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ABSTRACT 

 

In today's society the father is expected to participate during labor. As the father has begun to 

take up more space in the delivery room, his need of support receives increasing attention. 

There are many studies examining the father's expectations and experiences of childbirth, but 

only a few that examine the midwife's expectations of the father during labor. The aim of this 

study was to describe the midwife's expectations and experience of the father during active 

labor. The data collection method used was three focus group discussions, with a participant 

number of 10 midwives from three different delivery care units. The material generated from 

the discussions was analyzed using a qualitative content analysis. This resulted in three 

themes with ten categories: The father as a support, a major transition and common attitudes. 

The result showed that the midwife was expecting that the father would be a support to the 

woman. He would take responsibility and be helpful but at the same time not take up too 

much space. The expectations differed between foreign and Swedish men. There were also 

differences in the expectations on men who had experienced a birth before, and on those who 

experienced their first birth. 
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SAMMANFATTNING 

I dagens samhälle förväntas pappan delta under förlossningen. I takt med att pappan har börjat 

ta större plats i förlossningssalen har hans behov av stöd uppmärksammats allt mer. Det finns 

många studier som undersöker pappans förväntningar och upplevelser av förlossningen men 

endast ett fåtal som undersöker barnmorskans förväntningar på pappan under förlossningen. 

Syftet med vår studie är att undersöka barnmorskans erfarenheter av pappan under aktiv 

förlossning och vilka förväntningar det finns på honom. Datainsamlingsmetoden som 

användes var tre fokusgruppsdiskussioner med ett deltagare antal på 10 barnmorskor på tre 

olika förlossningsavdelningar. Det material som genererades av diskussionerna analyserades 

med en kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade i tre teman med tio kategorier: Pappan 

som stöd, En stor omställningen och allmänna attityder. I resultatet framkom att barnmorskan 

förväntade sig att pappan skulle vara ett stöd till kvinnan. Han skulle ta sitt ansvar och vara 

behjälplig men samtidigt inte ta för mycket plats. Förväntningarna skiljde sig också åt vad det 

gällde utländska respektive svenska män. Det fanns även skillnader i förväntningarna på de 

män som varit med om en förlossning förut och på de som upplevde sin första förlossning. 

Nyckelord: Barnmorska, fäder, förväntningar, barnmorska, aktiv förlossning, stöd, 

omställning, attityder. 
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INTRODUKTION 

 
Barnmorskans uppgift är att ge saklig information, omvårdnad och bekräfta att förlossningen 

går normalt framåt (Berg & Lundgren,2010).Enligt kompetensbeskrivningen är det 

barnmorskans ansvar att skapa en trygg miljö och arbeta för kontinuitet under förlossningen. 

Detta gäller så väl för mannen som för kvinnan. Förhållningssättet grundar sig i att 

barnmorskan tar tillvara på både mannens och kvinnans erfarenheter och kunskaper med en 

strävan efter att uppnå deras önskemål (Socialstyrelsen, 2006). För att uppnå detta bör 

barnmorskan erkänna att individerna har behov av varandra (ICM ,1999). 

 

”Barnmorskor använder sina professionella kunskaper för att stärka en säker 

förlossningshandläggning i alla miljöer och kulturer” (ICM ,1999). Barnmorskan uppfattas 

ha en dubbel roll, dels ska hon ta hand om kvinnan och föra henne och hennes partners talan 

samtidigt som hon måste hålla sig till sjukhusets regler. Då kanske hon känner sig låst och kan 

inte tillmötesgå parets alla önskemål för förlossningen (Dellman, 2004). 

 

Det finns många studier som undersöker pappans/partnerns förväntningar och upplevelser av 

barnmorskan och förlossningen, vilket är av stor betydelse för oss som barnmorskor. När vi 

som barnmorskor sätter oss in hur pappan känner och tänker blir det lättare att möta honom 

där han befinner sig. Genom att ta del av studier om pappans förväntningar belyser vi 

interaktionen mellan pappan och barnmorskan.  

