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Sammanfattning 
Bakgrund: Under 2016 var det 7,9 % av förlossningarna i Sverige som avslutades med 
ett oplanerat kejsarsnitt. Inte bara kvinnan påverkas av ett akut kejsarsnitt, utan även 
pappan som blir försatt i en överväldigande situation som gör att han kan känna oro 
både för sin partner och sitt ofödda barn. Forskning har gjorts på den födande kvinnans 
upplevelser vid akut kejsarsnitt men endast lite har forskats om hur hennes partner 
upplever dessa händelser. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa pappors upplevelse i samband med ett oplanerat 
kejsarsnitt. 
Metod: Semistrukturerad intervjustudie som analyserats med kvalitativ innehållsanalys 
Resultat: Utifrån analysen skapades fyra huvudkategorier. Föräldraförberedelser inför 
förlossning, försöka finna sin roll, personalens påverkan och betydelse, konsekvenser 
för parrelationen.  
Slutsats: Pappor behöver stöd och uppmuntran för att medges tillträde och delaktighet 
vid ett oplanerat kejsarsnitt. Även om pappan inte är patient bör han uppmärksammas 
av vårdpersonal för att kunna ge kvinnan stöd men också för att underlätta för honom 
under förlossningen och även underlätta i hans nya roll att bli förälder. Barnmorskan 
spelar en betydande roll i detta arbete inte bara under förlossningen utan också under 
graviditeten. 
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Abstract 
Father´s experiences of unplanned ceasarian section 
Background: During 2016 in Sweden 7,9% of the childbirths was conducted by 
emergency ceasarian section. Not only the woman are affected by a emergency 
ceasasrian section, also the father that is put in a overwealming situation that bring 
worries not only for his partner but also for their unborn child. Research has been done 
of the woman in labour that ends with an unplanned ceasarian section but little is known 
of the fathers perspective of these events.  
Aim: To explore fathers experience of childbirth when their baby is being born by an 
unplanned ceasarian section. 
Method: Seven semi-structured interviews were conducted and analysed with 
qualitative content analysis.  
Findings: Fathers prepare for childbirth in many different ways. The behavior of the 
staff have great impact on the fathers. Fathers feels demands on supporting the women 
during labour. When a childbirth ends with a emergency ceasarian section fathers are 
faced with different emotions. Fathers experience diffuculties sharing the experience 
with the women and this affects their relationship even after the birth. 
Conclusion: There is a need to support and encourage the fathers so that their access 
and participation strengthens. Even though the father isn´t the patient he should be 
noted by health care staff so that he can support the woman but also to facilitate him 
during labour and strengthen him in his role of becoming a father. Midwifes has a large 
part in this not only during labour but also throughout pregnancy.  
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1 Bakgrund 
1.1 Att bli föräldrar 
Att föda barn och att bli förälder, är en stor och omvälvande händelse i livet, inte bara 

för kvinnan utan även för den andra blivande föräldern. Under en graviditet genomgår 

kvinnan både fysiska och psykiska förändringar. Förändringarna gör att kvinnor har en 

klarare strukturerad psykologisk övergång till föräldraskapet än män, som mer är 

intresserad av sin kvinna, och de förändringar hon genomgår (Ryding, 2014). 

Graviditeten är en stressfull tid för den blivande pappan, med mycket oro och tankar på 

den stundande förlossningen (Rosich-Medina & Shetty, 2007). Fler och fler män tar 

aktivt del i graviditet och föräldraskap samt förberedelser inför förlossningen och sedan 

årtionden tillbaka har förlossningsupplevelsen varit en gemensam upplevelse för den 

födande kvinnan och hennes partner (Johansson, Hildingsson & Fenwick, 2013a; Elmir 

& Schmied, 2016). Inför en förlossning har de blivande papporna rädslor för att inte 

kunna göra så mycket i situationen eller att inte kunna ge stöd åt sin kvinna och 

(Collberg, Ellis, 2014). De känner även oro för hur de ska klara papparollen. Pappor 

känner sig ofta utanför i den kvinnovärld som förlossningen utgör och kvinnorna står i 

centrum i förlossningsrummet. Det är viktigt att både kvinnan och pappan får 

uppmärksamhet vid förlossning. Genom att pappan får uppmärksamhet och utrymme 

för sina tankar och idéer gynnas både han, kvinnan och vårdpersonalen. Vid akuta 

situationer kan pappor behöva eget stöd med hänsyn till deras egna behov (ibid.).  

 

Studier visar att pappor ofta känner sig oförberedda inför föräldraskapet (Deave & 

Johnson, 2008, Rosich-Medina & Shetty, 2007). Ett av mödrahälsovårdens mål är att 

kvinnor och män som väntar barn, skall stärkas i sin blivande roll som föräldrar 

(Collberg, Ellis, 2014). Genom information om graviditet, förlossning samt barnets 

utveckling och behov, bidrar mödrahälsovården till detta. Via mödrahälsovården ges 

föräldrastöd kontinuerligt, dels genom föräldragrupper med även enskilt till kvinnan och 

pappan. Det är viktigt att både kvinnan samt pappans behov tillgodoses. Genom att 

barnmorskorna på mödrahälsovården ger känslomässigt stöd och information till 

blivande pappor, kan de lättare förstå, hantera och utveckla övergången till deras roll i 

föräldraskapet (ibid.).  

 
1.2 Pappans roll 
Under graviditeten och förlossningen har pappans roll förändrats under de senaste 

decennierna i Sverige (Ryding, 2014). Förr förväntades papporna vara försörjare och 
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beskydda sin familj och papporna förväntades inte vara delaktiga under förlossningen, 

utan barnmorskan stod för det känslomässiga stödet till kvinnorna. I början av 1970 

talet blev det mer eller mindre vanligt att papporna var med under förlossningen (ibid.). 

Pappors delaktighet i föräldraskapet har ökat de senaste decennierna (Barimani, 2016). 

Idag finns förväntningar på pappor, att följa med på mödrahälsovården, delta i 

föräldrautbildning och vara med under förlossningen. Att pappor blir involverade i 

föräldraskapet tidigt är viktigt och där har bland annat mödrahälsovården en viktig roll 

för föräldraparet (ibid.).  

 

En förlossning innebär en känslosam upplevelse. Den blivande pappan är den mest 

betydelsefulla personen för den födande kvinnan, både under och efter förlossningen 

(Lindberg & Engström, 2013; Lundgren & Berg, 2016). Den medföljande partnerns roll 

är den av supporter. Hen stöttar och bistår den födande kvinnan och står för säkerhet 

och trygghet (Berg & Premberg, 2010). Den medföljande partnern kan uppleva 

svårigheter att förstå sin roll under förlossningen och upplevelsen är ofta fylld av 

känslor av nervositet, oro, rädsla och hjälplöshet. Oro för barnets välmående samt 

känslan av oförmåga att hjälpa kvinnan med förlossningssmärtan är det som upplevs 

svårast (Johansson et al., 2013a). Pappor vill närvara vid sina barns födelse och 

kvinnorna upplever närvaron som något positivt (Johansson et al., 2013b, Rosich-

Medina & Shetty, 2007).  

 

De flesta pappor har positiva erfarenheter av förlossningen. De pappor som har negativa 

erfarenheter, är de vars barn förlöstes instrumentellt eller genom kejsarsnitt (Johansson, 

Rubertsson, Rådestad & Hildingsson, 2012). Pappor som får vara med om ett akut 

kejsarsnitt upplever detta som traumatiskt. Ett akut kejsarsnitt sker oftast skyndsamt, 

vilket gör att informationen kan bli bristfällig. De känner sig mentalt inte förberedda, 

utan panik och chockkänsla infinner sig (Wiklund & Hildingsson, 2016). När beslut om 

akut kejsarsnitt fattats, upplever pappor känslor såsom oro både för sin kvinna, men 

även för sitt ofödda barn. Oron ökade när beslutet togs och fortsatte under hela 

förlossningsförloppet (Johansson et al., 2013b). Miljön i operationssalen spelar även en 

stor roll, och bidrar till att papporna känner sig obekväma.  

 

Information under förlossningsförloppet är viktigt för papporna så att de känner sig 

delaktiga. Genom information och bra omhändertagande upplever papporna en känsla 
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av lugn samt att de är inkluderade. När regelbunden information uteblir skapar det en 

sämre förlossningsupplevelse (ibid.). Pappor som varit med vid ett akut kejsarsnitt 

behöver ett bra omhändertagande efter kejsarsnittet, för att få förståelse för vad som 

skett (Rosich-Medina & Shetty, 2007). Pappor kan utveckla post traumatiskt 

stressyndrom eller en depression efter ett akut kejsarsnitt och både mammor och pappor 

behöver stöd. De vill prata om förlossningsupplevelsen tillsammans med sin kvinna, 

men de vill samtidigt inte att det skall blir en extra börda för dem (Lindberg & 

Engström, 2013).  

 
1.3 Barnmorskans kompetensområde 
Barnmorskan har självständigt hand om den normala graviditeten på mödrahälsovården 

genom fosterövervakning, hälsoövervakning för kvinnan och föräldraförberedelser för 

paret. En normal förlossning handläggs av barnmorskan på förlossningsavdelningen där 

hon främjar det normala förlossningsförloppet. Barnmorskan har också ansvar för 

kvinnor och barn i den postnatala perioden vilket innebär att hon ska handha och vårda 

kvinnan med de fysiska och psykiska förändringar som en förlossning innebär samt 

gynna amning. Barnmorskan har kompetens att identifiera avvikelser och 

komplikationer. Detta innebär att barnmorskan samarbetar med andra professioner och 

yrkesgrupper som konsulteras och remitteras till när behov uppstår som är utanför 

barnmorskans kompetensområde (Svenskabarnmorskeförbundet, 2018).  

 

Ett etiskt förhållningssätt och relation med en kvinna och hennes familj är viktiga delar 

av barnmorskans arbete (Lundgren & Berg, 2016). Detta belyser hur barnmorskans 

relation med en kvinna bör vara, och innefattar att barnmorskan är med kvinnan för att 

ta del av hennes situation, tidigare erfarenheter och upplevelser och barnmorskan bör 

vara öppen för hennes och partnerns önskemål och behov (ibid.). Även detta fastlås i 

kompetensbeskrivningen för barnmorskor att vården skall så långt så möjligt 

genomföras i samråd med kvinnan och hennes partner, genom att se till deras önskemål 

och olika behov tillgodoses (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). I relationen mellan 

barnmorskan och paret finns hälsofrämjande och rådgivande verksamhet som utgör 

grunden för hälsa och välbefinnande (Lundgren & Berg, 2016). Barnmorskan har en 

stödjande roll och kontinuerlig information och stöd under en förlossning ger ofta en 

positiv förlossningsupplevelse för kvinnan och partnern. Stöd under en förlossning kan 

också ges till kvinnan av t.ex. partner, familjemedlemmar, vänner, undersköterskor och 

läkare (ibid.). Att inkludera och involvera pappor är en del av barnmorskans roll, och 
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barnmorskor upplever att de är relativt säkra i den rollen. Trots detta upplever 

barnmorskor en önskan om ökad kunskap och utbildning i hur de kan förbättra arbetet 

med att ge pappor stöd och delaktighet i vården (Rominov et al., 2017).   

