellan negativa och positiva beroende på var i 
förlossningsarbetet dem befann sig. Fädernas främsta uppgift var att stötta kvinnan i den 
mån de kunde genom närvaro och peppande ord. Om barnmorskan inkluderade fäderna 
och stöttade dem, upplevde fäderna det lättare att behålla lugnet och att de i sin tur 
kunde stötta sin födande partner. Att bli positivt bemött av barnmorskan upplevdes som 
en viktig faktor som genomsyrade hela upplevelsen av barnafödandet.  

Slutsats: Överlag upplevde fäderna barnafödandet som positivt, men de gav uttryck för 
att de saknade någon form av uppföljning bara för dem som nyblivna fäder.  

 

Nyckelord  
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Abstract 
Background: In late history the childbirth was the area of women alone, but today it´s 
more of an expectation that giving birth also includes that the fathers are present. It´s the 
midwife´s duty to focus on both the woman who is giving birth and the father to be.  

The aim: To bescribe recent become fathers experiences of childbirth.  

Method: The study was conducted with a qualitative approach, in which semistructured 
interviews were used. Eight recent become fathers were recruited to the study during 
there stay at the postnatal care ward. The collected data was analyzed using qualitative 
content analysis.  

Results: Most fathers prepared themselves through parental education and by seeking 
information about childbirth on the internet. The feelings of the fathers varied between 
negative and positive, depending on where they were in the birth process. The fathers 
primary task was to support their woman through presence and uplifting words. If the 
midwife included the fathers and supported them, the fathers felt it easier to keep calm 
and in that way easier to support their partner during the birth process. Being positively 
treated by the midwife was an important factor that stayed throughout the entire 
experience of childbirth.  

Conclusion: Overall the fathers experienced the childbirth as positive, but they 
expressed a lack of follow-up just for them as recent become fathers.  
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1 Inledning 
Historiskt sett har mannens roll varit att arbeta och försörja familjen medan 

kvinnan tog hand om barnen (Berg & Premberg, 2010). Det innebar också att 

männen inte var närvarande vid förlossningen, utan kvinnor förlöstes i 

hemmen med stöd av andra kvinnor i deras omgivning. På 50-talet var det 

istället sjukhusen som tog över ombesörjningen av barnafödandet. I samband 

med detta blev kvinnorna av med stödet från familjen och fick istället förlita 

sig på stöd från vårdpersonal. På 70-talet krävde den barnafödande 

generationen att den blivande fadern skulle få delta vid förlossningen, vilket 

idag är en självklarhet (Nordström & Wiklund, 2014). Hildingsson, Cederlöf 

och Widén (2011) beskriver att fädernas närvaro under förlossningen har 

visat sig vara viktig för kvinnans upplevelse, men att det inte finns mycket 

forskning utförd på de blivande fädernas upplevelse av barnafödande. 

 

2 Bakgrund 
2.1 Förlossning 
Enligt Socialstyrelsen (2018a) så var andelen vaginala förlossningar för år 

2016 82,4 % och resterande var kejsarsnitt. En förlossning består av fyra 

olika faser; latensfas, öppningsskede, utdrivningsskede och 

efterbördsskede. Latensfasen innebär att förlossningen är igång men värkarna 

är oregelbundna. I de flesta fall så ökar inte smärtupplevelsen av värkarna 

under den tid som latensfasen pågår. Hur lång latensfasen är skiljer sig åt 

mellan olika förlossningar. För en del varar den i några timmar medan den 

för andra kan vara i något dygn. Öppningsskedet är den tid från att 

förlossningen är i aktiv fas tills dess att modermunnen är fullvidgad. Under 

denna tid kommer värkarna regelbundet och de ökar hela tiden i 

intensitet. Utdrivningsskedet består utav två faser. En nedträngningsfas som 
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är från att modermunnen är fullvidgad tills dess att huvudet på barnet står 

slutroterat mot bäckenbotten. Den andra fasen av utdrivningsskedet är då 

kvinnan får en spontan känsla av att vilja krysta tills att barnet är 

fött. Efterbördsskedet är den tid från att barnet är framfött tills att placentan 

har avgått. Denna fas av förlossningen pågår ungefär i 8 - 10 minuter. Tiden 

från det att barnet är fött tills dess att placentan har avgått bör inte överskrida 

en timme (Nordström & Wiklund, 2014). 

 

Enligt World Health Organizations (WHO) definition av normal förlossning 

ska det vara en enkelbörd där graviditetslängden varat mellan 37+0 och 

41+6, veckor och dagar. Barnets ska födas med huvudet först, värkarbetet 

ska starta spontant och det ska inte finnas några medicinska riskfaktorer. 

Vidare ska förloppet ske utan komplikationer där mor och barn mår väl efter 

förlossningen (Socialstyrelsen, 2001).  

 

2.2 Induktion  
Induktion innebär en igångsättning av förlossningen. Genom behandling 

eftersträvas en förlossningsstart som är så lik en normal start av 

förlossningen som möjligt (Ekman-Ordeberg, 2014). Enligt Socialstyrelsen 

(2018b) startade 16,5 % av alla förlossningar med induktion, år 2016. Den 

vanligaste anledningen till att kvinnan induceras är överburenhet, det vill 

säga att graviditeten har varat längre än 42 graviditetsveckor (Holzmann & 

Nordström, 2016). Holzmann & Nordström (2016) beskriver också att 

induktion kan ske om det föreligger någon fara för mor eller barn. Det finns 

olika induktionsmetoder som väljs beroende på kvinnans utgångsläge; 

framför allt cervixmognad och om hon är först- eller omföderska. Bland 

annat kan kvinnan ta en peroral lösning varannan timme, för att påbörja 

cervixmognaden. Ett annat alternativ är att en ballongkateter appliceras inuti 
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cervixkanalen, som barnmorskan sedan drar i varje halvtimme, för att på ett 

mekaniskt sätt tvinga cervix att öppna sig.  

 

2.3 Instrumentell förlossning  
I vissa lägen när barnet måste komma ut på grund av hotande fosterasfyxi 

eller om mamman inte bör eller kan krysta, kan barnet utförskaffas med hjälp 

av en sugklocka. Sugklockor finns i olika material och storlekar, och väljs 

utifrån barnets position i bäckenet. För att en sugklocka ska kunna användas 

måste barnet vara vänt med huvudet neråt, kvinnans cervix måste vara 

retraherad och barnet ha kommit förbi spinalplanet (Ekéus, 2017). Som 

alternativ till sugklocka när ett barn behöver extraheras finns tång. Detta 

bygger på samma princip som vid extraktion med sugklocka, att personalen 

med hjälp av handkraft drar ut barnet med en metalltång, när fara för barn 

eller mamma föreligger (Norman, Nyman & Lilja, 2014).  

 

2.4 Föräldrastöd och föräldrautbildning som förberedelse inför 
förlossning 

Målsättningen för mödrahälsovårdens föräldrastöd innebär att informera det 

blivande föräldraparet om bland annat graviditet och förlossning, och genom 

detta stärka paret i sin kommande föräldraroll. Föräldrastödet sker både 

genom enskilda möten med paret såväl som på föräldrautbildning. Oavsett 

om föräldrastödet ges på enskilda möten eller under föräldrautbildning är det 

viktigt att båda föräldrarnas behov tillgodoses (Collberg & Ellis, 2014). Det 

ingår i barnmorskans kompetensbeskrivning (Barnmorskeförbundet, 2018) 

att leda föräldrautbildning för att stötta de blivande föräldrarna inför 

förlossning och kommande föräldraskap. Enligt Berg och Lundgren (2010) är 

det viktigaste med föräldrautbildning att föräldraparet blir sedda och 

bekräftade utifrån deras unika situation och förutsättningar. Ryding (2014) 

menar att det idag till och med finns förväntningar på att de blivande fäderna 
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ska delta vid besök hos barnmorskan i mödrahälsovården och vid de 

föräldrautbildningar som erbjuds.   