Däremot saknas det studier som belyser barnmorskans förväntningar på pappan. Under 

förlossningen sker ett samspel mellan det blivande föräldraparet och barnmorskan där alla 

parter har en viktig roll för att uppnå en bra förlossningsupplevelse. Barnmorskan har ett 

viktigt ansvar i hur förlossningen fortskrider och upplevs. Det är då av vikt att som 

barnmorska vara medveten om vilka förväntningar som barnmorskor har för att på så vis 

reflektera och bli mera medveten om sina egna förväntningar. När man tar del av forskningen 

som finns om pappans upplevelse av förlossningen kan man utläsa vissa förväntningar hos 

barnmorskan av pappans reaktioner. Genom att ta del av barnmorskornas erfarenheter av 

papporna under aktiv förlossning kan vi utläsa deras förväntningar på dem. 
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BAKGRUND 

 
Barnmorskans roll 

I en studie av Dolan och Coe (2011) framkom att barnmorskor och obstetriker var generellt 

positiva till att ha papporna närvarande i förlossningsrummet. Personalen ansåg själva att de 

hade en öppen attityd till pappornas medverkan samtidigt som de erkände att de inte gav dem 

någon specialbehandling. Papporna uppfattades ofta som nervösa och osäkra och personalen 

satte dem i arbete för att de inte skulle få en känsla av att vara i vägen. 

Förlossningspersonalen upplevde att papporna tänkte att de inte hade någon större tilltro till 

deras förmåga att hjälpa till. De berättade om pappor som blivit glada och tacksamma över att 

få bli involverade i förlossningen. Det hade räckt med små gester och uppgifter. Personalen på 

förlossningsavdelningen trodde att pappor kände sig handlingsförlamade på grund av rädsla 

för att tappa ansiktet i den nya miljön som var så pass kvinnodominant. 

Känslan av att vara inbjuden till förlossningen av personalen påverkade pappornas upplevelse 

i positiv riktning. Känslan försvårades inte av sjukhusmiljön eller personalens fackspråk. 

Upplevelsen av kontroll påverkade även pappornas upplevelse av förlossningen. Papporna sa 

sig uppleva större kontroll när barnmorskan gav dem uppdaterad information om 

förlossningen under hela förloppet (Longworth & Kingdon, 2011). Papporna hade förväntat 

sig mer och önskade mer information om vad som hände under förlossningen. De hade velat 

vara mer delaktiga i vården, men hade känt att det inte fanns utrymme för det under 

förlossningen. Papporna hade uppskattat när barnmorskan visade dem intresse och 

engagemang samt gav dem möjlighet att delta i beslut (Hildingsson, Cederlöf , Widen, 2010). 

Att papporna uppskattade att barnmorskorna bjöd in dem till förlossningen som stöd framkom 

även i en studie i Nepal där 12 förstagångsfäder tillfrågades (Sapkota, Kobayashi , Takase, 

2010). Det var främst förstagångsföräldrar som värdesatte stödet från barnmorskan, medan 

flergångsföräldrar prioriterade informationen högre (Hildingsson et al. 2010).  

Papparollen 

Ellen Kay menade i slutet av 1800 talet att moderskapet skulle utövas på heltid och krävde 

expertkunskaper samtidigt som fadern hade en underordnad roll. Fadern hade istället det 

ekonomiska ansvaret och var på så vis befriad från hushållsarbete och barnskötsel. Det dröjde 

fram till 60-talet tills papporna fick större utrymme att ägna mer tid åt sina barn i och med nya 
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sociala reformer. Samtidigt förväntades papporna vara med i förlossningsrummet som ett stöd. 