 
1.4 Kejsarsnitt 
Oavsett hur väl förberedda de blivande föräldrarna är så är en förlossning en situation 

med en icke given händelsekedja och utfall. Kritiska situationer kan uppstå som är 

omöjliga att förutspå där akuta åtgärder krävs (Svensk Förening för Obstetrik och 

Gynekologi [SFOG], 2010). Under 2016 var det 7,9 % av förlossningarna i Sverige som 

avslutades med ett oplanerat kejsarsnitt (Socialstyrelsen, 2018). Komplikationerna som 

leder fram till detta kan uppkomma sakta och kejsarsnittet kan utföras akut men under 

lugna förhållanden (SFOG, 2010). Det kan också uppkomma akuta situationer där 

förlossningen måste avslutas skyndsamt och kejsarsnittet blir då mer plötsligt och 

stressat (ibid). Ett kejsarsnitt innebär en operation där ett tvärsnitt läggs i nedre delen av 

mammans buk för att ta ut barnet (Andolf, 2014). Kejsarsnitt kan delas in i elektiva, 

som planeras innan start av värkar, akuta som görs efter start av värkar, och urakuta som 

görs så snabbt så möjligt. Ett kejsarsnitt kan göras av olika anledningar. En indikation är 

om mamman eller barnets liv är i fara av en vaginal förlossning. Kejsarsnitt kan också 

göras när förlossningsförloppet blir långt eller vid dålig progress (ibid.). Vid ett akut 

kejsarsnitt används spinalbedövning, vid ett urakut kejsarsnitt sövs mamman ner 

(Wiklund, Hildingsson, 2016). Risken för komplikationer är högre i samband med ett 

kejsarsnitt än vid en vaginal förlossning, därför är man i Sverige idag restriktiv till att 

genomföra ett kejsarsnitt på humanitär indikation utan någon medicinsk orsak (Andolf, 

2014, Wiklund & Hildingsson, 2016).  

 

I en studie framkommer det att barnmorskor och läkare delar uppfattningen om att en 

normal förlossning är det bästa alternativet för både kvinnan och barnet, men 

barnmorskor anser att mindre erfarna läkare tenderar att utföra kejsarsnitt tidigare än 

deras mer erfarna kollegor (Panda et al., 2018). Detta motsägs av en annan studie som 

undersökt barnmorskor och läkares åsikter om kejsarsnitt, som menar att läkare är mer 

benägna till att utföra kejsarsnitt (Josefsson et al., 2011). Skillnader i synsätt påverkas 

till viss del av hur förlossningsvården ser ut, vilket även påpekas i en studie av Sahlin et 

al., (2017) som beskriver att förlossningsvården inte bara utformas till följd av kunskap 

och beprövad erfarenhet utan också av kultur, attityder och tradition.  
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1.5 Hud mot hud och anknytning  
Anknytningen mellan mamma, pappa och barn börjar under graviditeten (Ryding, 

2014). För föräldrarna är hud-mot-hudkontakt viktigt för föräldrarnas anknytning till 

barnet och är särskilt betydelsefullt för barnet efter förlossningen (ibid.). Hud-mot-hud-

kontakt innebär att barnet ligger naket med direkt kontakt med mammas eller pappas 

hud (Widström, Jonas, Nissen, 2016). Det nyfödda barnet är i stort behov av närhet och 

kroppskontakt. Barnet blir genom kroppskontakten lugnare, får stabil hjärt- och 

andningsfrekvens och bibehåller sin kroppstemperatur lättare vilket därmed leder till 

stabil blodsockernivå. Vid en vaginal förlossning är det oftast kvinnan som förser barnet 

med kravet på tidig hud-mot-hud-kontakt. Vid ett oplanerat kejsarsnitt då kvinnan inte 

kan uppfylla dessa kraven på samma sätt, bör barnet få hud-mot-hud-kontakt så fort så 

möjligt av pappan istället. Att barnet ligger hud-mot-hud hos pappa, understödjer 

barnets utveckling och skapar en känsla av delaktighet och ansvar för pappan. Widström 

et al. (2016) menar att vården efter ett kejsarsnitt bör inriktas på tidig hud-mot-hud-

kontakt, och om kvinnan inte får möjlighet till en tidig hud-mot-hud-kontakt är det av 

stor vikt att hjälpa och stötta pappan så han kan bistå med detta. 

 
 
2 Problemformulering 
Inte bara kvinnan påverkas av ett akut kejsarsnitt, utan även pappan som blir försatt i en 

överväldigande situation som gör att han känner oro både för sin partner och sitt ofödda 

barn (Lindberg, Engström, 2013). Forskning har gjorts på den födande kvinnans 

upplevelser när oväntade och oförutsedda händelser sker vid förlossningen, men endast 

lite har forskats om hur hennes partner upplever dessa händelser (Elmir & Schmied, 

2016). Det finns också flera studier som belyser kvinnors upplevelser av akut kejsarsnitt 

(Yokote, 2008; Somera, Feeley & Ciofani, 2010; Karlström, 2017; Kjerulff & Brubaker, 

2018). Mer forskning kring mäns upplevelser när deras barn föds med kejsarsnitt 

behöver göras (Yokote, 2007; Johansson, Hildingsson & Fenwick, 2013b; Messner, 

2018). Det är med anledning av ovanstående väsentligt att barnmorskor som arbetar på 

en förlossningsavdelning förstår pappors känslor vid ett akut kejsarsnitt. Genom 

förståelse för deras känslor och reaktioner som ett akut kejsarsnitt kan frambringa, kan 

barnmorskor hjälpa till att stötta blivande pappor i denna situation på bästa möjliga sätt, 

genom korrekt information och stöd (Yokote, 2007). 
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3 Syfte 
Syftet med studien var att belysa pappors upplevelse i samband med ett oplanerat 

kejsarsnitt. 

 
4 Teoretisk referensram 
Författarna har valt att använda familjefokuserad omvårdnad (FFO) som teoretisk 

referensram. FFO är en strategi för forskning, utbildning och klinisk verksamhet, med 

mål att sätta familjen i fokus (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017a). Denna studie 

beskriver pappors upplevelse av ett oplanerat kejsarsnitt. När man talar om en gravid 

kvinna och hennes partner som är i behov av omvårdnad, är begreppet FFO passande 

(Benzein et al., 2017a). En familj kan definieras på många olika sätt. Vem som tillhör 

familjen, bestämmer familjen själva (Benzein et al., 2017a).  

 

Utgångspunkten för FFO är att alla människor är en del av ett sammanhang tillsammans 

med andra människor, därmed finns det behov av att se både den enskilda individen och 

människorna runt omkring, som en enhet i vården (Benzein et al., 2017a). FFO kan 

delas in i två områden. Det första området är familjecentrerad omvårdnad som innebär 

att familjen ses som ett stort system, där medlemmarna i familjen tillsammans blir större 

än alla enskilt för sig.  Det andra området är familjerelaterad omvårdnad som innebär att 

patienten eller en närstående sätts i fokus och de andra utgör kontext. Inom vård och 

omsorg är familjerelaterad omvårdnad vanligt förekommande. De två områdena skall 

komplettera varandra, men att familjecentrerad omvårdnad bör få mer utrymme (ibid.). 

Denna studie fokuserar på det andra området av FFO, familjerelaterad omvårdnad. 

 

Personal som jobbar inom hälso- och sjukvården är experter genom att besitta kunskap 

inom sin yrkesroll, där regler och riktlinjer följs (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2017b). Familjerelaterad omvårdnad innebär att fokus flyttats från barnmorskans 

kompetens, till kvinnans behov av omvårdnad och där den fokuserar på partnerskapet 

mellan den gravida kvinnan, hennes partner och barnmorskan. I det första mötet med en 

gravid kvinna och hennes partner är det av stor betydelse för hur man som barnmorska 

går in för mötet. Det är viktigt att i mötet ta sig tid, vara lyhörd, respektfull och 

tillmötesgående, vilket skapar förutsättning för trygghet och förtroende. Genom att 

barnmorskan ser pappan som en kontext till den gravida kvinnan, inkluderas pappan i 

upplevelsen. Att lyssna och identifiera vilket behov av hjälp, kvinnan och hennes 
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partner önskar, ger en ökad förutsättning för att de skall vara nöjda med omvårdnaden 

och den förändring som sker. Benzein et al. (2017b) betonar att det behövs träning för 

att bli expert i att arbeta med familjer. Utvecklingen till detta sker genom att tänka på 

familjen och se familjen som en enhet och handla därefter. Det optimala scenariot är att 

kvinnan och hennes partner bjuder in barnmorskan och barnmorskan bjuder in kvinnan 

och hennes partner. Genom att barnmorskan ser kvinnan och hennes partner som en 

enhet, bidrar detta till att barnmorskan fokuserar på familjens betydelse för kvinnans 

upplevelse, och hur detta inverkar på hela familjen (ibid.).  

 

5 Metod 
5.1 Urval 
Urvalet har skett genom bekvämlighetsurval, vilket innebär att en sökning av deltagare 

görs på en strategisk plats där man kan tänkas finna lämpliga deltagare (Trost, 2010).  

Urvalet har skett efter följande inklusionskriterier; män över 18 år som blivit pappor. De 

har varit med vid förlossningen av deras barn där förlossningen skett genom oplanerat 

kejsarsnitt på ett sjukhus i södra Sverige. De behärskar svenska språket. Pappor inom 

ramen för ovanstående kriterier tillfrågades, oavsett utbildning, tidigare barn och 

bostadsort.  

 
5.2 Rekrytering 
Information om studien samt förfrågan om att få hjälp med att dela ut informationsbrev  

till nyblivna pappor, skickades via mail till samtliga medarbetare på BB-avdelningen. 

Information om studien samt inbjudan att delta delades ut av personal på BB-

avdelningen till pappor som uppfyllde kriterierna för att vara med i studien. Två av 

papporna som först lämnat sina kontaktuppgifter gick sedan inte att nå för att genomföra 

intervju med och har därmed inte deltagit i studien. Slutligen ledde rekryteringen till att 

sju män rekryterades. De intervjuade papporna har inte vårdats av författarna för att 

undvika att författarna lade in egna värderingar och upplevelser av händelsen.   