 

2.5 Fäderna i förlossningsrummet 
En del fäder tycker att vara närvarande under en förlossning är den viktigaste 

uppgiften i livet (Tarlazzi, Chiari, Naldi, Parma & Jack, 2015). Inte bara för 

att få vara den första som får se sitt nyfödda barn, utan också för att kunna 

föra sin partners talan, då hon under förlossningsarbetet kan ha svårt för att 

förmedla sig (Premberg et al., 2011). Under förlossningen vill en del fäder ha 

en mer aktiv roll, medan andra hellre intar en observerande roll (Longworth, 

Furber & Kirk, 2015). Samtidigt menar Tarlazzi et al. (2015) att en del fäder 

har en rädsla och oro för att bli så pass påverkade att de inte ska kunna stanna 

kvar på salen under hela förlossningen. Vidare skriver Ryding (2014) att 

även fäder kan drabbas av förlossningsrädsla, som skulle kunna utmynna i en 

förlossningsdepression i det långa loppet. Däremot menar Bäckström och 

Hartfelt Wahn (2011) att förlossningsupplevelsen inte känns lika 

skrämmande för de fäder som på olika sätt har förberett sig inför 

förlossningen. 

 

Premberg et al. (2011) menar att som blivande fader inte bli tillfrågad om 

sina behov och önskemål under barnafödandet kan orsaka känslor av att de 

blir förbisedda och ignorerade. Samtidigt menar Bäckström och Hartfelt 

Wahn (2011) att mannen ibland medvetet tar ett steg bakåt under 

förlossningen för att fokus inte ska tas från den födande kvinnan, och att 

männen själva vill få möjligheten att välja hur pass involverade de ska vara 

under förlossningen. Trots önskan om en bestämmanderätt gällande sin egen 

involvering i förlossningen, finns en önskan om att bli sedd som en del av 

den blivande familjen. Shibli-Kometiani och Brown (2012) menar att fäderna 
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kan känna en svårighet med att stötta sin partner när de upplever att de själva 

behöver stöd under pågående förlossning. Vidare menar Shibli-Kometiani 

och Brown (2012) och Sengane (2009) att de blivande fäderna kan känna 

rädsla och ångest under förlossningen på grund av oro för sin partner. Detta i 

sin tur kan leda till att deras förmåga att stötta sin partner försämras. En del 

fäder kan uppleva det frustrerande att inte ha kontroll över situationen och att 

inte kunna hjälpa sin partner när hon har ont (Kululanga, Malata, Chirwa, 

Sundby (2012). Enligt Sengane (2009) kan vissa nyblivna fäder uppleva 

förlossningen som otäck, medan andra upplever den som positiv. Oavsett 

erfarenhet av förlossningen kan de nyblivna fäderna känna ett starkare band 

till sin partner postpartum, då de fått vara en del av barnafödandet.  

 

2.6 Barnmorskans profession  
Barnmorskans kompetensområde är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. 

Detta innefattar bland annat att barnmorskan ska bistå med sin kompetens i 

samband med barnafödande. Barnmorskan ska stötta sina patienters självbild 

och autonomi, och låta patienten vara delaktig i sin egen vård. Barnmorskan 

ska även inkludera patientens anhöriga i beslut som fattas kring vårdens 

utformande (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2018). 

Bainbridge (2006) menar att en stundande förlossning är något som de flesta 

blivande föräldrar planerar och funderar över om och om igen. Främst 

tillsammans med sin partner och med sin barnmorska. Redan under 

graviditeten är kommunikation en grundpelare för ett så bra utgångsläge som 

möjligt när förlossningen väl sätter igång. Genom en kontinuerlig dialog 

mellan de blivande föräldrarna kan ett förtroende skapas, vilket kan vara till 

hjälp om förlossningen känns jobbig. Även en dialog mellan den förlösande 

barnmorskan och de blivande föräldrarna är viktig för att de ska känna sig 

trygga genom hela förlossningsförloppet. Vidare menar Bainbridge (2006) 

att trygghet kan uppnås genom att den blivande fadern har en bra 
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kommunikation med barnmorskan, och att kvinnan kan slappna av och 

fokusera lättare under förlossningen ifall hennes partner är lugn och sansad.  

 

Det har visat sig att blivande fäder vill vara närvarande för att kunna ge sin 

partner stöd, både fysiskt och psykiskt. Blivande fäder vill att de ska ses som 

en del av paret, som faktiskt ska få ett barn tillsammans och att deras närvaro 

under förlossningen ska ha någon betydelse. Barnmorskan har en viktig roll 

när det gäller hur de blivande fäderna upplever barnafödandet. En god 

kommunikation, att barnmorskan visar respekt och låter den blivande fadern 

få ta plats och tillåts vara en del av förlossningen, har också bidragit till att de 

blivande fäderna känt att de har kunnat vara ett bra stöd för sin partner under 

förlossningen (Premberg, Carlsson, Hellström & Berg, 2011). Barnmorskans 

stöd och förberedelser är av vikt för hur övergången till att bli far ter sig 

(Berg & Lundgren, 2010).  

 

En förlossning är en känslomässig upplevelse som kan uppfattas både positiv 

och negativ av såväl kvinna som man. Ett postpartumsamtal är till för att de 

nyblivna föräldrarna ska få möjlighet att ventilera sina upplevelser av 

förlossningen, och även få chansen att ställa eventuella frågor som kan ha 

uppkommit i efterhand. Det bästa är om den förlösande barnmorskan kan 

hålla i samtalet. Normalt sker postpartumsamtalet i nära anslutning till 

förlossningen, innan familjen lämnar BB. Det bör inte gå för många dagar 

innan samtalet hålls, eftersom föräldrarna då kan ha börjat förtränga en del 

av sina känslor. Om barnmorskan på grund av arbetsbelastning eller andra 

orsaker inte har möjlighet att träffa föräldrarna, bör ett postpartumsamtal per 

telefon erbjudas istället (Ellberg, 2009). 
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2.7  Teoretisk referensram  
Som teoretisk referensram har författarna valt familjecentrerad vård. 

Familjen bör ses som en enhet, där den enskilda individen utgör en av 

byggstenarna. Detta innebär att familjen påverkar hur individens upplevelser 

utformas (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). Det finns lika många 

sanningar som det finns individer. Detta betyder också att alla individers 

upplevelser är unika och måste tolkas utifrån varje människas egen 

verklighet och situation (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017b). För att få en 

så god vårdsituation som möjligt, är det viktigt att vårdpersonalen får ta del 

av familjekontextet, likväl som att familjen får ta del i vårdkontextet 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017c). Enligt Wright, Watson och Bell 

(2002) bör vården vara familjecentrerad, vilket innebär att hänsyn och 

omsorg bör ges såväl till patienten som till de personer som hon själv räknar 

som familj. Vidare menar Wright et al. (2002) att genom en god 

kommunikation mellan vårdpersonal och patient, samt mellan patienten och 

dess anhöriga, skapas en så bra förutsättning för vården som möjligt. Hur 

kommunikationen sker har också en påverkan på hur den fortsatta relationen 

ter sig. Det vill säga hur man använder tonläge och ordval i samtalet.  

 

3 Problemformulering  
Det viktigaste psykosociala stödet för den födande kvinnan är oftast mannen, 

barnafadern. Mannens upplevelser hamnar lätt i bakgrunden. En anledning 

till det kan vara att en graviditet och förlossning har varit kvinnans område, 

dit männen inte ens blev inbjudna att delta i förrän sent i historien. En annan 

anledning kan vara att mödrahälsovården är ett kvinnodominerat yrke och att 

barnmorskan skulle ha lättare att identifiera sig med den födande kvinnan än 

med mannen.  
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Blivande fäder kan se det som en självklarhet att vara närvarande vid 

förlossningen, både för att vara ett stöd för den födande kvinnan men även 

för sin egen skull. Det är en självklarhet att på förlossningen efterfråga 

kvinnans önskemål och förväntningar, men det borde vara lika självklart att 

fråga mannen detsamma.  