Under denna tid fick papporna ingen förberedelse vilket är en stor skillnad mot dagens stöd i 

föräldraskapet. Idag uppmärksammas pappornas egna behov av stöd under förlossningen i 

större utsträckning än tidigare. Det gamla synsättet där pappan endast förväntades agera 

medhjälpare eller supporter lever dock fortfarande kvar. Bilden av pappan har dock förändrats 

från att ha varit distanserad och auktoritär under 1940-talet till att bli närvarande och vårdande 

(Berg & Lundgren, 2010). 

 

Idag förväntas blivande färder i Sverige delta under sitt barns födelse. Hur den blivande 

fadern deltar och stöttar kvinnan under förlossningen kan ha stor betydelse för hennes 

förlossningsupplevelse. En upplevelse hon kommer bära med sig under hela livet (Kaplan, 

Hogg, Hildingsson, Lundgren, 2009). Flertalet studier visade på att ett kontinuerligt stöd 

under förlossningen resulterade både i att chanserna för att kvinnan skulle föda vaginalt ökade 

samt för en mindre utdragen förlossning. Kvinnor som fick kontinuerligt stöd tenderade 

dessutom att använda mindre mängd smärtlindring och hade oftare en bättre 

förlossningsupplevelse jämfört med de kvinnor som inte fick tillräckligt stöd (Hodnett, Gates, 

Hofmeyr, Sakala, Weston, 2011). 

 

Redan under graviditetens första tid kände sig partnern till den havande kvinnan delaktig. 

Känslan av delaktighet förhindrades dock av frågeställningar om det ofödda barnets verkliga 

existens och en stark önskan om att knyta känslomässiga band till barnet. Det fanns också en 

oro om att relationen skulle förändras och skapa stora skillnader i kvinnans och mannens 

förväntningar. Mannen hade också problem med hur han skulle hantera den nya identiteten, 

inte bara som partner utan även pappa (Genesoni &Tallandini, 2009). 

 

 

Under förlossningen bildade den blivande pappan en gemensam enhet med kvinnan. Genom 

förlossningsförloppet upplevde mannen känslor av lycka och lidande beroende på hur kvinnan 

hanterade sina värkar. Lidandet kunde även uttrycka sig i vånda över att något skulle gå illa 

med kvinnan och barnet (Berg & Lundgren, 2010). 

 

I en artikel av Dellman (2004) kunde man urskilja tre typer av roller som den blivande pappan 

kunde anta: coachen som var väldigt aktiv under förlossningen och tog kontroll, medspelaren 

som var mer följsam och stöttade på så vis. Den tredje rollen var vittnet/åskådaren som antog 
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en passiv roll utan att medverka aktivt. Den senare kunde av många män anses som populärast 

medan kvinnan mest uppskattade medspelaren. Rollen som coach kunde bli mer framträdande 

om paret använde sig av psykoprofylax under förlossningen och då pappan naturligt föll in i 

rollen som instruktör. 

 

Pappan som stöd 

 

För att männen skulle kunna stödja kvinnan var det viktigt med förberedelse inför 

förlossningen. Männen i en studie av Genesoni och Tallandini (2009) gav starkt uttryck av att 

vara förpliktigade och införstådda i vad det innebar att närvara vid förlossningen. De hade 

tidigt under graviditeten beslutat sig för att närvara. Största anledningen till detta var att de 

ville vara tillgängliga för sin kvinna.  De tyckte att det skulle vara onaturligt och ett svek mot 

kvinnan om de inte deltog. De flesta männen kände självförtroende i att kunna göra ett bra 

jobb och stötta sin partner, det fanns dock en osäkerhet i hur de bäst skulle kunna stötta 

kvinnan. De hade tankar om att en kvinna i förlossning hade nytta av någon hon kände för att 

lättare kunna förmedla sina rädslor och då få tröst. 