 

5.3 Datainsamling 
Författarnas intension var att papporna skulle bli intervjuade i lugn och ro när familjen 

hade kommit hem från BB efter överenskommelse med författarna på en plats som 

deltagarna själva valde. En av papporna valde ändå att bli intervjuad på sjukhuset innan 

de åkte hem efter att deras barn fötts. Det hade då gått fem dagar sedan förlossningen. 

Övriga pappor valde att bli intervjuade i sina hem, eller i ett konferensrum på ett 
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bibliotek, alternativt hemma hos en av författarna. Intervjuerna tog mellan 24 och 44 

minuter. Semistrukturerad intervju användes. Detta innebar att intervjun riktades in på 

vissa centrala områden utifrån studiens syfte (Dalen, 2011). Intervjuerna spelades in 

med hjälp av mobiltelefon i sin helhet. Efter det överfördes materialet på en USB-enhet 

och därefter raderades intervjun från mobiltelefonen. Intervjuerna kodades genom att 

tilldelas fiktiva namn och kodlistan förvarades i ett låst skåp. Den första intervjun sågs 

initialt som en provintervju. Intervjuguiden korrigerades efter provintervjun och en del 

frågor lades till då nya frågeområden framkom (Dalen, 2011). Inga befintliga frågor 

ändrades men en del följdfrågor lades till för att författarna inte skulle missa väsentlig 

information (ibid.). Det handlade bl.a. om att be papporna att berätta om deras tidigare 

förlossningsupplevelser och om det fanns andra barn sedan tidigare, både gemensamma 

med den nuvarande partnern eller från andra förhållanden. Denna information framkom 

även spontant i provintervjun varför även den inkluderades i resultatet. Författarna 

genomförde intervjuerna tillsammans för att på så sätt vara lika insatta i materialet. 

Under intervjuerna var en av författarna fokuserad på att intervjua medan den andra 

författaren skötte det tekniska såsom inspelning och att föra anteckningar (Dalen, 2011). 

Båda författarna hjälptes dock åt med att ställa följdfrågor eller be om förtydligande när 

det fanns behov av det.  

 

5.4 Dataanalys 
När intervjuerna genomförts skrevs de ut ordagrant. Författarna skrev ut varannan 

intervju. Båda författarna läste sedan igenom de utskrivna intervjuerna för att få en 

överblick över innehållet. De inspelade och utskrivna intervjuerna analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys och induktiv ansats enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012). En kvalitativ innehållsanalys används för att tolka texter och finna samband och 

likheter i materialet. Induktiv ansats innebär att texten tolkas utan förutbestämda 

kriterier och analysen baseras på innehållet i de intervjuade personernas berättelser och 

upplevelser. Genom innehåll och sammanhang togs meningsenheter ut från textstycket, 

som innehållsmässigt hörde ihop (ibid.). Detta gjordes var för sig av författarna för att 

sedan kunna jämföras och för att se så att författarna tolkade informationen på liknande 

sätt. Dessa meningsenheter kondenserades sedan ner och kodades. Kondenseringen 

innebär att texten kortas ner och blir mer lätthanterlig men utan att förlora sin innebörd 

och mening. Att skapa koder till den kondenserade texten innebär en kort beskrivning 

av innehållet genom att en etikett sätts på meningsenheterna. Författarna markerade 
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tillsammans de olika kondenserade meningsenheterna med olika färg för olika koder. 

De olika koderna skapades med hänsyn till kontexten i meningsenheterna. Utifrån 

koderna skapades underkategorier och kategorier. Genom att förena ett antal 

underkategorier till kategorier så sammanbinds det underliggande budskapet i texten 

och skapar en tråd av mening i olika kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 

Exempel: 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag tror inte att 
det är brist på 
kompetens utan 
det är något 
slags tabu om 
hela det här. 
Dom tror att 
alla tror att det 
är en lätt utväg, 
det gör inte ont 
med kejsarsnitt 
och bara skär ut 
ungen så 
slipper jag ligga 
här och krysta 
ut... 

Det är något 
slags tabu, dom 
tror att alla tror 
att det är en lätt 
utväg, det gör 
inte ont med 
kejsarsnitt 

Kejsarsnitt är 
tabu 

Personalens 
inställning till 
kejsarsnitt 

Personalens 
påverkan och  
betydelse  

Att se dom man 
älskar ha ont 
och inte kunna 
göra mer eller 
mindre än 
klappa på 
ryggen och 
andas, det är 
det enda man 
kan göra, det 
finns inget man 
kan göra för att 
hjälpa henne... 

Det enda man 
kan göra är att 
klappa på 
ryggen och 
andas, det finns 
inget man kan 
göra för att 
hjälpa henne 

Inget man kan 
göra 

Känsla av 
maktlöshet 

Försöka finna 
sin roll 
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De första 
dagarna pratade 
vi så mycket 
om det så, men 
nu är det 
liksom inte nåt 
speciellt så, 
tycker ingen av 
oss. Vi har 
nästan typ 
glömt bort det 
eller vad man 
ska säga... 

Vi pratade 
mycket om det 
men nu är det 
inget speciellt 

Pratade mycket 
tillsammans 

Att prata och 
bearbeta 
tillsammans 

Konsekvenser 
för 
parrelationen 

 
 

6 Resultat 
Resultatet bygger på intervjuer med sju pappor som varit med om oplanerat kejsarsnitt. 

Fem av papporna var förstagångsföräldrar, för en av deras kvinnor var det däremot 

tredje barnet. Två av papporna hade barn sedan tidigare, en av dessa hade tidigare varit 

med vid ett akut kejsarsnitt.  Utifrån analysen skapades fyra kategorier och tolv 

underkategorier som tillsammans bildade resultatet. Se figur 1 

 
Figur 1. Kategorier och underkategorier 
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Inte	  våga	  ta	  
plats	  

Påverkad	  av	  
kvinnans	  
7llstånd	  

Rädsla	  och	  oro	  
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trygg	  

Personalens	  
inställning	  7ll	  
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Vikten	  av	  
informa7on	  och	  
kommunika7on	  

Stöd	  och	  hjälp	  genom	  
personalens	  beteende,	  
agerande	  och	  närvaro	  

Konsekvenser	  för	  
parrela<onen	  

A=	  inte	  kunna	  
dela	  upplevelsen	  

A=	  prata	  och	  
bearbeta	  

7llsammans	  

Påverkad	  av	  
erfarenheten	  
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6.1 Föräldraförberedelser inför förlossning 
De blivande föräldrarna förberedde sig inför förlossningen på olika sätt. Flera av 

papporna som väntade sitt första barn gick föräldrautbildning som erbjudits dem via 

mödrahälsovården. De tyckte att det var bra information som gavs och att man även 

hade pratat om kejsarsnitt.  
 

"...jag tyckte det var väldigt bra med dom där föräldragrupperna faktiskt. Jag tyckte de 

var väldigt mycket bra grejer. Vi pratade om kejsarsnitt också..." - Cesar  

 

De pappor som hade barn sedan tidigare hade inget intresse av att gå föräldrautbildning 

igen då de ansåg att det inte hade givit dem så mycket. De hade inget minne av att det 

då hade informerats om kejsarsnitt. En del av dem tyckte att det kändes konstlat att ingå 

i en grupp som de själva inte valt och pratade hellre med vänner i samma situation: 

 

"...Det är den här grejen att man har parat ihop med människor för att man har råkat 

att blivit gravida ungefär samtidigt, det känns mer en konstig konstellation, så att det, 

jag umgås hellre med folk som man faktiskt har någonting gemensamt med på riktigt..."                           

- Amadeus 

 

En förstagångspappa som inte gått föräldrautbildning påpekade att han fann stöd i att 

prata med familj och vänner inför den stundande förlossningen. En del pappor valde att 

söka information på egen hand och tog del av forskningsrapporter och statistik, andra 

kollade på förlossningar på nätet. En del pappor valde att bara ta förlossningen som den 

kommer, de hade svårt att föreställa sig hur det skulle bli och tyckte därför att det var 

svårt att förbereda sig på något speciellt vis.  
 

"... jag hade väl egentligen inte tänkt så mycket på det. Asså, jag var rätt så lugn och så, 

jag hade inte förberett mig heller på något vis. jag vet inte riktigt, jag tog det lite som 

det kom..." - Didrik 

 

De pappor som hade barn sedan tidigare upplevde trygghet i att de varit med om en 

förlossning och blivit föräldrar innan och kände sig därför mer förberedda än förra 

gången, på förlossningen som skulle komma. En av papporna hade tidigare varit med 

om ett kejsarsnitt och var därför beredd på vad den situationen innebar.  
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"... Man har ju varit i den sitsen innan så i den situationen så var det väl, näe det var 

ingen oro..." - Boris 
 

Även att vårdtiden på BB blir något längre efter ett kejsarsnitt var något som denna 

pappan var förberedd på. En av papporna tyckte också att han fått bra information om 

kejsarsnitt på den informationsträff och rundvandringen på förlossning och BB som 

erbjuds blivande föräldrar och som han deltagit i. En av papporna vars kvinna varit 

inlagd p.g.a. graviditetskomplikationer på förlossningsavdelningen upplevde trygghet 

både i att känna till lokalerna men även att ha träffat många av 

förlossningsbarnmorskorna.  

 

"... Sen i med att vi låg där så länge, så hade vi ju redan hunnit gå igenom det avigt och 

rätt med alla barnmorskor som var där..." - Cesar 

 

En av papporna vars kvinna var rädd inför förlossningen och orolig för att bli igångsatt 

och att hennes kropp inte skulle svara på detta, var med på Ofeliamottagningen för att få 

hjälp med hennes förlossningsrädsla. Han upplevde besvikelse över att paret inte blivit 

lyssnat på. Han kände brist på flexibilitet och att just det kvinnans rädsla grundade sig i 

inte fick komma fram. Detta kändes svårt för honom då oron inför förlossningen steg 

ytterligare för kvinnan och han hade svårt att stötta och lugna henne. 
 

Pappornas inställning till kejsarsnitt skilde sig åt beroende på vilka erfarenheter och 

tankar dom hade med sig sedan tidigare. För vissa av papporna som hade fått 

information om att förlossningen kunde sluta med kejsarsnitt var ändå känslan att detta 

är inget som kommer hända oss. En del pappor var helt främmande inför tanken på 

kejsarsnitt och blev då chockade när förlossningen avslutades med detta.  