 

Att beskriva nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande är 

intressant och av värde eftersom det mesta av den forskning som finns enbart 

beskriver mammans upplevelser. Både kvinnan och mannen går igenom 

barnafödandet och det är båda två som blir föräldrar. För att barnmorskor 

inom förlossningsvården ska kunna bemöta och vårda hela familjen på bästa 

sätt, kan det vara av betydelse att känna till även hur de nyblivna fäderna 

upplever barnafödandet.  

 

4 Syfte 
Att beskriva nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande.  

 

5 Metodbeskrivning 
5.1 Design 
Studien gjordes med en kvalitativ design. En kvalitativ design syftar till att 

förstå helheten av ett ämne (Polit & Beck, 2017). För att få fram ett 

beskrivande resultat tillämpades enskilda intervjuer. Studien gjordes 

induktivt, vilket innebar att författarna tolkade det insamlade materialet utan 

förutfattade meningar (Polit & Beck, 2017).  
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5.2 Urval 
Sahlgrenska universitetssjukhusets forskningsgrupp inom barnafödande 

(2018) definierar barnafödande som; graviditet, förlossning och 

nyföddhetsperiod. I föreliggande studie definieras barnafödande endast som 

förlossning och nyföddhetsperiod. Förlossning avser 

förlossningsförberedelser samt själva förlossningsförloppet. 

Nyföddhetsperioden definieras i denna studie som tiden på BB. 

Rekryteringen gjordes av nyblivna fäder som vistades på BB, i en mindre 

stad i Sverige. Personalen på BB delade ut informationsbrev om studien till 

de fäder som stämde överens med studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Fäderna fick vid intresse att delta i studien, lämna namn 

och telefonnummer vid utskrivning från BB. Författarna kontaktade sedan 

dem för att bestämma tid och plats för intervjun. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna vid intervjutillfället skulle ha blivit fäder inom de senaste åtta 

veckorna, de skulle ha vistats på BB, tala svenska samt att barnet skulle ha 

fötts vaginalt. I denna studie innebar en vaginal förlossning; normal 

förlossning enligt WHO:s definition, induktion, instrumentell förlossning 

samt om barnet hade varit i akutrummet. Exklusionskriterierna var att ingen 

av författarna skulle ha träffat pappan tidigare, varken privat eller i arbetet, 

barnet skulle inte vara dödfött, ha vårdats på neonatalavdelning eller förlösts 

med kejsarsnitt.  

 

Urvalet av deltagarna gjordes genom ett bekvämlighetsurval (Trost, 2005). 

Detta innebar att tills ett antal av åtta nyblivna fäder, som varit närvarande i 

samband med barnafödande, svarat ja till att delta, fortsatte förfrågningen av 

deltagande. Två externa bortfall, fäder som lämnat sitt namn och nummer 

men som sedan inte gick att nå, ersattes med nya nyblivna fäder.  
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5.3 Insamling av data 
Innan datainsamlingen började fick klinikchefen för kvinnokliniken 

information om studien samt tillfrågades om godkännande att få utföra 

studien. Även BB:s avdelningschef fick ta del av information om studien. De 

nyblivna fäderna tilldelades ett informationsbrev om studien. De blev också 

informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan att ange orsak och utan att det innebar några 

konsekvenser för dem. Deltagarna fick välja tid och plats för intervjun. Sex 

av intervjuerna utfördes i deltagarens hem, en utfördes på café och en 

utfördes via telefon med högtalarfunktion. Intervjuerna varade mellan 20 – 

45 minuter.  

 

Semistrukturerade intervjuer tillämpades enligt Dalen (2015). Intervjun 

inleddes med några enstaka bakgrundsfrågor. Vidare fortlöpte intervjun med 

en stor övergripande fråga som berörde studiens syfte, där deltagaren sedan 

fick svara fritt. Frågan löd ”Kan du beskriva din upplevelse av 

förlossningen?” För att inte tappa fokus från ämnet hade författarna förberett 

några kortare, öppna följdfrågor så som: ”kan du utveckla?”och ”har vi 

uppfattat dig rätt…?”. Vid intervjutillfället fick deltagarna lämna sitt 

samtycke till intervjun genom en underskrift. Intervjuerna spelades in med 

båda författarnas privata mobiltelefoner. En provintervju gjordes för att 

prova intervjuguiden, inspelningsutrustning samt författarnas sätt att 

intervjua. Intervjuguiden korrigerades efter provintervjun för att få mer 

utförliga svar. Frågorna som lades till var: ”på vilket sätt hade du förberett 

dig inför förlossningen?” och ”kan du beskriva tiden på BB?” Provintervjun 

ansågs av författarna bidra till att besvara studiens syfte, varför den kom att 

inkluderas i studiens resultat. Under intervjun som genomfördes via telefon, 

fördes samtalet via den ena författarens mobiltelefon och inspelningen 

skedde med den andra.  
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5.4 Dataanalys 
Materialet transkriberades och analyserades med hjälp av Graneheim och 

Lundmans innehållsanalys (2004). Intervjuerna lästes igenom flertalet gånger 

av båda författarna för att få en känsla av helheten. Ur intervjuerna togs 

meningsbärande enheter ut som sedan kondenserades och kodades. 

Kondenseringen innebar att meningsenheterna kortades ned utan att förlora 

sitt innehåll. Kodningen bestod av att utforma en kort beskrivning, på ett 

fåtal ord, av meningsenhetens innehåll (se Tabell 1). Baserat på skillnader 

och likheter som sågs skapades sedan kategorier (se Tabell 2), som sedan 

presenterades i studiens resultat. Analysen gjordes latent, vilket innebar att 

författarna inte bara tog del av det som deltagarna sagt bokstavligen, utan 

även tolkade hela upplevelsen och känslorna i det som sagts. Efter avslutad 

studie förstördes det insamlade materialet.  

 

Tabell 1. Exempel på analys.  

Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori 

”Man var ju mest 
rädd för att barnet 
ville ut liksom nu, 
hemma. Nej, jag 
vill att det ska ske 
på sjukhus, tänkte 
jag.” 

Rädd att barnet 
ville ut hemma. 
Vill att det ska 
ske på sjukhus.  

Rädsla.  Ambivalens under 
förlossningsarbetet. 

”Så länge jag 
försöker hålla mig 
lugn, så gott det 
går, så ska det nog 
gå bra. Det är ju 
svårt att se någon 
ha ont som man 
knappt känner, och 
nu är det någon 
man älskar.” 

Försöka hålla 
mig lugn, så går 
det bra. Svårt att 
se någon man 
älskar ha ont.  

Behålla 
lugnet.  

Ambivalens under 
förlossningsarbetet. 
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”Jag var ju med där 
hela tiden, så det 
var ju liksom bara 
att stötta på det 
sättet. Att försöka 
lugna och berätta 
vad hon skulle 
göra, andas lugnt 
och det där.” 

Vara med hela 
tiden och stötta 
på det sättet. 
Försöka lugna 
och berätta vad 
hon skulle göra, 
andas lugnt.  

Stötta 
utifrån 
bästa 
förmåga.   

Att inte räcka till. 

 

 

Tabell 2. Kategorier.  

Kategorier 

Förväntan 

Ambivalens under 

förlossningsarbetet 

När det oväntade inträffar  

Att inte räcka till 

Att landa i en ny situation  

Barnmorskans bemötande  

Bearbetning 

Inräknad och sedan utelämnad 

 

6 Etiska överväganden  
Studien genomfördes efter rådgivande yttrande av etikkommittén Sydost 

(EPK 503-2018).  