 

När kvinnorna tänkte på den kommande förlossningen ansåg de att det praktiska stödet var 

viktigast. De önskade få hjälp med saker som att hålla lustgasen och bli baddade i pannan. De 

önskade också att personen som stöttade dem skulle vara kapabel till att ge ett psykiskt och 

emotionellt stöd dessutom.  Efter förlossningen uttryckte kvinnorna att det viktigaste var att 

partnern bara varit vid hennes sida. Kvinnorna hade genom partnerns närvaro känt sig 

värdefulla, omhändertagna och uppskattade för sin insats. Många uppskattade det 

psykologiska stödet som partnern kunnat ge dem i form av att hela tiden vara tillgänglig, ge 

uppmuntran och hålla ögonkontakt. Efter förlossningen tyckte de att det praktiska stödet 

endast var en komponent i stöttningsprocessen men var tacksamma för att deras partner fått 

dem att slappna av genom att ge massage, tappa upp ett bad och hålla dem i handen till 

exempel (Somer-Smith, 1999). Kvinnorna hade upplevt männen som mer hjälpsamma än vad 

männen själva hade gjort (Chan & Paterson-Brown, 2002). 

 

Dellman (2004) fann i sin studie att kvinnor som hade haft med en doula under förlossningen 

hade bidragit till ett kortare förlossningsförlopp. Även användningen av smärtlindring hade 

minskat. Risken för instrumentell förlossning hade sjunkit och barnen hade fått högre Apgar 

poäng. När man såg på forskning där pappan har varit med syntes inte detta i samma 
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utsträckning. Förklaringen till detta kunde vara att papporna hade varit så pass känslomässigt 

involverade att de drogs med i mammans ängslan och rädsla istället för att lugna henne. 

 

Pappans upplevelse av förlossningen 

 

Bakgrundsfaktorer som ålder, etnicitet eller parets civila status hade inte någon betydelse för 

upplevelsen (Hildingsson et al., 2010). Dessa faktorer påverkade inte heller den blivande 

fadern då han skulle knyta an till sitt barn (Kaplan 2004). Kraven på fadern kunde vara många 

och han kunde ibland uppleva att han var tvungen att agera som kvinnans advokat då hon var 

så pass smärtpåverkan att hon inte kunde föra sin egen talan. Han kunde även känna sig 

hämmad i förlossningssalen och vågade inte vara aktiv genom att till exempel massera 

kvinnan, krama om henne och röra på sig när de var observerade av personalen på 

förlossningen. Efteråt berättade männen att förlossningsupplevelsen hade varit över förväntan. 

De kände sig inte så stressade av att se sin kvinna ha ont och hade inte blivit så uppskrämda 

som de hade förväntat sig, snarare mer uppspelta och nöjda med sin insatts (Dellman, 2004). 

 

Männen som upplevde rädsla grundade den oro på att deras kvinna skulle komma till skada 

eller dö. Vissa var också rädda för att de själva skulle svimma och inte kunna hålla sig 

sansade. Det fanns också en oro i att inte kunna tillgodose kvinnans behov (Somer-Smith, 

1999). De höll oftast sin oro för sig själv och hade en önskan om att inte göra henne orolig 

(Deave & Johnson, 2008, Somer-Smith, 1999). 

 

I en studie där tio förstagångsfäder intervjuades kom det fram att de blivande papporna 

försökte dölja och negligera negativ information från sjukvårdspersonalen för den födande 

kvinnan. De var också beredda att konfrontera personalen och ta kvinnans parti om en 

konflikt skulle uppstå (Premberg, Carlsson, Hellström, Berg, 2010). 

 

Efter förlossningen uttryckte många män att de hade varit oroliga och haft en känsla av att 

vara utestängda från själva sammanhanget (Deave & Johnson, 2008, Longworth & Kingdon, 

2011). Vissa pappor beskrev att de känt sig hjälplösa och värdelösa. Under förlossningen hade 

de haft en känsla av att vilja stanna kvar hos kvinnan, men samtidigt fly (Deave & Johnson, 

2008). I en studie av Somer-Smith (1999) som gjorts tidigare upplevde männen att de i största 

utsträckning hade kunnat hantera situationen och hade gett kvinnan stöd. Det hade funnits 

perioder av oro och ångest. Under dessa perioder hade männen arbetat för att få kvinnan att 
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känna sig nöjd samtidigt som vissa av dem dolde känslor av att känna sig värdelös och inte 

veta vad som skulle göras. Papporna hade dock känt sig behövda under förlossningen och 

menade att de främst hade hjälpt till med praktiska uppgifter som att hämtat dricka, 

promenerat med kvinnan, hållit i handen och hjälpt till att kyla ner henne.  