 

"...Ähhh, nej, vi pratade aldrig ens om kejsarsnitt. Så vi hade aldrig tankarna om 

kejsarsnitt..." - Erik  
 

En del pappor hade diskuterat med familj och vänner med erfarenheter av kejsarsnitt 

och hade därmed funderat kring möjligheten att förlossningen skulle sluta med detta, 

dessutom var det för en del så att någon av de blivande föräldrarna själva förlösts med 
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kejsarsnitt. För dem var upplevelsen inte lika skrämmande efteråt. De upplevde att 

kvinnan försökt att föda vaginalt men att det inte gjorde så mycket att förlossningen 

slutade med kejsarsnitt.  
 

"...Men så skulle vi försöka att ta det vaginalt men sen att det blev kejsarsnitt det gjorde 

inte så mycket i slutändan. I med att vi hade haft det i tanke från start..." - Cesar 

 

6.2 Försöka finna sin roll   
6.2.1 Känsla av maktlöshet 
När förlossningen startade och kvinnan fick värkar kände pappan skyldighet att försöka 

stötta henne genom att föra hennes talan. När förlossningen blev långdragen och 

kvinnan blev mer uppgiven ökade frustrationen för pappan som kände sig maktlös och 

förtvivlad. Papporna försökte få en överblick och någon typ av kontroll över förloppet 

genom att fråga om vilka valmöjligheter som fanns och om man kunde sätta någon 

tidsbestämmelse på hur länge till kvinnan skulle behöva ha ont. Att se den personen 

som betyder mest för en ha så ont var krävande för papporna.  

 

"...där ligger den personen man älskar mest i hela världen och har så fruktansvärt ont. 

Och inget tycks hjälpa. Man kan inte göra nånting..." - Fabian 
 

De uppgav att känslorna av maktlöshet och att inte kunna lindra hennes smärtor var 

jobbiga och skapade frustration. Att försöka vara närvarande, ge massage och beröring 

var allt dom kunde erbjuda, men de upplevde att det inte var till mycket hjälp och de 

kände sig otillräckliga. Trots pappornas upplevelse av otillräcklighet hade de i efterhand 

fått bekräftelse av kvinnorna att de känt sig stärkta av pappornas närvaro och stöd. 

 

"... hon sa ju att hon tyckte att jag gjorde jätte, jättebra och så här. Men själv så kände 

man liksom att man var mer som en åskådare nästan..." - Gustav 

 

6.2.2 Inte våga ta plats 
Att kvinnan är huvudpersonen i barnafödandet var något som samtliga pappor nämnde. 

De kände att de inte vågade ta plats och höll sig i bakgrunden och vågade ibland inte 

ställa frågor som de hade. Fokus låg på kvinnan och de hade en känsla av 

underlägsenhet gentemot personalen. Känslan av att inte våga ta plats var särskilt tydligt 
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i operationssalen där papporna hade svårt att finna sin roll. 
 

"...ehhh och sen in i rummet där, så blev man satt på en stol där. Man känner sig ju i 

vägen, måste jag säga..." - Cesar 
 

Känslan av att inte våga ta plats fanns också när de kom till BB-avdelningen där de 

upplevde att de inte ville ta upp utrymme eftersom fokus nu skulle vara på mamma och 

barn.  

 

6.2.3 Påverkad av kvinnans tillstånd 
När förlossningen drog ut på tiden och förloppet blev långdraget ökade pappornas oro i 

takt med kvinnans smärta och uppgivenhet. Känslor av att detta måste få ett avslut 

infann sig och papporna våndades då kvinnan blev tröttare och tröttare. En av papporna 

kände sig först delaktig i förlossningen och att han och kvinnan samarbetade väl. När 

förloppet blev utdraget tappade kvinnan kontroll och han kände att han inte längre 

kunde hjälpa till, han upplevde att han blev stående hjälplös vid sidan om. 

 

"...för innan kunde vi ju jobba tillsammans, jag hjälpte henne med gasen och att andas 

och sånt, sen gick det ju inte längre. Då kunde jag inte göra så mycket utan då var det, 

ja då var jag typ nästan i vägen..." - Gustav 

 

Flera pappor uppgav att de kände en stor befrielse när beslutet togs om akut kejsarsnitt 

och att de önskade att beslutet hade tagits tidigare. En pappa som kände stor lättnad när 

beslutet togs blev splittrad p.g.a. att hans kvinna kände besvikelse över att det inte 

skulle bli en vaginal förlossning.  
 

"...hon ville föda vaginalt, och blev ju jättebesviken. Jag tyckte att det var jätteskönt, för 

då visste jag att hon slipper ha ont mer. Och han kommer ut, alltså, sen är det ju 

komplikationer där med, men just vid det tillfället tänkte jag inte ens på dom. Då tänkte 

jag bara hon ska sluta ha ont..." - Fabian 
 

Pappan försökte då prata med och stötta kvinnan i att det ändå var läkarna och 

barnmorskan som var kompetenta och att dom nu ansåg att förlossningen inte kunde ta 

någon annan riktning. För en annan av papporna blev oron påtaglig när beslutet togs 

eftersom kvinnan på ett väldigt tydligt sätt uttryckt att hon definitivt inte ville att 
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förlossningen skulle sluta med kejsarsnitt. Även han kände förtroende för personalens 

kompetens att fatta rätt beslut men han var ändå orolig för kvinnans skull. 

 

"...och då blev vi ju ganska förstörda för hon hade ju liksom, kejsarsnitt var det enda 

som hon inte ville ha. Jag blev ju ledsen för hennes alltså. Jag kunde ju inte göra så 

mycket. Är det kejsarsnitt så är det kejsarsnitt. Men hon kände det nog som att hon gav 

upp. Vi fick inte någon kontakt med henne då..." - Gustav 

 

En del uppger att både de och kvinnan till slut fick be om kejsarsnitt för att smärtan och 

frustrationen över att det inte gick framåt blev för stor. Papporna påverkades av 

kvinnans känslor och de pappor vars kvinnor var rädda och skärrade i operationssalen 

upplevde den situationen mer skrämmande än dom pappor vars kvinnor var lugna. 
 

"...Men det känns ju bra att vara där och hon var jättelugn så jag var, jag kände mig 

inte vidare stressad då heller egentligen..." - Boris 

 

Papporna for illa av kvinnans utsatthet i operationssalen med all personal och all 

utrustning som krävs för ett kejsarsnitt. 
 

"...det var ju liksom 15 doktorer och barnmorskor och hit och dit och ehh hon blev 

uppstrapsad där som Jesus på korset med sladdar och grejer och hitte på ju..." - Cesar 

 

6.2.4 Rädsla och oro för barnet blandat med lättnad 
Då förlossningen slutade i akut kejsarsnitt p.g.a. att barnets hälsa var hotad kände 

papporna stor rädsla och oro. De uppgav att de hade svårt att hinna med känslomässigt 

och att de inte förstod vad som hände. Allvaret och det okända upplevdes skrämmande 

och allt de visste var att barnet inte mådde bra och behövde komma ut fort. Väntan på 

kejsarsnittet upplevdes som pressande och de hade svårt att behålla lugnet. För en utav 

papporna, där förlossningen slutade med ett urakut kejsarsnitt och personalen tog 

sängen med kvinnan i och sprang till operationssalen var upplevelsen fasansfull.   
 

"...Jag var helt alltså svart (pappa drar handflatan framför ansiktet) jag klarade inte att 

stå på benen och så här, jag gick ju ner på knä där. Bara stod där och funderade på vad 

är det som pågår? Jag kom inte ihåg nånting, jag var helt borta..." - Erik 
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Efter att barnet fötts så fick papporna en uppfattning av hur barnet mådde. De tittade på 

hur barnet såg ut i hudfärg och rörelser och de lyssnade efter ljud och skrik från barnet. 

Även hur personalen uppträdde bidrog till hur papporna uppfattade att barnet mådde. Då 

barnet togs ut till barnbordet och den väntande personalen från neonatal var oron inte 

alltid över för papporna. 
 

"...och så heter det barn drar ofta upp sina ben. Men när den ligger helt platt, med 

benen ut, rakt ut och är blå så blir man lite nervös..." - Amadeus 
 

Papporna fick närvara vid barnbordet och stå vid personalens sida. Även om dom 

förstod på personalens uppförande att barnet inte mådde bra och behövde hjälp så var 

det ändå en tröst i att få vara nära och kunna vidröra sitt barn. De fick därmed möjlighet 

att med egna ögon se att barnet kom igång och andades och blev bättre. Dessutom tog 

sig personalen tid att förklara var de gjorde med barnet och varför och på så sätt kände 

sig papporna delaktiga. När de såg att personalens hjälp till barnet gav resultat var 

lättnaden enorm. Därefter när det värsta var över översköljdes papporna av känslor och 

chock infann sig.  
 

"...Vilket man märkte sen när, när ungen kom igång då så kan du, du kan bära ut honom 

till mamma där, jag tittade på händerna, jag bär ingenting nu. Jag bara skakade, jag 

tar inte i ett barn. Det är klinkergolv här inne det är skitdålig idé..." - Amadeus 
 

För en del av papporna var upplevelsen inte lika traumatiskt. Barnet kom ut och de fick 

direkt barnet i famnen och kunde se att barnet mådde bra.  
 

"...jag tyckte det kändes bra. Hon hade alla fingrar och tår på rätt ställe så det kändes 

väldigt skönt..." - Didrik 

 

6.2.5 Att ta större ansvar  
Vid en förlossning som avslutats med kejsarsnitt ökar ansvaret på papporna med tanke 

på att kvinnan blir påverkad av att ha varit med om en operation. De upplevde ett ökat 

ansvar gentemot kvinnan som var smärtpåverkad och behövde hjälp. Att det tar längre 

tid för kvinnan att återhämta sig efter en förlossning med kejsarsnitt var tydligt för 

papporna. 
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"...det märker jag ju själv nu, alltså jag hjälper ju henne så mycket som jag kan. Det 

känns verkligen, det är inte såhär bara att så, svisch, du är klar..." - Erik 
 

Papporna upplevde också hur de fick ta huvudansvaret för mycket av det praktiska med 

barnet. Hjälpa mamman vid amning, sköta om och ta med barnet på läkarbesök.  

 

6.3 Personalens påverkan och betydelse 
6.3.1 Oförberedd men trygg 
Efter att beslutet tagits om kejsarsnitt beskriver flera av papporna att de var oförberedda 

på hur mycket personal som fanns i operationssalen och blev överväldigade av alla 

människor. De kunde inte föreställa sig hur många människor från olika 

personalkategorier som var inblandade i ett operationsförlopp. I vissa fall fanns det 

också personal från neonatal som väntade i rummet utanför och stod beredda att hjälpa 

barnet.   
 