Enligt Helsingforsdeklarationen (2013) ska studier som rör människor vara 

frivilligt att delta i. Deltagarna ska också vara informerade om att de när som 

helst kan avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser. Deltagarna ska 

också få information om studiens syfte samt lämna sitt samtycke till att delta. 
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Materialet som samlas in till studien ska förvaras på sådant sätt att 

deltagarnas identitet inte röjs. Efter avslutad studie ska materialet förstöras. 

Nyttan med studien ska överväga eventuella risker.  

 

Deltagarna i denna studie erhöll muntlig och skriftlig information om 

studien. De fick sedan lämna sitt samtycke i form av sin underskrift, innan 

intervjun påbörjades. Det insamlade materialet som transkriberats samt andra 

dokument som rörde studien förvarades hemma hos en av författarna, inlåst i 

ett skåp försedd med nyckel, utan åtkomst av obehöriga. Materialet som 

spelats in med författarnas mobiltelefoner skyddades av mobilens kodlås, 

som bara författarna kände till. De nyblivna fädernas identiteter benämndes 

med nummer, i den skrivna texten. Namn som nämndes under intervjun 

benämndes med ”X”. Efter avslutad studie förstördes allt material.   

 

Att samtala kring barnafödandet skulle kunna medföra att mycket känslor 

väcktes hos deltagarna. Deltagarna erbjöds därför återkoppling med 

författarna direkt efter intervjun. Efter samråd med kvinnoklinikens kurator 

kunde de deltagare som var i behov av en samtalskontakt, erbjudas kontakt 

med denne. Enligt Dalen (2017) kan det vara bra att i förväg inför 

intervjuerna ta kontakt med en kurator som är villig att hjälpa deltagarna om 

behovet finns.  

 

7 Resultat 
De åtta fäderna hade en ålder mellan 26 - 47 år. Av fäderna var fem stycken 

förstagångsfäder, varav en av dem hade två bonusbarn sedan tidigare. En av 

fäderna hade ett barn sedan tidigare och två av fäderna hade två barn sedan 
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tidigare. Hur lång tid som gått sedan förlossningen vid intervjutillfället 

varierade mellan en vecka och upp till fem veckor. 

 

Resultatet presenteras utifrån de kategorier som skapades under 

analysprocessen; förväntan, ambivalens under förlossningsarbetet, när det 

oväntade inträffar, att inte räcka till, att landa i en ny situation, barnmorskans 

bemötande, bearbetning samt inräknad och sedan utelämnad.   

 

7.1 Förväntan  
De flesta fäder hade diskuterat med sin partner om hur de önskade att deras 

stöd gentemot varandra skulle vara under förlossningen. En del fäder hade 

läst på i litteratur och på sjukvårdsupplysningens hemsida för att få förståelse 

om vad de kunde förvänta sig under förlossningsförloppet. Praktiska 

förberedelser som att köpa bilbarnstol och spjälsäng var något som de flesta 

fäder såg som sin uppgift och som en del av förberedelsen inför 

förlossningen. Flergångsfäderna kände sig lugnare inför förlossningen då de 

kände att de kunde dra nytta av sina tidigare erfarenheter, vilket gjorde att de 

kände sig tryggare än vad förstagångsfäderna gav uttryck för.  

 

Av förstagångsfäderna ville alla utom en av dem delta i mödrahälsovårdens 

föräldrautbildning. De som deltog upplevde informationen som innehållsrik 

och på en bra nivå. Förstagångsfäderna fann en trygghet i att träffa andra 

blivande föräldrar som de kunde diskutera förväntningar med och ta del av 

varandras erfarenheter. Vid några av föräldrautbildningstillfällena delades 

gruppen in i två, med mammor och partners för sig, vilket upplevdes positivt 

då de blivande fäderna fick möjlighet att diskutera frågor som kändes mer 

specifika för bara dem. Alla fäder som deltagit i föräldragrupp upplevde att 

de hade haft nytta av detta under förlossningen. En av de blivande fäderna 
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som väntade sitt första barn hade inte fått möjlighet att delta i 

föräldrautbildning på grund av platsbrist. Detta var något som han specifikt 

uttryckte att han hade saknat när förlossningen startade. Det han uttryckligen 

saknade mest var att få träffa andra blivande föräldrar i samma situation, då 

han kunde läsa sig till en del praktisk information på egen hand. De blivande 

fäder som själva valt att inte delta i föräldrautbildning var alla utom en av 

dem förälder sedan tidigare, varför de inte tyckte att föräldrautbildning var 

nödvändigt. Den enda förstagångsfadern som aktivt valde att inte delta i 

föräldrautbildning gjorde det valet eftersom att hans fru hade två barn sedan 

tidigare, och han såg därför inte något behov av det. Han ville heller inte bli 

påverkad av någon annan, utan ville uppleva förlossningen helt utan 

förutfattade meningar. ”Jag tänkte att detta är min första förlossning och den 

ska liksom bli speciell för mig, så jag vill inte veta för mycket…” (Deltagare 

6). Samtliga fäder som inte deltog i föräldrautbildning upplevde ändå att de 

fått tillräckligt med information att förbereda sig via sin barnmorska i 

mödrahälsovården.  

 

Samtliga förstagångsfäder hade deltagit vid visning av förlossning och BB, 

som erbjöds i den stad där de planerade att föda, och deras gemensamma 

upplevelse av denna var god. Fäderna tyckte att det var skönt att veta den 

praktiska informationen om hur de kontaktar och hittar till 

förlossningsavdelningen på sjukhuset. Många av fäderna beskrev att det var 

först på denna visning som de upplevde att graviditeten och den stundande 

förlossningen blev mer verklig. De fäder som väntade sitt andra eller tredje 

barn hade alla varit på denna visning då de väntade sitt första barn, och 

kände därför att de inte var i behov av att gå på den igen. Deras upplevelse 

av visningen var densamma, att den hade varit nyttig första gången de 

väntade barn.  
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7.2 Ambivalens under förlossningsarbetet 
Trots att de flesta fäder hade deltagit i föräldrautbildning eller förberett sig på 

andra sätt, uppstod en viss oro när förlossningen startade. De oroskänslor 

som uppstod grundade sig i rädsla för att inte hinna till förlossningen i tid, att 

själva framfödandet skulle se otäckt ut samt rädsla för att inte orka stanna 

kvar på förlossningssalen och därmed inte kunna vara ett stöd för sin partner. 

En av fäderna arbetade på annan ort och hans rädsla grundade sig i att inte 

själv hinna in till förlossningen i tid och därmed bli snuvad på hela 

upplevelsen. Samtidigt beskrev en av fäderna att latensfasen var oerhört lång 

och krävande då förlossningen fick induceras.  

 
Att stå bredvid sin partner och se hennes smärta upplevdes påfrestande och 

jobbigt för fäderna. Det var psykiskt påfrestande att inte kunna minimera 

partnerns smärta på något sätt. För att kunna finnas där för sin partner när 

smärtan var som värst upplevde fäderna att de fick lägga band på sina egna 

känslor. En av fäderna beskrev det extra jobbigt då han fick en känsla av att 

partnerns lidande var hans fel. ”Men samtidigt så står man ju där med dåligt 

samvete över att jag har orsakat det här.” (Deltagare 8).  

 

En del fäder kunde uppleva en stress av den tekniska utrustningen på salen 

där de till exempel kunde se barnets hjärtljud gå upp och ned. Några av 

fäderna beskrev den aktiva fasen som utdragen och psykiskt påfrestande. 

Detta upplevdes av många som den värsta delen av förlossningen, men något 

som det bara var att kämpa sig igenom.  