 

Män vars kvinna hade varit med om ett kejsarsnitt uttryckte mer oro och en ännu starkare 

känsla av utanförskap. Den känslan bottnade i att känna sig mer eller mindre bortglömda än 

de män som varit närvarande vid vaginalförlossning (Chan & Paterson-Brown, 2002, Deave 

& Johnson ,2008). I den situationen hade det varit svårt att veta vad det skulle göra eller vilken 

roll de förväntades inta (Deave & Johnson, 2008). Vissa män tog på sig rollen som övervakare 

och observerade det i rummet som partnern inte hade möjlighet att uppfatta. De tog också 

självmant på sig uppgiften att berätta vad som hänt när kejsarsnittet var utfört. Männen hade 

förtroende för att personalen gjorde ett bra jobb. De ansåg också själva att de hade ett ansvar 

att förmedla nödvändig information om deras partner till personalen (Longworth & Kingdon, 

2011). 

 

Efter att kvinnan genomgått ett kejsarsnitt berättade männen att de inte haft någon aning om 

vad som skedde och om mor och barn mådde bra. De blivande papporna hade också oroat sig 

mycket eftersom det var så mycket personal på operationssalen. Männen var utmattade både 

psykiskt och fysiskt både vid vaginalförlossning och kejsarsnitt då de varit med och stöttat 

kvinnan under hela förlossningsförloppet på sjukhuset. I de flesta fall kände dock papporna att 

deras närvaro hade stärkt parets förhållande. Det var bara i enstaka fall då den blivande fadern 

känt sig oförberedd och som förhållandet hade försämrats efter förlossningen (Deave & 

Johnson 2008). 

 

 

Definition aktiv förlossning 

 

Vid definition av förlossningens start beaktas cervix utplånings- och öppningsgrad, 

livmodersammansdragningarnas frekvens och styrka och ibland förekomsten av vattenavgång. 

Det finns emellertid ingen koncensus, om hur de enskilda kriterierna skall definieras. Cervix 

påverkan kan definieras som endast utplåningsgrad till exempel 80 % till en öppningsgrad av 

tre till fyra cm. Kriterium för effektiva sammandragningar är att dessa är smärtsamma och 

regelbundna, och ibland anges frekvens (två till fyra under 10 minuter) och duration (20-45 

sekunder eller mer) (Svensk förening för obstetrik & gynekologi, (SFOG), 2001). 
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Teorianknytning 
 

Familjeperspektivet 

 

Det centrala i vården är vår människosyn. Vid barnafödandet är det inte enbart 

kvinnan/modern som står i fokus utan även hennes barn och familjen (Berg & Lundgren, 

2010). Familjen är en grupp människor som binds samman av ömsesidigt engagemang i 

varandras liv och som grundar sig i en känsla av samhörighet. Familjemedlemmarna bryr sig 

om varandra och deras relationer är oftast långvariga. Traditionellt sett binds familjen 

samman med blodsband, adoption eller äktenskap, men ett annat tankesätt menar att den som 

säger sig tillhöra familjen gör det. Även om familjen ses som en helhet är det viktigt och 

tänka på varje enskild medlems existens. Medlemmarnas unika egenskaper kommer sedan 

påverka de andra i familjen, detta behöver dock inte betyda att medlemmarnas föreställningar 

och beteenden omformas. Detta styrker synsättet att du som person aldrig kan lära känna en 

familj utan måste lära känna dess medlemmar var och en för sig (Wright, Watson, Bell, 1996). 