"...det var ju ett gäng till det var ju, det hade jag väl inte riktigt slagit mig att när vi kom 

in i operationssalen att ehh det var ett helt extra gäng i rummet utanför så det var ju det 

var liksom en åtta pers till bara där ute (pappa skrattar) så det var folk överallt kändes 

det som..."   - Cesar 
 

Trots att papporna kände sig överväldigade av antalet personal som närvarade så ingav 

det också ett lugn och en trygghet att det fanns så många människor där för att hjälpa 

mor och barn. De kände att personalen verkade veta vad dom gjorde. 
 

"...Det blir väldigt mycket att ta in när det är så många. Sen är det lite som formel 1 

stall, alla är så sjukt fokuserade. Alltså man blir imponerad. Dom bara står och ropar 

små kommandon, det är jätte synkat, det är fantastiskt att se. Samtidigt som det är sjukt 

skrämmande att inte fatta ett ord av vad dom säger..." - Amadeus 

 

När personalen pratade med paret om vardagliga saker och var glada och skämtsamma 

så kände papporna trygghet och blev mer avslappnade. Trots att situationen var stressig 

och allvaret var påtagligt så gjorde alla vad de skulle och skötte sitt jobb trots att det var 

bråttom.  
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6.3.2 Personalens inställning till kejsarsnitt 
Flera av papporna, där förlossningen var långdragen och pågick under flera dagar, 

upplevde frustration över inställningen som en del av personalens hade till kejsarsnitt. 

De märkte att det fanns delade meningar bland barnmorskorna om synen på kejsarsnitt 

och att de barnmorskor som ansåg att kejsarsnitt bör undvikas tog denna ståndpunkt 

alldeles för långt. De menade att det med dagens moderna teknik borde gå att långt 

tidigare utröna om en vaginalförlossning är möjlig och de kände att personalens 

negativa inställning till kejsarsnitt gjorde att det dröjde tills beslut fattades.  
 

"...Det känns som att hela konceptet kejsarsnitt är ju tabu. Det är något som man inte 

ska ha, det är fel på alla håll och kanter. Men det är precis som dom gör allt för att 

undvika kejsarsnitt. Försöka inse att det är naturligt inte alltid är bäst. Naturligt i 

många fall är bäst..." - Amadeus 

 

De hade också svårt att förstå att personalen påtalade att naturligt är bäst samtidigt som 

kvinnan fick mediciner och hormoner vid flera tillfällen med syfte att stoppa, starta eller 

söva. Detta upplevdes som motsägelsefullt av papporna. Dock hade en del pappor mer 

förståelse för personalens inställning att undvika kejsarsnitt om det var möjligt. 
 

"...Men jag förstår ju, ett kejsarsnitt, det är ju som sagt en stor bukoperation det är en 

massa andra saker som kan gå fel där ju. Så man vill ju helst undvika det som jag 

förstår det..." - Boris 

 

6.3.3 Stöd och hjälp genom personalens beteende, agerande och närvaro 
De flesta papporna var tacksamma över allt som personalen givit dem. De beskriver att 

hjälpen och stödet från personalen var ovärderlig i många olika situationer i samband 

med förlossningen men också hur stor påverkan personalens uppförande hade på hur de 

uppfattade förloppet. När det kom in mycket personal i rummet och när det var flera 

läkare närvarande så uppfattade papporna allvaret i situationen. Personalens beteende 

påverkade i stor utsträckning hur papporna uppfattade situationen. 
 

"...man såg ju personalen var ju väldigt stressade när vi kom ner, för dom var ju inte 

redo när vi kom. Så det var ju väldigt mycket, dom tappade saker hit, och dom tappade 

saker dit, och dom sprang på varandra och trasslade in sig i slangar..." - Boris 
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Även om situationen var stressig och tyngd av allvar så beskriver papporna tacksamhet 

och hur fascinerande personalens agerande var. Även om de inte förstod vad som hände 

var de ändå trygga i hur personalen hanterade situationen. De blev imponerade då 

många läkare strömmade till och flera människor från många olika personalkategorier 

samarbetade på ett väldigt effektivt sätt. 
 

"... dom har verkligen alltså när det är såhär akut och såhär, att man verkligen gör sitt 

jobb, dom har verkligen hjälpt det dom behöver. För jag själv har inte sett så många 

läkare som det var under den stunden där nere. Det tycker jag är positivt, jättepositivt 

att det verkligen, alltså att dom hjälps åt och dom verkligen vill..." - Erik 
 

När beslutet om kejsarsnitt togs och då de befann sig i operationssalen upplevde de stort 

stöd från både undersköterskan, barnmorskan och narkospersonalen. Den ovana 

situationen som upplevdes skrämmande för papporna blev lättare att hantera när de 

kände att personalen var närvarande och kunde se även honom. En del av papporna 

berättade att de inte visste hur de klarat situationen om inte de haft stöd av personalen. 
 

"... Jag känner faktiskt att det var bra att någon stannade kvar med mig där, alltså 

såhär, för det, man hade inte vetat nånting själv, man står ju helt i ett rum och bara 

undrar vad som pågår och så här..." - Erik 

 

När situationen kändes överväldigande var det skönt bara det fanns någon där för 

pappan vilket upplevdes som en stor tröst. Personalens lugn och effektivitet gjorde 

också att papporna kände stort förtroende för deras kompetens. Flera av papporna 

uppgav att de trots den osäkra situationen kände att oavsett vad som hände så skulle allt 

ordna sig när de väl kom ner till operationssalen. En av papporna uttryckte att han 

kunde släppa oron för kvinnan och koncentrera sig på barnet för tilliten för att 

personalen skulle ta hand om henne var stor. 
 

"... Inte orolig någonstans för hur hon skulle klara det fysiskt, för det var ändå dom man 

fick väldigt stort förtroende för det teamet där inne. Man kände att dom har stenkoll för 

den. För den biten kommer att gå bra..." - Amadeus 
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De pappor som var ensamma med barnet på förlossningssalen innan kvinnan återkom 

från uppvaket, kände trots den oförutsedda situationen att de hade stöd av personalen 

som tittade till dom och hjälpte till med barnet. Överlag var papporna nöjda med 

personalen på förlossningen och BB.  

 

"...det positiva är personalen, man kan inte berömma dom tillräckligt. Asså utan dom så 

skulle man ju var som en liten droppe i havet där. För att dom gör ett jäkla bra jobb 

där. Ja jag har faktiskt aldrig träffat någon i sjukvården som har jobbat så bra. Så att 

jag är jävligt imponerad..." - Gustav 

 

De flesta av papporna beskriver hur hjälpen och stödet från personalen på BB- och 

neonatalavdelningen, kändes fantastiskt och att de fick en bra start på föräldraskapet 

genom att lära sig hur de skulle hantera situationen. 
 

"... för den hjälpen vi fick, och den omtänksamheten och snällheten vi fick där, de, ja jag 

kan inte fatta det. Alla var inne och hjälpte till och la liksom, ville hjälpa till och kom 

med tips och trix. Såg till att vi mår bra att vi var trygga..." - Fabian 

 

"... när jag inte visste nånting, jag frågade om hjälp, det var inte typ att "ähh du klarar 

det" eller såhär, då fick jag verkligen hjälp. Och jag är jätteglad att jag fick den här 

hjälpen utav dom, det behövdes..." - Erik 

 

Flera av papporna nämner också att de är tacksamma över att de fick så många dagar på 

BB och att de kände sig redo att åka hem när de blev utskrivna. Andra pappor upplevde 

att de bar med sig oro och rädslor som de inte visste hur de skulle hantera på egen hand. 

 

6.3.4 Vikten av information och kommunikation 
Papporna uppgav att de ville veta vad som hände och att de i vissa stunder önskat 

tydligare information. Flera av papporna betonar vikten av rak och tydlig information 

och att brister i kommunikationen var frustrerande.  

 

"... Så hon sa nu blir det, nu händer det här och det här och nu kommer det att kännas 

så och så. Det var ju väldigt bra att kunna få en mer en insikt för annars hade man 

undrat lite vad dom höll på med..." - Amadeus 
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Det framkom också att papporna tenderade att lyssna ordagrant på det personalen säger. 

Pappornas önskan om att veta vad som ska hända och vad nästa steg var grusades när 

oförutsedda händelser gjorde att det inte blev som de förväntat sig.  

 

När förloppet uteblev eller tog en annan riktning än vad barnmorskan sagt, skapade 

detta osäkerhet och ängslan.  

 

"... Men när man ligger där och inte vet, och förväntar sig någonting man fått till sig att 

nu kommer detta att hända, och sen är det inte det som händer..." - Gustav 

 

Även när barnet var fött var det viktigt för pappan att få veta hur barnet mådde och att 

det inte var någon fara för mamman eller barnet. En del pappor beskriver att de kände 

sig välinformerade om förlossningsförloppet och vad som lett fram till att förlossningen 

slutat med kejsarsnitt. De kände därmed trygghet i hur de skulle förhålla sig hemma. 

Andra pappor upplevde brist i information vid utskrivningen och att de känner att de 

lämnats med alltför stora frågor om vad som egentligen hände och hur de skulle förhålla 

sig till kvinnans genomgångna operation.  

 

6.4 Konsekvenser för parrelationen 
6.4.1 Att inte kunna dela upplevelsen 
I de fallen där kvinnan blev sövd i samband med kejsarsnittet fick pappan lämna 

operationssalen och vänta utanför tills barnet var fött. Sövningen av kvinnan innebar 

också att paret blev skilda åt under en tid efter förlossningen medan kvinnan befann sig 

på uppvaket. Detta medförde att pappan ensam fick ansvara för barnet en stund vilket 

upplevdes otryggt.  
 

"... Det var lite ovant. Visste inte riktigt vad man skulle göra typ. Jag fick ju ha henne 

(barnet) själv två timmar, innan hon kom upp igen..." - Didrik 

 

En av papporna kände besvikelse när han var tvungen att lämna kvinnan på 

operationssalen och tillsammans med barnet gå tillbaka till förlossningsavdelningen. 

Inte för att kvinnan var sövd utan p.g.a. att personalen hade mycket att göra och var 

tvungna att gå tillbaka till andra väntande patienter, de kunde därför inte vänta på att 
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kvinnan skulle sys ihop och bli klar på operation. Han kände rädsla och oro över att 

lämna kvinnan i en obehaglig situation och hade helst velat stanna hos henne och att de 

tillsammans fick komma tillbaka till förlossningen. Även om förväntningarna var att 

kunna dela upplevelsen och stunden direkt efter att barnet fötts tillsammans som en 

familj, så kände papporna att det var en lättnad att de fick vara med barnet.  
 

"...man hade velat att mamma var hade varit med, det ville man ju. Men man kunde inte 

ändra på det. Jag fick ju vara med honom, så det var jätteskönt..." - Erik 

 

När barnet föddes var kvinnan sövd och papporna stod ensamma med sin upplevelse av 

hur barnet mådde när det kom ut. I de fall där barnet inte mått så bra kände papporna sig 

tvungna att skydda kvinnan från den upplevelsen. De avstod från att berätta för kvinnan 

hur situationen varit när barnet fötts och bar därmed sina känslor för sig själva. 
 