 

När kvinnan började krysta beskrev fäderna en lättnad över att barnet snart 

skulle komma ut, samtidigt som en del blev chockade över hur barnets huvud 

såg ut när det föddes fram. Fäderna önskade att de hade varit mer förberedda 
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på hur det faktiskt skulle se ut när barnet krystades fram. När barnet väl var 

framfött beskrev fäderna känslor av chock, glädje, lättnad och eufori. ”Ja, det 

är ju det största man har varit med om.” (Deltagare 1).  

 

Känslor av lättnad och glädje kvarstod under den period som fäderna varit 

kvar på förlossningen innan de flyttats till BB. De flesta beskriver att det 

varit mysigt att få ensamtid med den nya familjemedlemmen och att bara få 

befinna sig i nuet. Fäderna kände att det var svårt att sätta ord på sina känslor 

vid deras första möte med sitt barn.  

 

En av fäderna som hade barn sedan tidigare var inte beredd på att 

förlossningen skulle gå snabbare andra gången, vilket gjorde att känslorna 

inte riktigt hann med. Han kände att han inte hann reflektera över vad som 

hände, utan han landade i vad som hade hänt först några timmar senare. 

Dock var det en av fäderna som blev chockad när de euforiska känslor som 

han förväntat sig inte uppstod. Trots att han hade läst mycket och deltagit i 

föräldrautbildning hade han inte stött på något som rörde detta ämne. I 

efterhand har han reflekterat över att ingen under hela förloppet hade frågat 

honom hur han mådde eller på något sätt berört ämnet.  ”Jag blev nästan lite 

såhär, känslostorm minus …. Hallå, är det något fel på mig nu?” (Deltagare 

5).  

 

7.3 När det oväntade inträffar  
Två av fädernas nyfödda barn hade besvär med andningen och fick därför tas 

ut till akutrummet direkt efter födseln. Dessa fäder beskrev att de inte hann 

förstå vad som hände utan att de bara kunde springa efter. De kände sig 

rädda och oroliga för vad som skulle hända, men båda två blev lugnare då 

personalen uppträdde lugnt och gratulerade dom till det nya faderskapet. 
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Trots att fäderna inte hann få så mycket information om vad som hände hade 

de ändå en förståelse för detta då det var en akut situation och att barnets 

hälsa behövde prioriteras.  

 

Då en av förlossningarna avslutades med sugklocka upplevde fadern det som 

traumatiskt. Han uppfattade att han fick information om hur själva momentet 

skulle gå till, men att själva utförandet såg mycket värre ut än vad han hade 

kunnat föreställa sig. Han beskrev en känsla av att nästan svimma då han såg 

paniken i sin partners ögon.  

 

7.4 Att inte räcka till  
Samtliga fäder beskrev att de känt sig otillräckliga som ett stöd för sin 

partner, då de upplevde att de inte kunde göra så mycket för att underlätta för 

henne. De kände att de kunde göra sitt bästa genom att finnas där, hålla i 

handen, se till att hon fick i sig mat och dryck samt ge peppande ord. ”Och 

där står jag som en riktig hejarklack. Det känns som ett väldigt klent bidrag i 

förhållande till vad som är på väg att hända.” (Deltagare 2).  

 

En del fäder beskrev att det var svårt att stötta sin partner då de själva kände 

sig nervösa och oroliga inför det som hände framför dem. De upplevde att de 

tryckte undan sina egna känslor för att klara av att stanna kvar på 

förlossningssalen när deras partner behövde dem som mest. Trots fädernas 

önskan att klara av att stanna hos sin partner, önskade en av fäderna att 

barnmorskan hade sagt åt honom att det var okej att lämna salen för en kort 

stund.  
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7.5  Att landa i en ny situation  
Fäderna beskrev att det varit betydelsefullt att få möjlighet att stanna kvar på 

BB efter förlossningen, för att få spendera tid med den nya 

familjemedlemmen och att få lära känna varandra. De upplevde också att de 

på så sätt fick möjlighet att fortsätta vara ett stöd för sin partner. ”Jag kan 

tänka mig att det varit omtumlande för henne. Att hon bara vaknar upp och 

liksom måste reflektera över någonting just där och då.” (Deltagare 2).  

 

Flera av fäderna beskrev att det varit av vikt att få vila upp sig på BB, men 

att de trots det hade svårt att sova då de ständigt ville ha uppsikt över barnet. 

Förstagångsfäderna upplevde att de fått stöd och hjälp från barnmorskorna på 

BB med råd och frågor gällande det nyfödda barnet. Däremot beskrev 

flergångspapporna att de blivit lämnade en del ensamma, då det fanns 

förväntningar på dem att de redan skulle kunna allt vad gäller till exempel 

bad och skötsel av ett nyfött barn, då de varit med om det tidigare. 

Flergångsfäderna önskade mer stöd från personalen då de kunde varit flera år 

sedan de fått sitt förra barn.  

 

7.6 Barnmorskans bemötande 
Det första som fäderna beskrev om barnmorskorna var att de var väldigt 

välkomnande när paret anlände till förlossningen. Det första intrycket kändes 

viktigt för den fortsatta upplevelsen. De flesta fäder upplevde att 

barnmorskans information var riktad till dem båda, och att de som blivande 

fäder fick vara delaktiga. Dock beskrev några av fäderna att barnmorskan 

mestadels riktade sig till den födande kvinnan, men att de ändå kände sig helt 

okej med detta då de ansåg att det faktiskt är kvinnan som gör själva jobbet. 

”Det är hennes show, inte min.” (Deltagare 7).  
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Att få kontinuerlig information av barnmorskan under förlossningens förlopp 

upplevdes viktigt för att fäderna skulle kunna behålla sitt lugn och 

fortsättningsvis kunna vara ett bra stöd för sin partner. Det upplevdes även 

positivt och som en trygghet att mötas av en barnmorska på förlossningen 

som de hade träffat i något tidigare sammanhang, som till exempel vid 

tidigare undersökningar eller vid tidigare förlossningar. 

 

Alla fäder upplevde barnmorskorna som professionella och att de ingav en 

känsla av trygghet direkt vid ankomst till förlossningen. De kände att de var i 

goda händer och att de kunde lita på barnmorskornas kompetens. De flesta 

fäderna hade hört sedan tidigare om en pressad arbetssituation inom 

förlossningsvården, men ingen av dom tyckte det märktes av överhuvudtaget 

då de själva var på förlossningen. ”Vi har det ju riktigt bra, man blir så väl 

omhändertagen. Det känns unikt.” (Deltagare 2). 

 

7.7 Bearbetning  
Fäderna beskriver att de hade en dålig tidsuppfattning under förlossningen, 

och därför var det betydelsefullt att få journalen utskriven av barnmorskan 

för att i lugn och ro kunna gå igenom förloppet i efterhand.  

 

Hälften av fäderna beskrev att barnmorskan som var med och förlöste deras 

partner senare kom till BB för att ha ett postpartumsamtal. Det upplevdes 

positivt att få träffa just den barnmorska som varit närvarande när deras barn 

kom till världen. Framförallt var detta betydelsefullt för att det gavs 

möjlighet att ställa frågor efter att de landat i vad som faktiskt hade skett, 

men också för att få möjlighet att ge feedback till barnmorskan. En fader vars 

partner förlöstes med sugklocka hade inte postpartumsamtal med 

barnmorskan, utan istället med den förlösande läkaren. Detta upplevdes lika 
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betydelsefullt som om det hade varit ett samtal med den barnmorska som var 

med vid förlossningen. Av de fäder som inte träffade den förlösande 

barnmorskan beskrivs det inte heller som något som de saknade, men att de 

ändå hade uppskattat att få möjligheten att träffa barnmorskan en gång till.  