 

Varje människa har unika egenskaper som kommer av det genetiska arvet och personens 

interaktionshistoria. Beroende på hur människan är strukturellt formad kommer han eller hon 

att uppfatta olika miljöfaktorer som utmaningar. Interaktionen mellan människor påverkar 

också individens inre struktur (Wright et al. 1996). 

 

Humanistiska perspektiv 

 

Vården utgår från en holistisk grund, med detta menas att varje människa har ett unikt värde 

och ska behandlas med respekt (Kaplan et al. 2009). En respektfull behandling innebär att 

människan som är i behov av vård sätts i centrum och ses som en fri och självständig individ 

(Arlebrink, 2006). Människan har inte en kropp, människan är sin kropp. Genom sin 

subjektiva kropp får människor tillgång till sin omgivning och sig själva. Helhetssynen 

eliminerar risken att dela upp människan i biologisk kropp, psyke eller ande. 

 

 

Interaktionen mellan vårdare och vårdtagare ska ske med ömsesidig respekt. Tankesättet 

grundar sig på att människor talar med och inte till varandra. Vårdgivare besitter en auktoritet 
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som kommer av kompetensen yrket för med sig. Med denna auktoritet ska vårdgivaren sträva 

efter att skapa de bästa förutsättningarna för vårdtagare (Arlebrink, 2006). Det är viktigt att 

förstå vad välbefinnande och hälsa innebär för just den individ som vårdgivaren har framför 

sig. För att tillgodose de specifika behoven krävs kunskap om hennes intressen, historia och 

förväntningar (Kaplan et al. 2009). 

 

 

 

 



 

9 
 

PROBLEM 

 

För ungefär trettio år sedan började det bli vedertaget att den blivande pappan skulle vara med 

på förlossningsrummet (Deave & Johnson,
 
2008). Barnmorskor som är aktiva på 

förlossningsavdelningar i dag är alltså vana vid att ha med pappan i förlossningssalen. Det 

finns flertalet studier gjorda avseende hur pappor upplever förlossningen och vad han har för 

förväntningar på personalen men enbart ett fåtal studier som undersöker barnmorskans 

förväntningar på pappan. Det kan uppstå problem i bemötandet om barnmorskan inte själv är 

medveten om sina förväntningar på pappan. Vi vill undersöka hur barnmorskorna ser på 

pappans roll under den aktiva förlossningen och på så sätt få fram deras förväntningar och 

erfarenheter. 

 

Syfte 

 

Vilka erfarenheter har barnmorskan av pappan under aktiv förlossningen och vilka 

förväntningar finns på honom? 
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METOD 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det är forskaren själv som bär det yttersta ansvaret för att forskningen är moraliskt acceptabel 

och av hög kvalitet. Enligt Helsingforsdeklarationen skall informanterna som ingår i studien 

få information om syfte och metod samt att de har rätt att tacka nej till att delta i studien och 

när som helst avbryta utan att uppge något skäl. Den forskning som inte avser att påverka 

deltagarna fysiskt eller psykiskt behöver inte prövas enligt lag. Detta gäller även om 

forskningen inte heller rör känsliga personuppgifter eller ett fysiskt ingrepp. Dock har alltid 

forskaren ett ansvar i att själv reflektera över sitt projekt och det etiska kravet. Som forskare 

finns alltid ett eget ansvar att handla etiskt (Vetenskapsrådet, 2009). 