"...du behöver inte veta vilken färg han hade heller hur han mådde. Det var så mycket, 

det var så mycket redan. Jag kände att hon måste få smälta det först. Ehh och inse att 

han mår bra nu och nu mår alla bra och då spelar det egentligen ingen roll längre..."  

- Amadeus 

 

Även om papporna ville skydda kvinnan från jobbiga känslor fanns det en gräns för hur 

mycket de själva orkade bära. En av papporna var medveten om vad det innebar om 

kvinnan blev sövd, han skulle få ta ansvar för barnet ensam och detta var en rädsla hos 

honom. Det blev inte aktuellt eftersom kvinnan var vaken under kejsarsnittet men han 

hade ändå förberett för det värsta genom att ringa en släkting för stöd om kvinnan skulle 

ha blivit sövd. 
 

"...när dom sa att nu blir det kejsarsnitt, så kände jag att om det skulle hända nåt så 

orkar jag inte det. Jag kan inte sitta, om hon skulle bli nersövd, eller ännu värre. Så kan 

jag inte sitta med vår lilla bebis själv och ha henne på uppvaket eller nåt, jag fixar inte 

det..." - Fabian 

 

För de pappor där tiden fram till förlossningen var lång och svår fanns det en oro för 

kvinnan och hur hon skulle hantera alla känslorna efteråt. Papporna berättade också att 

de upplevde att kvinnan i efterhand uppfattat förlossningsförloppet annorlunda och att 
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hon förträngde det jobbiga. Det skapade distans mellan paret då papporna inte kunde 

förmedla sina känslor utan att tänka på hur kvinnan skulle ta emot dem.  
 

"...allting som hände där har hon glömt. Hon kommer ihåg ehh, från att hon fick in 

barnet och framåt det är det enda hon ser. Sen vet jag inte hur mycket jag ska påminna 

henne om heller..." - Amadeus 

 

6.4.2 Att prata och bearbeta tillsammans 
När förlossningen var över och både kvinnan och barnet mådde bra berättade papporna 

att de kunde prata mer öppet om upplevelsen tillsammans med kvinnan. Paret gick 

igenom upplevelsen och pratade om hur de hade känt. En av papporna beskrev att 

kvinnan förstod att även han haft det tufft under förlossningen. 
 

"...hon frågade ju mig direkt, ja hur mår du på riktigt nu då? Och sen pratade vi om 

allt, hur hon hade upplevt det, hur jag hade upplevt det..." - Fabian 

 

När det hade funnits en oro för barnets hälsa så var det inte förrän faran var över och det 

gått ett par dagar som paret kunde slappna av och bearbeta förlossningen tillsammans.  
 

"...och nu mår han ju jättebra. Så vi är båda, både jag och mamman är ju jätteglad. Så 

det är inga problem. Vi pratar ju mycket om det här och så. Det är tufft men, vi tar en 

dag i taget..."  - Erik 

 

6.4.3 Påverkad av erfarenheten  
Att ha varit med om en förlossnings som slutat med ett oplanerat kejsarsnitt lämnar spår 

hos papporna och flera av dem uppgav att de har svårt att tänka sig en vaginal 

förlossning om de skulle skaffa fler barn. Det var framför allt de pappor där 

förlossningen varit utdragen och svår som menade att de kommer att begära ett planerat 

kejsarsnitt nästa gång. Dels p.g.a. att de har upplevt det som svårt att se kvinnan så 

smärtpåverkad, dels därför att förtroendet för personalen har minskat efter vad de varit 

med om. 

 

"... Jag tror att skulle det bli så, så hade vi nog krävt ett kejsarsnitt från dag 1 och bokat 

en tid. Och inte godkänt något annat. Eftersom man då lite tappade lite förtroendet för 

att dom själv kan se när det är dags att göra detta valet..." - Amadeus 
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"...Hade du frågat mig direkt efter förlossningen så hade jag sagt nej. Helt klart. Men 

eftersom hon är så pepp och stark och säger det är inga problem, det fixar jag, då litar 

jag ju på henne. Då får jag ju ta dom timmarna igen då och bygga upp min lilla mur, 

men helst skulle jag nog, om jag bara får välja, så hade jag nog helst sett ett planerat 

kejsarsnitt..." - Fabian 

 

En av papporna menar att rädslan efter förlossningen är så stor att om paret nekas ett 

planerat kejsarsnitt inför en möjligen kommande förlossning så kommer de att avstå 

från att skaffa fler barn. En del av de andra papporna har inte påverkats lika mycket och 

ser det mer som att de haft otur vid denna förlossningen men att det förhoppningsvis går 

bättre nästa gång. Flera av papporna beskriver ödmjukheten inför det sköra i 

barnafödandet och de känner stor tacksamhet över att allt gick väl för deras barn och för 

kvinnan.  

 

7 Diskussion 
7.1 Metoddiskussion  
7.1.1 Urval, rekrytering och etiska reflektioner 
Urvalet av deltagare skedde enligt tre inklusionskriterier. Männen skulle vara över 18 

år, således vuxna individer och därmed vara myndiga och själva kunde ta ställning till 

deltagande i studien. De skulle ha deltagit vid sitt barns födelse där förlossningen skett 

genom oplanerat kejsarsnitt. Detta innebar således att förlossningen hade startat med 

värkarbete, spontant eller genom induktion, och varit tänkt att avslutas genom vaginal 

förlossning men av olika anledningar behövt avslutas med kejsarsnitt. Deltagarna skulle 

också behärska svenska språket för att kommunikationen skulle fungera 

tillfredställande.  

 

Det föreligger en svaghet i urvalet då ansvaret för rekryteringen har lagts på BB-

personalen. Det har med största sannolikhet ibland glömts bort eller av andra 

anledningar inte delats ut informationsbrev till pappor som faller inom ramen för 

inklusionskriterierna. Hur många pappor som verkligen har blivit tillfrågade är därför 

okänt för författarna och därmed är det inte möjligt för författarna att bedöma antalet 

deltagare i förhållande till förekomsten av potentiella deltagare. Betydelsen av 

personalens inställning och hur de har lagt fram informationen i samband med 

utdelandet av informationsbrevet har också sannolikt påverkat hur pappornas syn på 



  
 

25 

deltagande har sett ut. Författarna anser att studien kunnat förbättrats genom ett mer 

omfattande och noggrant rekryteringsförfarande men då studien varit begränsad både 

ekonomiskt och tidsmässigt var författarnas valfrihet beträffande tillvägagångssätt 

reducerat. Inledningsvis planerade författarna att intervjua tio pappor men i slutänden 

intervjuades sju pappor. Även om en kvalitativ studie måste omfatta tillräckligt med 

material för ett innehållsrikt resultat går det inte att fastställa ett specifikt antal deltagare 

för att säkerställa att tillräckligt material inhämtats (Graneheim, Lindgren & Lundman, 

2017). Det är heller inte självklart att kvaliteten på materialet ökar med antalet deltagare 

i en studie (ibid.). En begränsning till ett mindre antal intervjuer kan anses positivt 

eftersom materialet annars kan tendera att bli övermäktigt att hantera och svårigheter att 

lägga märke till detaljer kan gå förlorade (Trost, 2010). Författarna till denna studie 

anser dock att sju deltagare var tillräckligt för att ge svar åt studiens syfte.  

 

Innan studien påbörjades utarbetades en projektplan som även låg till grund för en etisk 

ansökan till etikkommitén sydost. Vid all forskning bör fokus vara på etiska frågor 

(Trost, 2010), och all forskning som åsyftar människor ska föregås av etikprövning 

(Dalen, 2011). Författarna beskrev i ansökan hur studien planerats att genomföras och 

fick ett positivt etiskt utlåtande från etikkommitén (EPK 510-2018). Efter erhållande av 

etiskt utlåtande efterfrågades även samtycke från verksamhetschefen på kvinnokliniken 

där rekryteringen ägde rum och författarna fick tillstånd att dela ut informationbrev till 

pappor på BB-avdelningen.  

 

Vidare tar Vetenskapsrådet (2018) upp fyra områden som bör tas i beaktande 

beträffande etiska frågor vid forskning som omfattar människor: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att forskningsdeltagaren skall informeras om studiens syfte 

och metod, eventuella följder och risker med deltagandet samt hur resultatet kommer att 

presenteras (Vetenskapsrådet, 2018). I denna studie framkom denna information dels i 



  
 

26 

informationsbrevet men framförallt mer omfattande muntligt innan intervjun 

påbörjades. Dessutom kommer deltagarna ha möjlighet att själva ta del av studien i sin 

helhet genom att författarna informerar dem när studien är färdig och finns tillgänglig 

för allmänheten. Författarna informerade också papporna om möjligheter till hjälp om 

svåra känslor skulle uppkomma under eller efter intervjun ägt rum. De informerades om 

möjligheten att kontakta kvinnoklinikens kurator eller Ofelia-mottagningen om behov 

fanns för detta. Författarna anser att studien snarare är till nytta än skada för papporna 

och flera av dem uttryckte även att det var en lättnad att få tala om sina upplevelser samt 

att de hoppades att det skulle innebära förbättringar för andra, vilket författarna också 

hoppas på. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskningsdeltagaren självständigt beslutat om att  

medverka och att deltagaren ges möjlighet att avbryta sin medverkan utan att detta leder 

till negativa konsekvenser för deltagaren (Vetenskapsrådet, 2018). Valet för deltagandet 

i studien gjordes genom att papporna lämnade sina kontaktuppgifter till personalen på 

BB. Detta förfarande innebar att papporna själva kunde välja att ignorera 

informationsbrevet och inte lämna kontaktuppgifter, deltagandet var således inte 

påtvingat. Författarna anser att detta sätt att informera papporna om studien var 

fördelaktigt då de genom detta förfarande inte behövde bemöta författarna personligen 

och på så sätt eventuellt hade lättare att fatta beslut om sitt potentiella deltagande. 

Papporna har givits flera möjligheter att överväga sitt deltagande och även om de 

inledningsvis lämnat kontaktuppgifter till personalen på BB har de i ett senare skede när 

författarna tagit kontakt med dem, kunnat avböja deltagande eller låta bli att svara på 

telefonsamtal och sms. Frivilligheten att delta framkom också i informationsbrevet som 

papporna erhöll och dessutom betonades möjligheten att avbryta deltagandet utan att 

negativa konsekvenser både i informationsbrevet och i början på intervjuerna.   