 

7.8 Inräknad och sedan utelämnad  
Samtliga fäder uttryckte att de inför förlossningen varit inställda på att 

komma i andra hand. De såg det som en naturlig del att barnmorskan i första 

hand skulle rikta sitt fokus på den födande kvinnan. Fäderna var positivt 

överraskade av det sätt som barnmorskan även inkluderade dem i 

förlossningsprocessen.  

 

En av fäderna uttryckte att förlossningen var ett av få tillfällen där män var 

tillåtna att visa känslor. Han beskrev också förlossningen som ett 

maratonlopp rent psykiskt. Det framkom även att en del av fäderna hade 

önskat en uppföljning bara för dem, efter förlossningen, som ett slags forum 

där någon frågade hur dem mådde och hur de hade bearbetat sin upplevelse 

av förlossningen. ”Jag önskar faktiskt att det fanns någon att snacka med. 

Någon som lugnade en lite och bara kan lyssna och svara på lite frågor.”  

(Deltagare 6).  

 

8 Diskussion 
8.1 Metoddiskussion  
Författarna valde att inte själva tillfråga nyblivna fäder på BB om deltagande 

i studien, då Polit och Beck (2017) menar att detta kan påverka resultatet 

negativt om författarna har någon koppling till deltagarna. Av denna 

anledning exkluderades fäder på BB som hade någon privat eller 
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yrkesmässig relation till någon av författarna. En nackdel med att författarna 

inte själva rekryterat deltagarna kan vara att författarna ej vet ifall alla fäder 

som stämt överens med inklusionskriterierna blivit tillfrågade. Författarna 

vet heller inte hur många fäder som tackat nej till att delta, då de blivit 

tillfrågade.  

 

I samråd med handledaren valde författarna att begränsa urvalet till 8 - 10 

deltagare. Enligt Trost (2005) går kvalitet före kvantitet, då han menar att ett 

mindre antal intervjuer av god kvalitet är bättre än flertalet intervjuer som 

resulterar i sämre datainsamling. Dalen (2017) menar att då genomförande 

och analys av datainsamling tar lång tid bör inte antalet deltagare vara för 

stort. Å andra sidan behöver då materialet vara av god kvalitet. 

Trovärdigheten i studien lämnas till läsaren att bedöma, utifrån ovanstående 

metodbeskrivning. 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att lämna så mycket som möjligt åt 

deltagarnas egna beskrivning av sin upplevelse, samtidigt som författarna 

ville ha någon form av struktur för att inte tappa fokus från ämnet. Enligt 

Dalen (2017) ställs det högre krav på deltagaren om författarna istället valt 

en öppen intervju, där deltagaren inte hade styrts in på ämnet och då behövt 

vara villig att öppna sig och prata helt fritt under en längre stund. Författarna 

valde att utforma en intervjuguide av semistrukturerad karaktär med en rad 

öppna frågor och följdfrågor som användes för att beröra studiens syfte i 

samtalet.  

 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer för att öka möjligheten att 

uppfatta kroppsspråk och ansiktsuttryck hos deltagarna. Trost (2005) menar 

att två intervjuare kan vara till fördel om de båda är samspelta i utförandet. 
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Under transkriberingen upplevde författarna att det varit en fördel att båda 

hade deltagit under intervjuerna, då det framkom att båda hade lagt märke till 

olika uttryck som sedan kunde diskuteras och bidra till ett mer utförligt 

resultat.  

 

I denna studie har enbart nyblivna fäder tillfrågats om deltagande, och inte 

partners av det kvinnliga könet. Trost (2005) menar att det i vissa fall kan 

vara bra om författarna och deltagaren är av samma kön. Det kan även vara 

en nackdel om intervjun berör ämnen som samkönade automatiskt kan ha en 

förförståelse för varandra, exempelvis att en kvinna intervjuar en annan 

kvinna om hur det är att föda barn. I detta fall anser författarna snarare att det 

kan vara en fördel att inte vara av samma kön, då författarna omöjligt kan ha 

någon vetskap om hur det är att uppleva en förlossning från fädernas 

synvinkel. I denna studie valdes att fokusera enbart på fäder, och inte 

partners. Resultatet hade kanske kunnat tolkas annorlunda om deltagaren 

också varit en kvinna som författarna lättare hade kunnat relatera till.  

 

Då tiden som intervjuerna ägde rum varierade mellan en till fem veckor efter 

förlossningen, kan detta ha påverkat hur pass mycket fäderna har hunnit 

reflektera kring sin upplevelse. Olin och Faxelid (2003) menar att det kan ta 

några veckor innan en förlossningsupplevelse har sjunkit in. Å andra sidan 

menar författarna till denna studie att det inte heller bör gå för lång tid från 

att förlossningen ägde rum, då viktiga aspekter kan ha förträngts. En av 

fäderna vars förlossning hade skett fem veckor innan intervjutillfället 

upplevde att han inte kunde redogöra i detalj för sina känslor i samband med 

förlossningen. Detta kan ha påverkat resultatet genom att viktiga aspekter 

kan ha gått förlorade. I övrigt har författarna inte sett någon skillnad på 

intervjuerna i förhållande till hur lång tid som passerat sedan förlossningen.  
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Samtliga intervjuer genomfördes efter deltagarnas önskemål om plats. Sex 

nyblivna fäder valde att genomföra intervjun i deras eget hem. I några av 

intervjuerna hördes deltagarens familj prata på avstånd. En av intervjuerna 

som genomfördes i deltagarens hem hördes av den nyblivna modern som satt 

i ett intilliggande rum. Modern kommenterade efter intervjun att det varit 

spännande att höra faderns upplevelse då hennes egen upplevelse var 

annorlunda. Hur det kan ha påverkat studiens resultat, att deltagarnas 

familjemedlemmar hörts på avstånd, eller inte är svårt att säga, men 

författarna upplever inte att det har haft någon negativ påverkan på 

intervjuerna.  

Trost (2005) menar att intervjuer som genomförs hemma hos deltagaren kan 

vara både positivt och negativt. Ur positiv synvinkel kan det bidra till att 

deltagaren känner sig trygg, och ur negativ synvinkel kan det orsaka 

distraktion hos deltagaren av exempelvis familj och husdjur.  

En intervju genomfördes enligt önskemål från fadern på ett café. Enligt Trost 

(2005) ska en intervju ske på en plats där det inte finns någon som kan höra 

vad som sägs under intervjun. Fortsatt menar Trost (2005) att deltagarna 

vanligtvis själva får välja en plats där personen känner sig trygg att 

genomföra intervjun. Då det var faderns eget önskemål att genomföra 

intervjun på ett café antogs det av författarna att platsen valdes utifrån var 

fadern kände sig trygg. Dock fanns där flera störningsmoment, såsom andra 

cafégäster och bakgrundsmusik. Fadern blev informerad om att 

konfidentialiteten inte kunde säkerställas, vilket accepterades av fadern. För 

att minimera antalet störningsmoment valdes en så avskild plats på caféet 

som möjligt.  

Då en av fäderna blev sjuk vid tidpunkten för intervjun, genomfördes den 

istället per telefon, efter faderns eget önskemål. Dalen (2017) menar att 
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ögonkontakt är viktigt vid en intervju för att få med helheten av det som 

sägs, då kroppsspråk bidrar till en djupare förståelse. Vidare menar Trost 

(2005) att en del av tolkningen går förlorad då man inte uppfattar det icke-

verbala. Tolkningen av denna intervju kan ha påverkats då författarna inte 

personligen träffade intervjupersonen vid intervjutillfället. Dock ansågs 

innehållet av det som sades under intervjun besvara studiens syfte, varför den 

inkluderades i resultatet.  

 

Författarna hade som utgångspunkt att tolka den insamlade datan utan 

förutfattade meningar. Dalen (2017) menar att människor aldrig står helt utan 

förförståelse, vilket kan spegla av sig i analysen av det insamlade materialet. 