Grundläggande etiska principer 

Arlebrink (2006) tar upp fyra etiska principer som är grundläggande vid forskning som 

inkluderar människor. Principen om autonomi: forskning som omfattar människor ska ha sin 

grund i individens fulla och informerade samtycke. Denna princip innefattar att respektera 

informantens värdighet, sårbarhet och integritet. Tystnadsplikten innefattas även i denna 

princip och innebär att allt material avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Principen om 

att göra gott: forskningen ska vara till eventuell nytta för den verksamhet som den riktar sig 

till. Forskaren ska noggrant dokumentera och reflektera över vilken nytta forskningen 

kommer ha för samhället och individen. Deltagarna i studien ska ha möjlighet att få ta del av 

resultatet. Den enskilda människan välfärd ska visas mer hänsyn än vetenskapens och 

samhällets behov. Principen om att inte skada: forskningen får inte ha skadlig inverkan på 

deltagarna och information ska delges om att projektet kan avbrytas och om vilka risker som 

kan inträffa. Principen om rättvisa: alla människor ska behandlas lika. Det är forskarens plikt 

att måna om svaga grupper och sörja för att de inte blir utnyttjade i forskningen. 

Metodbeskrivning 

 

Vi valde att använda oss av intervjuer med fokusgrupper eftersom att detta kunde bidraga till 

aktiva och levande diskussioner. Gruppmedlemmarna kunde även dra fördel av varandra då 

det öppnade upp för nya synsätt och infallsvinklar. Forskaren kunde även vinna på 
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gruppdiskussionen då gruppmedlemmarna ställer frågor till varandra och på vis penetrerar 

ämnet på ett djupare plan. ”Fokusgrupper är en forskningsteknik där data samlas in genom 

gruppinteraktion runt ett ämne som bestäms av forskaren” (Wibeck, 2010, s. 25). Syftet med 

en fokusgrupp är att datainsamlingen ska ske för forskningsändamål. De interaktiva 

diskussionerna är av största vikt för insamling av data samt att ämnet har bestämts av 

forskaren. Samtalet i fokusgruppen styrs i större eller mindre utsträckning av forskaren. 

Forskarens uppgift är att hålla gruppen till ämnet och vara så pass aktiv som fokusgruppen 

kräver (Wibeck, 2010). 

 

Hur mycket användbara data som kommer av fokusgruppen beror på deltagarnas benägenhet 

att dela med sig av egna erfarenheter och värderingar. Gruppens beteende påverkas av hur var 

individs karaktär yttrar sig och hur de olika karaktärerna integrerar med varandra. För att 

uppnå en högsta möjlig funktionsnivå i fokusgruppen krävs att de olika individerna skiljer sig 

i kön, ålder, inkomst, yrke, utbildning och påbrå. Samspelet i gruppen löper dock oftast 

smidigare om individerna har liknande socioekonomisk bakgrund och samma grad av 

utbildningsnivå samt är av samma kön. Individerna i gruppen har med sig förväntningar som 

kommer av just sin personliga bakgrund och erfarenhet. Detta har som följd att diskussionen i 

gruppen kan komma att påverkas. Personer med högre utbildning eller större erfarenhet av 

forskningsämnet kan få så kallad expertmakt vilket leder till att dessa personer ges mer 

utrymme i gruppen än de andra. Individerna har ofta en önskan om att det ska skapas en 

samhörighet i gruppen och är måna om att vara en del av denna. Samhörigheten blir extra 

stark om individerna har liknande förväntningar och erfarenheter. Risken är att det skapas för 

stor samhörighet och individen anpassar sina åsikter efter vad som anses rätt i gruppen, men 

det är inte bara negativt med en god samhörighet då en kompatibel grupp snabbt finner sig i 

situationen och kan lägga energi på att bearbeta diskussionsämnet. 

 

Miljön påverkar också hur väl gruppdeltagarna integrerar med varandra. Ett litet rum tenderar 

exempelvis att ge en livligare diskussion med olika ståndpunkter jämfört med om 

diskussionen skulle ha hållits i ett större rum. Det är även viktigt att vara flexibel i sitt val av 

rum då olika deltagare känner sig mer eller mindre trygga på olika instanser som på 

arbetsplatsen eller universitetet. Rummet gruppen håller till i ska inte vara inrett på så vis att 

dekorationer blir en distraktion. Individerna ska ha gott om plats så det inte behöver känna att 

de ska skydda sitt territorium genom att avstå diskussionen eller prata direkt till moderatorn 

(Wibeck, 2010). 