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter och data skall hanteras och 

förvaras på ett sätt som omöjliggör att utomstående får tillgång till dem och att inga 

enskilda personer ska gå att identifiera i resultatet (Vetenskapsrådet, 2018). I denna 

studie har författarna givit varje deltagare ett fiktivt namn och använt detta under 

arbetets gång. Deltagarnas riktiga namn och kontaktuppgifter har endast funnits 

dokumenterat på ett papper som varit inlåst i ett skåp hemma hos en av författarna som 

ingen annan har tillträde till. Författarna har även hanterat de inspelade intervjuerna 



  
 

27 

med konfidentialitet genom att direkt efter mötet med deltagarna sparat intervjuerna på 

ett USB-minne som också det förvarats i ett låst skåp. Även om BB-personal fungerat 

som informationsutlämnare och tillvaratagare av kontaktuppgifter har författarna inte 

givit dem vetskap om vilka pappor som senare deltagit i studien. Författarna har även 

använt de fiktiva namnen vid diskussioner med handledaren och således är det endast 

författarna och deltagarna själva som har vetskap om deltagandet i studien. 

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlats in om enskilda personer inte får lånas 

ut till eller användas av andra forskare, ej heller användas för icke-vetenskapliga syften 

eller kommersiellt bruk. Forskarna ska vid planering av en studie betänka riskerna att 

resultatet används på ett felaktigt sätt och vidta åtgärder för att undvika detta 

(Vetenskapsrådet, 2018). I denna studie har författarna bedömt riskerna för deltagarna 

som små med tanke på att allt material som studien bygger på kommer att raderas då  

arbetet är slutfört. Att de inspelade intervjuerna endast skulle sparas till arbetet var  

godkänt och därmed avslutat framgick både i informationsbrevet men även muntligt i 

början av varje intervju. Materialet kommer således inte att kunna användas av andra 

personer eller myndigheter. 

 

7.1.2 Datainsamling och dataanalys 
Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer eftersom syftet med studien var 

att undersöka pappors upplevelser av oplanerat kejsarsnitt. Denna datainsamlingsmetod 

valdes med anledning av att kvalitativa intervjuer avser att undersöka en persons 

känslor, tankar och erfarenheter (Trost, 2010). Semistrukturerad intervju gjordes utifrån 

en intervjuguide. Innan den första deltagaren intervjuades genomförde författarna en 

intervju på en bekant. Författarna som är ovana vid intervjusituationer fick därigenom 

möjlighet att prova på rollen som intervjuare (Trost, 2010). Den intervjun inkluderades 

naturligtvis inte i resultatet utan syftade enbart till att stärka författarna i de kommande 

intervjuerna med deltagarna. Båda författarna har en viss förförståelse i ämnet då 

information och fakta samlats inför studien i form av vetenskapliga artiklar, litteratur 

och statistik men också genom att båda författarna har genomfört praktik och arbetat på 

både förlossningsavdelning och BB-avdelning och därmed mött pappor som har varit 

med vid akut kejsarsnitt. Det kan med anledning av detta inte uteslutas att författarna 

genom sin förförståelse och erfarenheter påverkat hur intervjuerna genomförts och hur 

deltagarnas berättelser har tolkats (Graneheim et al. 2017). Det anses dock vara en 

styrka för studien att båda författarna har varit delaktiga i intervjuerna och löpande 
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diskuterat intervjuerna från bådas synvinkel (ibid.). Författarna har trots eventuell 

förförståelse haft för avsikt att så förutsättningslöst som möjligt genomföra intervjuerna 

då det var pappornas upplevelse av oplanerat kejsarsnitt som skulle belysas.  

Författarna lät papporna själva välja plats för intervjun och två av papporna valde att 

komma hem till en av författarna. Trots att intervjuarens hem är en olämplig plats då 

deltagaren hamnar i underläge (Trost, 2010), valde författarna att genomföra 

intervjuerna där eftersom det var en ostörd plats. Tre av papporna valde att bli 

intervjuade i sitt eget hem. Ur trygghetssynpunkt var detta lämpligt (Trost, 2010) även 

om författarna inte kunde ha lika stor kontroll över störningsmoment. En av papporna 

valde att bli intervjuad innan han lämnade sjukhuset med sin familj och författarna 

ordnade då med ett konferensrum där intervjun genomfördes. En annan pappa 

intervjuades i ett konferensrum på ett bibliotek. Det föreligger för- och nackdelar med 

alla platser som intervjuerna sker på (Trost, 2010) och författarnas uppfattning är att det 

var positivt för studien att papporna själva fick ha önskemål och bestämma om var 

intervjuerna skulle äga rum då antaganden kan göras att papporna valde en plats som de 

kände sig bekväma med.  

 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon för att senare skrivas ut ordagrant av 

författarna. Även om författarna transkriberade varannan intervju kontrollerades också 

utskriften av den andra författaren för att se så att inget missats (Kvale & Brinkmann, 

2009). Dessutom var detta ett sätt för författarna att lära känna materialet och 

återuppleva intervjuerna och detta kan anses vara en del i analysen (ibid.). Att lyssna på 

intervjuerna gav också författarna en insikt i hur de talade och ställde frågor i 

intervjusituationen och detta medförde att författarna kunde utveckla och förbättra sin 

teknik under tiden intervjuerna ägde rum. Direkt efter varje intervju diskuterade 

författarna intervjun och hur den uppfattats och tolkats, detta medförde att viktiga 

iakttagelser och funderingar fördes fram och analyserades (Dalen, 2011). Intervjuerna 

transkriberades kort efter att de genomförts, vilket förbättrar återgivningen av det som 

framkommit och skapar en närhet till materialet som stärker författarna i 

analysprocessen (ibid.). Att meningsenheter togs ut var för sig anses vara en styrka i  

 

studien då det innebär en möjlighet för författarna att kontrollera och jämföra sin 

tolkning av materialet. 
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7.2 Resultatdiskussion 
7.2.1 Pappors delaktighet i föräldraförberedelser 
I resultatet framkommer att de flesta förstagångspapporna deltog i föräldragrupper på 

mödrahälsovården och de pappor som hade barn sedan tidigare valde att avstå. 

Författarna till denna studie tolkar resultatet som att de pappor som deltagit i 

föräldragrupp ändå upplevt förlossningen på ett bättre sätt än de pappor som inte 

deltagit i föräldragrupp inför den stundande förlossningen. Det som framkom i resultatet 

tolkas som att ju mer information och inblick, papporna hade i barnafödandet desto mer 

positivt ser de på förloppet i efterhand. Detta illustrerar vikten av föräldragrupp och 

deltagande i mödrahälsovården vid varje graviditet även när det inte är första barnet 

som väntas. Författarna till denna studie kan se svårigheter för pappor att förena 

yrkesarbete och familjeliv, då det kan råda diskrepans mellan kraven som män har på 

sig idag att foga samman alla delar av livspusslet både privat, i familjen och på arbetet. 

Troligtvis påverkas pappor även av rådande normer som skiljer sig åt mellan olika delar 

av samhället, b.la. mellan den yrkesplats och den sociala miljön som pappor befinner 

sig i. Detta benämns också i flera studier (Hildingsson, Cederlöf &Widén, 2011; 

Johansson & Thies-Lagergren, 2015; Eggermont, Beeckman, Van Hecke, Delbaere & 

Verhaeghe, 2017) som beskriver hur blivande pappor i dagens samhälle med ökad 

jämställdhet också har ett ökat krav på sin roll i familjen och i barnafödandet. De 

förväntas delta i större utsträckning i både graviditet, förlossning och föräldraskap. 

Enligt ICM:s definition av barnmorskans arbetsområde har barnmorskor en viktig 

uppgift i att erbjuda utbildning för hela familjen och inte bara till kvinnan. Arbetet ska 

innefattas av både föräldrautbildning samt förberedelse för föräldraskapet (International 

Confederation of Midwifes [ICM], 2018). Dock är det på flera orter i landet endast 

förstagångsföräldrar som erbjuds delta i föräldragrupp (Hildingsson, Haines, Johansson, 

Rubertsson, Fenwick, 2014) och till flergångsföräldrar undantagsvis och i mån av 

resurser (Collberg & Ellis, 2014). Författarna anser att barnmorskor kan bidra till en 

förändrad syn på pappors roll under graviditeten och skulle eventuellt kunna bidra till en 

förändring där en mer positiv och accepterande syn på pappors deltagande i 

föräldrablivandet från arbetslivet och samhället ger pappor större möjligheter att delta i 

besök på mödrahälsovården och på föräldraförberedande aktiviteter. Detta tydliggörs 

även av Deave, Johnson och Ingram (2008) som menar för att blivande pappor ska få en 

chans att möta de ökade kraven på delaktighet skulle det vara önskvärt att öka 

tillgängligheten till förberedande grupper men också förbättra attityden till blivande 

pappors delaktighet i besök på mödrahälsovården.  
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7.2.2 Pappans stöd till kvinnan, beroende av barnmorskan? 
I resultatet framgår att papporna ser sig som kvinnans trygghet och stöd under 

förlossningen men det framkommer också att de upplever att de misslyckas i denna roll. 

Författarna ställer sig frågan med vilka ögon papporna ser detta misslyckande då det 

även framkom i resultatet att kvinnorna inte upplever deras brist på stöd. Är det 

samhällets syn på papporna som beskyddare av kvinnan och är det överhuvudtaget 

möjligt att "skydda" kvinnan vid en förlossning? Är det barnmorskans brist på 

bekräftelse av papporna och att de inte involveras i barnafödandet som gör att de känner 

sig misslyckade? Barnmorskan kan använda sig av FFO och därigenom inbjuda pappan 

till en mer aktiv del i förlossningen och på så sätt stärka både honom och kvinnan under 

förlossningsarbetet (Benzein et al., 2008). I flera studier framkommer pappors behov av 

vägledning och uppmuntran från barnmorskan för att de ska känna sig delaktiga i 

förlossningen och att de på ett betydelsefullt sätt kan stödja och stärka kvinnan 

(Hildinsson et al., 2011; Johansson & Thies-Lagergren, 2015), och den främsta 

bidragande orsaken för en positiv förlossningsupplevelse för pappor är barnmorskans 

stöd och närvaro i förlossningsrummet (Hildingsson et al., 2011). Författarna tolkar 

resultatet som att barnmorskans bekräftelse till papporna behöver ökas och att behovet 

för papporna att få information om det normala i förlossningsförloppet och att deras 

närvaro är betydelsefull för kvinnorna är stort. Detta kan ske genom att barnmorskan 

använder sig av ett synsätt enligt FFO där paret ses som en enhet som tillsammans går 

igenom förlossningen (Benzein et al., 2008). Detta menar även Chapman (2000) som 

också beskriver att papporna behöver hjälp att acceptera att en förlossning nästan alltid 

innebär varierande grad av smärta och att hans stöd och närvaro är gott nog. I 

barnmorskeförbundets kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2018 

framkommer det att barnmorskan ska ha kompetens att:  
 