Vidare menar Dalen (2017) att detta snarare kan vara positivt vid förståelsen 

av deltagarens uttryck och känslor. Trost (2005) beskriver att författarna bör 

vara pålästa och insatta i ämnet som ska studeras, som i sin tur kan leda till 

att författarna tolkar resultatet utifrån sina förkunskaper. Dalen (2017) menar 

att det svåra med att tolka materialet kan vara att författarnas förförståelse 

och kunskap om ämnet kan leda till en felaktig tolkning av det deltagaren har 

beskrivit. Författarna till föreliggande studie har således kunskap och 

erfarenhet om ämnet barnafödande, men inte i det avgränsade området som 

rör fädernas upplevelser. Därför anser författarna att förförståelsen inom 

ämnet inte ska ha kunnat påverka tolkningen av det insamlade materialet.  

 

För att stärka denna studiens validitet beskrivs urval, datainsamling och 

analysprocess utförligt. Genom detta ska läsaren få en klar bild av hur 

studien har gått till. Att först ha genomfört en provintervju och därefter 

justerat frågeguiden stärker ytterligare denna studies validitet. Det lämnas 

sedan upp till läsaren att bedöma studiens överförbarhet till andra områden 

(Dalen, 2017).  
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8.2 Resultatdiskussion  
Fäderna i studien som hade deltagit i föräldrautbildning upplevde att 

informationen som de fått där var användbar inför förlossningen för att 

kunna vara ett stöd för sin partner. Framförallt tyckte fäderna att det var 

skönt att träffa andra blivande föräldrar, vilket styrks av Bäckström och 

Hartfelt Wahn (2011). Förstagångsfäderna som inte deltagit i 

föräldrautbildning beskrev däremot att de ändå känt sig relativt förberedda på 

förlossningens förlopp och vad som kunde förväntas, genom att förbereda sig 

på andra sätt. Dock hade de saknat att inte ha fått diskutera erfarenheter och 

tankar med andra blivande föräldrar. Fäder som inte deltagit i 

föräldrautbildning kan tycka i efterhand att de borde ha gjort det, enligt 

Shibli-Kometiani och Brown (2012). Författarna till föreliggande studie har 

uppfattat att det viktigaste för fäderna gällande föräldrautbildning var att få 

skapa kontakter med andra blivande föräldrar. Informationen som delgavs på 

föräldrautbildningen skulle fäderna kunna ta del av på andra sätt, så som via 

internet eller via sin barnmorska på mödrahälsovården.  

 

Flergångsfäderna i studien kände inte att de varit i behov av 

föräldrautbildning, eftersom de var föräldrar sedan tidigare. Bäckström, 

Thorstensson, Mårtensson, Grimming, Nyblin och Golsäter (2017) menar att 

fäder som inte fått möjlighet att delta i föräldrautbildning upplever att de inte 

är lika förberedda inför förlossningen. Å andra sidan menar Tarlazzi et al. 

(2015) att fäderna ändå inte känner sig helt förberedda under förlossningen, 

trots att de deltagit i föräldrautbildning. Vidare menar Olin och Faxelid 

(2003) att flergångsfäder, tack vare sina tidigare erfarenheter, känner sig mer 

förberedda inför förlossningen då de vet vad de har att förvänta sig. 

Författarna till föreliggande studie menar att varje förlossning är individuell, 
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varför det kan vara bra för fäderna att förnya sina kunskaper, trots att de varit 

med om en förlossning tidigare.  

 

En av fäderna i studien valde aktivt att inte delta i föräldrautbildning, då han 

ville att hans upplevelse skulle vara hans egen och inte påverkas av någon 

annan, vilket styrks av Ledenfors och Berterö (2016). Författarna till 

föreliggande studie anser att fädernas förberedelser är av stor vikt för att 

kunna stötta sin partner på bästa sätt under barnafödandet. Kirkevold (2002a) 

beskriver att en familjemedlems stöd har en positiv effekt hos den som blir 

stöttad. Vidare anser författarna till föreliggande studie att en 

familjecentrerad vård som fokuserar på alla delar av familjen, lättare leder till 

en bättre upplevelse för alla individer i familjen. Dock menar Benzein et al. 

(2017b) att varje människas upplevelse är unik och ska respekteras utifrån 

deras personliga situation.  

 

Fäderna i studien beskrev en rad olika känslor beroende på var i 

förlossningsarbetet de befann sig. Detta styrks av Premberg, Hellström och 

Berg (2011) som beskriver att fäders känslor kan skifta från stark oro under 

förlossningen, till ren glädje när barnet är fött. Från föreliggande studie 

framkom även att fäderna framförallt upplevde det jobbigt att stå vid sidan 

om när deras partner hade ont. Detsamma beskriver Labrague, Carino, Catap 

och Uy (2013) då de menar att en del fäder kan känna sig skyldiga för att ha 

orsakat sin partner den smärtan som hon går igenom under en förlossning. 

Ett flertal av fäderna i föreliggande studie kände att de fick hålla tillbaka sina 

egna känslor för att inte påverka den födande kvinnan känslomässigt. 

Detsamma beskriver Olin och Faxelid (2003) och Premberg et al. (2011). 

Författarna till föreliggande studie tycker det är av vikt att även fäderna får 

utlopp för sina känslor under förlossningen, och att barnmorskan aktivt 
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uppmuntrar till detta. Genom att tillåta fäderna att visa sina känslor, menar 

författarna att det kan underlätta bearbetningen av upplevelsen av 

barnafödande.  

 

Fäderna i studien upplevde det lättare att vara ett stöd för sin partner och att 

hantera sina egna känslor ifall de fick tydlig information från barnmorskan 

genom hela förlossningsarbetet. Kirkevold (2002b) beskriver att det som 

närstående finns ett behov av att få kontinuerlig information om vad som 

händer. Författarna till föreliggande studie anser att kontinuerlig information 

till fäderna under förlossningen är av betydelse för att göra hela familjen 

delaktig. Kirkevold och Strömsnes Ekern (2002) beskriver att vårdpersonal 

bör se och uppmärksamma hela familjen och se till att alla är delaktiga och 

får samma information. Howarth, Scott och Swain (2017) belyser att vara 

delaktig under barnafödandet skapar starkare familjeband i längden. Dock 

menar Benzein et al. (2017b) att det är viktigt att se till varje enskild individ, 

då alla människors upplevelser är olika. Därför anser författarna att 

informationen som barnmorskan ger också måste individanpassas, och att 

varje situation måste bedömas individuellt. 

 

I studien beskrev några av fäderna att de vid en oförutsedd händelse fick 

information om vad som skedde, men att de inte hann ta till sig den i det 

akuta läget. Detsamma menar Fagerskiöld (2008) som beskriver att fäder kan 

känna negativa känslor och en brist på information från barnmorskan i det 

akuta läget. Fäderna kan uppleva att barnet bara tas ifrån dem, och att de inte 

har en aning om hur allvarligt läget är, vilket kan leda till ren panik. Wright 

et al. (2002) beskriver att en god kommunikation kan minska ett lidande. 

Författarna till föreliggande studie anser att kommunikationen med den 

nyblivna fadern är betydelsefull när en oförutsedd händelse inträffar, för att 
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han i en sådan situation ska kunna behålla lugnet och fokusera på sin familj. 

Fadern upplevde att han fått god information inför att en sugklocka skulle 

läggas, men att han trots detta upplevde situationen som värre än han 

föreställt sig efter att ha fått informationen.  