"... - främja den normala processen vid graviditet, förlossning, postnatalperioden och 

amning samt anknytning och interaktion mellan föräldrar och barn 

-  inkludera närstående i samråd med patienten 

- Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2018 

 
Detta innebär att barnmorskan inte bara har skyldigheter gentemot den födande kvinnan 

utan även gentemot hennes partner. Den primära uppgiften för barnmorskan i all hennes 

verksamhet är att stödja mannen och kvinnan, frigöra och stärka deras resurser för en 
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utveckling mot föräldraskapet (Svenska barnmorskeförbundet, 1995). Om barnmorskan 

enligt FFO genom sitt agerande visar på en nyfikenhet och ödmjukhet inför både 

kvinnan och mannens föreställningar och förväntningar kan deras resurser på ett bättre 

sätt tas tillvara och samspelet mellan barnmorskan och paret präglas mer av en icke-

hierarkisk struktur (Wright, Watson & Bell, 2002). Författarna till denna studie anser att 

barnmorskan genom en tillåtande och ödmjuk attityd ökar chanserna för att pappor ska 

våga uttrycka känslor och tankar som de upplever under förlossningen. Barnmorskan 

kan med ett familjefokuserat bemötande medföra en känsla av lagarbete tillsammans 

med paret vilket skapar en känsla av medbestämmande och delaktighet (Benzein et al., 

2017b). Även WHO:s principer för perinatal vård fastslår att vården ska vara 

familjefokuserad och inte bara rikta sig till kvinnans och barnets behov utan även till 

hennes partner (Chalmers, Mingiaterra & Porter, 2001).  

 

7.2.3 Ett slut på eländet 
Det som också framkom i resultatet i denna studien var att nästan alla papporna uppger 

känslan av en enorm lättnad när beslutet togs om akut kejsarsnitt. De upplevde att oron 

och lidandet äntligen skulle få ett slut och mottog beslutet med stor tacksamhet. Detta 

motsägs av flera andra studier som gjorts angående pappors upplevelser av akut 

kejsarsnitt (Koppel & Kaiser, 2001; Chan & Paterson-Brown, 2002; Johansson & Thies-

Lagergren, 2015) där det framkommer att de flesta papporna har känt obehag, rädsla 

och fruktan inför kejsarsnittet. En möjlig anledning till att pappornas upplevelse i denna 

studie skulle kunna vara att mer än hälften av papporna hade varit med om ett 

långdraget förlossningsförlopp som pågått under flera dagar och de var således 

desperata efter ett avslut.  

 
7.2.4 Personalens påverkan på pappan och den nya familjen 
I resultatet framkom personalens betydelse för pappornas upplevelse. Hur papporna 

uppfattade inte bara personalens muntliga information utan även tonläge, ansiktsuttryck 

och kroppsspråk. Det illustrerar vikten av personalens närvaro för pappornas upplevelse 

och i förlängningen också hur papporna hanterar olika situationer som uppkommer. I 

resultatet framkom även att de flesta papporna i denna studien kände stor tacksamhet 

över all hjälp och stöd de fått från olika personalgrupper både under och efter 

förlossningen. Även om en förlossning i sig är en stor och livsomvälvande upplevelse så 

är det framför allt början på någonting nytt och ännu mer omfattande, nämligen 

föräldraskapet. Här anser författarna av denna studien att inte bara barnmorskan har en 
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stor roll utan även undersköterskor, barnsköterskor, läkare, personal på 

neonatalavdelningen och distriktssjuksköterskor på barnavårdscentraler. De få dagar 

som föräldrar och barn tillbringar på BB är en kort och intensiv tid för familjen att lära 

känna varandra och hitta nya roller och sätt att leva tillsammans. Hur personalen som 

föräldrarna möter ger hjälp och stöd antas vara av stor betydelse för hur förberedda 

föräldrarna känner sig för det nya livet som familj. Även om fokus självklart är på 

kvinnan och hennes nyförlösta kropp och dessutom amning så är det betydelsefullt att 

även uppmärksamma och inkludera pappan. Det framhävs av Bäckström och Hertfelt 

Wahn (2011) som menar att hur föräldrarna upplever de första dagarna efter 

förlossningen är av betydelse för hur pappans framtida delaktighet ser ut. StGeorge och 

Fletcher (2011) påpekar att pappor önskar råd och stöd i hur de ska hjälpa kvinnan och 

sig själva de första dagarna i barnets liv.  
 

Författarna till denna studie anser att genom hjälp och stöd till både kvinnan och pappan 

kan personalen bidra till att pappor vågar ta större plats och ansvar för sin nya familj 

vilket är positivt inte bara för pappan själv utan också för kvinnan och det nyfödda 

barnet. Efter hemkomsten är det främst barnavårdscentraler som hjälper föräldrar att 

finna sätt att hantera den nya familjesituationen. Pappor upplever bristande stöd från 

samhället efter förlossningen (Fägerskiöld, 2006) och han fortsätter att befinna sig i 

bakgrunden av kvinnan och barnet i mötet med barnavårdscentralen (Socialstyrelsen, 

2014). Även personal på barnavårdscentraler behöver uppmärksammas på hur de kan 

skapa förutsättningar för pappor att bli mer delaktiga i föräldraskapet då det har 

framkommit att personalens attityder är ett hinder för pappors delaktighet på BVC 

(ibid.). Stödet till pappor från BVC ökar pappors delaktighet vilket är till gagn för hela 

familjen (Wells, Massoudi & Bergström, 2017). Med tanke på ovanstående har hälso- 

och sjukvårdspersonal inom många olika kategorier ett ansvar att jobba för att öka 

stödet till pappor och därmed öka delaktigheten inom graviditet, förlossning, eftervård 

och barnhälsovård (Vikström & Barimani, 2016). Ett sätt att förbättra vården skulle 

kunna vara att inrikta den mer på FFO. Att som vårdpersonal ha ett stödjande synsätt är 

av vikt för att inbjuda och engagera familjer i vården. En sådant synsätt stärker tron på 

familjens styrka och resurser och förbättrar samspelet mellan vårdpersonal och familjen 

(Benzein et al., 2008). Grundprincipen för FFO är informationsutbyte och samarbete 

med familjen Genom information och stöd ges familjen möjlighet att förbereda sig för 

och aktivt delta i graviditet, förlossning och föräldraskap. Tanken att vårdpersonal 
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hjälper familjen att göra informerade val angående deras vård är en grundläggande 

princip inom FFO (Jimenez et al., 2010). Den vården som anses bäst av föräldrar är den 

vård som grundar sig i kvinnans upplevelse av sin egen och sitt barns hälsa, även 

föräldrarnas egna förmåga och erfarenheter och sättet på vilket de hanterar ansvaret och 

möter den nya familjesituationen i olika sammanhang (Fredriksson, Högberg & 

Lundman, 2003). Även World Health Organization [WHO] (2018) uppmanar 

vårdgivare inom all hälso- och sjukvård för mammor och nyfödda att prioritera 

inkluderandet av pappor och familjer i vården. 

 

8 Slutsats 
Pappor vill vara delaktiga i graviditet och förlossning. De tar på sig rollen som kvinnans 

stöd och medhjälpare under förlossningen men har samtidigt svårt att känna sig 

tillräckliga i rollen och bekväma i förlossningsmiljön. Personalen påverkar papporna i 

stor utsträckning. Papporna påverkas också av kvinnans tillstånd och upplevelser och 

känner svårigheter att till fullo dela förlossningsupplevelsen med henne. Dagens 

samhälle med arbete och strävan efter jämställdhet och jämlikhet har ökat kraven på 

pappors delaktighet i graviditet, förlossning och familjeliv. Även om pappor mer och 

mer möter dessa krav så är det inte tillräckligt om inte hälso- och sjukvården i sin tur 

möter papporna i den dagliga verksamheten. Barnmorskan har en stor och betydelsefull 

roll inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och bör därför vara en förebild i 

arbetet med att möta pappor som jämlika och lika värdefulla lagspelare inom 

föräldrablivandet och föräldraskapet. Därför är det av stor vikt att barnmorskor utvidgar 

och förbättrar sitt arbete med kvinnor och män i alla de delar av graviditet, förlossning 

och föräldraskap där barnmorskor och föräldrar möts och bör mötas. Mer forskning om 

hur vården kan möjliggöra detta behövs.    

 

Exempel på vidare forskning: 

Författarna till denna studie hade t.ex. funnit det intressant att undersöka pappors 

upplevelser av graviditet, förlossning och föräldraskap efter en riktad insats. Att en 

studie som innebar att pappor ges möjlighet att närvara vid varje besök på 

mödrahälsovården samt en adekvat och innehållsrik föräldrautbildning skulle 

genomföras. Studien skulle innefatta minst ett möte där pappor ges möjlighet för att 

uttrycka tankar och känslor inför graviditet och den stundande förlossningen utan 

kvinnan närvarande och då även få individuellt stöd i sin roll som blivande förälder.  
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Ett annat alternativ skulle kunna vara att genomföra en studie där paret en tid efter 

kejsarsnittet ges möjlighet att tillsammans med en barnmorska samtala och gå igenom 

sina upplevelser. Därigenom ges möjlighet att få dryfta tankar och känslor om graviditet 

och förlossning men också angående föräldraskapet, parrelationen och den nya 

familjesituationen. Detta skulle inte ersätta postpartum samtalet utan mer fokusera på 

helheten och parets nya roll som föräldrar, både förstagångsföräldrar och de som har 

barn sedan tidigare.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 

1. Hur många barn har du? 

(Tidigare upplevelser, erfarenheter, gemensamma/tidigare barn, tidigare 

förlossningssätt) 

2. Vad hade du för tankar och känslor inför förlossningen? 

(Föräldragrupp, ev. andra förberedelser, pratat med släkt/vänner) 

3. Beskriv förlossningsförloppet fram till det att beslutet om akut kejsarsnitt togs.  

(Hur kändes det innan beslutet, hur kände du när beslutet togs) 

4. Berätta för oss om din upplevelse av förlossningen som slutade i ett oplanerat 

kejsarsnitt. 

5. Beskriv hur du uppfattade personalen under förlossningen? 

(Information, omhändertagande, uppföljning) 

6. Berätta om tiden efteråt? 

(Förlossning/uppvak, BB, hemma. Känslor, tankar, har du kunnat bearbeta 

upplevelsen? Vilken information har du fått?) 

7. Vad är positivt och negativt med din upplevelse? Hur hade den kunnat 

förbättrats? 

 
 
 
 
 
 
 