 

Fäderna i studien upplevde känslor av hjälplöshet och otillräcklighet under 

förlossningen, och att de fick lägga sina känslor åt sidan för att kunna stötta 

sin partner. Detsamma menar Tarlazzi et al. (2015) och Bäckström och 

Hartfelt Wahl (2011). Vidare menar Tarlazzi et al. (2015) att situationen 

ändå kan underlättas om det finns en bra kommunikation paret sinsemellan, 

så partnern känner att den blivande fadern är närvarande. Författarna till 

föreliggande studie anser att kommunikation paret emellan är av vikt, och att 

det kan vara barnmorskans uppgift att uppmuntra till detta och få paret att 

arbeta som ett team tillsammans. Vidare menar författarna till studien att 

kommunikationen mellan barnmorskan och fadern kan ses som en av 

grundpelarna för att inkludera fäderna och för att uppnå en familjecentrerad 

vård, där fädernas känslor blir lika viktiga som den födande kvinnans.  

 

Fäderna i studien upplevde det positivt att få stanna hos sin partner och sitt 

nyfödda barn på BB efter förlossningen. Detta för att kunna fortsätta vara ett 

stöd för sin partner och för att kunna lära känna sin nya familjemedlem. 

Kirkevold (2002a) beskriver familjemedlemmarnas behov av att känna stöd i 

varandra, särskilt efter en psykiskt krävande situation. Fäder i föreliggande 

studie upplevde också BB-tiden som en viktig del i att kunna landa i sin roll 

som nybliven fader. Johansson, Hildingsson och Fenwick (2013) menar att 

den första tiden efter förlossningen är en viktig tid för att få möjlighet att 

skapa band till sitt nyfödda barn och att få känna sig som en familj. Benzein 

et al. (2017a) beskriver familjen som en helhet där alla individer är lika 
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betydelsefulla. Utifrån familjecentrerad vård anser författarna till 

föreliggande studie att det är av vikt att fäderna får kvarstanna på BB och 

vara delaktiga under nyföddhetsperioden, då alla medlemmar i den nya 

familjen är lika viktiga.  

 

En flergångsfader beskrev att han upplevde att personalen på BB antog att 

han och hans partner var i mindre behov av stöd då de hade barn sedan 

tidigare. Johansson et al. (2013) beskriver att BB-tiden präglas av att den nya 

familjen ska få stöttning av barnmorskan i interaktion och omhändertagande 

av sin nya familjemedlem. Framförallt förstagångsfäder kan känna behovet 

av stöd från personalen på BB. Författarna till föreliggande studie anser att 

det är viktigt att ge samma förutsättningar till alla som ligger på BB, oavsett 

om de har barn sedan tidigare eller inte. Vidare menar författarna att det kan 

ha varit längesedan syskonet föddes, vilket gör att föräldrarna kan behöva få 

samma information på nytt, gällande omhändertagandet av barnet. Behovet 

av stöd är individuellt och det kan påverkas av flera olika faktorer, vilket 

behöver beaktas från fall till fall. Ransjö-Arvidson, Sjödin och Widström 

(2014) menar också att barnmorskans attityd gentemot föräldraparet påverkar 

hur de i fortsättningen hanterar situationen kring den nya familjen på 

hemmaplan.  

 

Betydelsen av det första intrycket av barnmorskan var något som var viktigt 

för fäderna. Detta beskriver även Shibli-Kometiani och Brown (2012). Å 

andra sidan beskrev fäderna i studien också att barnmorskan mestadels 

riktade informationen till deras partner, men att de hade en förståelse för 

detta, vilket bidrog till att fäderna ändå inte kände sig åsidosatta. White 

(2007) menar att fäder kan känna sig förbisedda ifall det endast sker en 

kommunikation mellan barnmorskan och den födande kvinnan, vilket ingen 
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av fäderna i föreliggande studie gav uttryck för. Samtliga fäder i föreliggande 

studie upplevde barnmorskorna som professionella och att de ständigt 

återspeglade trygghet. Olin och Faxelid (2003) menar att fäderna observerar 

barnmorskans beteende för att läsa av situationen. Vidare menar Wright et al. 

(2002) att tonfallet i ett samtal spelar roll för hur det som sägs uppfattas av 

mottagaren. Författarna till föreliggande studie anser att barnmorskans 

uttryck och bemötande gentemot fäderna speglar hela deras upplevelse av 

förlossningsarbetet.  

 

Postpartumsamtal var något som uppskattades av de fäder i studien som hade 

haft det. Olin och Faxelid (2003) beskriver detsamma, då de menar att 

postpartumsamtalet upplevs betydelsefullt och där familjen kunde få 

bekräftat att förlossningen varit normal eller få reda på varför komplikationer 

uppstått om så var fallet. Vidare menar Olin och Faxelid (2003) att 

flergångsfäder inte hade lika stort behov av postpartumsamtal, då de kunde 

luta sig mot sina tidigare förlossningserfarenheter. Detta var dock inget som 

framkom i föreliggande studie, då de fäder som inte fått postpartumsamtal, 

oavsett antalet tidigare förlossningar, inte kände att det var något som de 

saknade. Författarna till föreliggande studie anser att ingen förlossning är den 

andra lik, vilket kan leda till att behovet av att samtala kring upplevelsen kan 

variera oavsett tidigare erfarenhet av barnafödande. Benzein, Erlingsson, 

Hagberg och Saveman (2017) menar att det är bra med ett samtal mellan 

personal och föräldrar för att få möjlighet att samtala om den nya situationen, 

exempelvis i den nya familjesituationen med det nyfödda barnet.  

 

Överlag framkom det i studien att en del fäder hade som önskan att det hade 

lagts mer fokus på dem både före och efter förlossningen, så att de kunde 

bearbeta sina tankar och känslor. Shibli-Kometiani och Brown (2012) menar 
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att det bör läggas mer tid på blivande fäder, med exempelvis 

föräldrautbildningar anpassade enbart för dem, för att de ska kunna föra en 

mer öppen diskussion om förlossningen och föräldraskapet. Författarna till 

föreliggande studie anser att familjecentrerad vård kan implementeras på 

förlossningsvården där även den blivande pappan bör få möjlighet att känna 

sig delaktig och omhändertagen i samband med förlossningen, då han utgör 

en del av en blivande familj. 

 

9 Framtida forskning 
Efter en av intervjuerna kom den nyblivna faderns partner, som hade hört 

samtalet från ett annat rum, och sa ”Vad spännande att höra din upplevelse 

av förlossningen, min är helt annorlunda”. Därför tycker författarna att det i 

framtida forskning hade varit intressant att jämföra mödrar och fäders 

upplevelser av samma förlossning, för att se eventuella likheter och 

skillnader vad gäller bland annat bemötandet av barnmorskan. Fäderna i 

studien uttryckte en önskan om att få uppföljning, likt moderns uppföljning 

på efterkontrollen. Framtida forskning skulle kunna vara att erbjuda fäder 

detta och sedan utvärdera resultatet.  

 

10 Slutsats 
Fäderna går ofta in med inställningen att komma i andra hand under 

barnafödandet, vilket gör att de redan har en acceptans att barnmorskans 

fokus i främsta hand riktar sig till den födande kvinnan. Inom 

familjecentrerad vård innebär det att se till alla individer som ingår i en 

familj. Fäderna upplever att de inkluderas i vården och blir väl bemötta av 

barnmorskan, vilket leder till att barnafödandet upplevs som positivt i det 
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stora hela. Samtliga fäder uttrycker under intervjuerna att de uppskattar att få 

samtala om förlossningen med någon utomstående, varför de själva uttrycker 

en önskan om en rutinmässig uppföljning endast för nyblivna fäder. 

Sammanfattningsvis har denna studie visat att barnafödandet är en 

känslomässig berg-och-dalbana för de nyblivna fäderna, vilket även tidigare 

forskning har påvisat. Det framkom också i studien att fäderna uppfattar 

barnmorskan som professionell genom ett gott första intryck och som ett gott 

stöd både för honom och hans partner. Det som framstod som ny kunskap ur 

denna studie var att fäder kan sakna en uppföljning som är avsedd endast för 

dem.  
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