 

12 
 

 

Studien utfördes med en kvalitativansats vilket innebar att fokus låg på hur individerna 

upplevde, strukturerade och tolkade sin omgivning i relation till tidigare erfarenheter och 

upplevelser. Detta var en fördel då det fanns utrymme för flexibilitet, dynamik och 

variationer. Under kvalitativa studier är det människan och hennes interaktion med andra 

människor som utgör huvudsakliga instrumentet för att få fram resultat. Intervjuer är ett av de 

vanligaste instrumenten, de är oftast ostrukturerade och siktar mot en holistisk förståelse. Det 

ställs oftast stora krav på den som intervjuar och det är därför av vikt att den som intervjuar är 

van vid detta (Backman, 2010). 

 

Urval 

 

Vi tog kontakt med enhetscheferna på förlossningsavdelningarna i Kalmar, Karlskrona och 

Växjö och informerade om syfte och bakgrund till vår studie. Efter att enhetscheferna godkänt 

studien lämnades skriftlig information (bilaga 1) till barnmorskorna på 

förlossningsavdelningarna.  I Växjö och Karlskrona valde enhetscheferna ut de barnmorskor 

som skulle delta i studien och gav sitt medgivande till att intervjun kunde äga rum på 

arbetstid. I Kalmar anmälde barnmorskorna själva sitt intresse för att vara med i studien efter 

medgivande av enhetschefen. Godkännande gavs även till att genomföra intervjuerna på 

arbetstid. Vi hade en önskan att det skulle vara en så stor variation i ålder och 

arbetslivserfarenhet som möjligt bland gruppens deltagare. Målet var att varje grupp skulle 

utgöras av fyra till sex barnmorskor. Intervjuerna ägde rum på barnmorskornas 

hemavdelningar i ett avskilt samtalsrum. 

 

Vid första intervjutillfället hade fyra barnmorskor anmält sitt intresse, men en av dem kunde 

inte närvara på grund av vård av sjukt barn. Andra intervjutillfället hade fyra stycken blivit 

utvalda att medverka, men endast tre kunde medverka på grund av hög arbetsbelastning. Vid 

tredje intervjutillfället hade fyra barnmorskor valts ut och samtliga kunde närvara.    

 

Procedur   

Intervjuerna genomfördes i början av april 2012 inom en två veckors period. Första tillfället 

hölls på morgonen och de andra två på eftermiddagen. Informanterna i studien fick 

information om vilka vi var och syftet med studien. Vi önskade att de skulle ha en så öppen 

diskussion som möjligt och att de gärna fick tala fritt om egna erfarenheter. Intervjuerna 
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spelades in på band, var semistrukturerade och utgick från frågeteman. En av författarna 

agerade moderator och en observatör med ansvar för ljudupptagningen. Detta turades vi om 

med. Intervjun inleddes med att deltagarna fick presentera sig själva med ålder och hur länge 

de hade arbetat som barnmorskor. Därefter lade vi fram vårt syfte som en frågeställning: Vilka 

förväntningar har ni som barnmorskor på pappan under aktiv förlossningen?  Vi hade 

förberett oss med ytterligare tre olika frågeställningar om vi kände att diskussionen 

stagnerade. Finns det något negativt med att ha med pappan på förlossningsrummet? Finns 

det några kulturella skillnader i era förväntningar på pappan under aktiv förlossning? Har ni 

märkt någon skillnad i pappans deltagande under er tid som yrkesverksamma barnmorskor? 

Intervjuerna varade i cirka 30 – 45 minuter och transkriberades kort efter genomförandet och 

skrevs ned ordagrant. En av oss lyssnade på inspelningen och återgav diskussionen så att den 

andra kunde skriva ner materialet. Efter varje genomförd fokusgruppsintervju reflekterade vi 

över underlaget till vad som kom fram under intervjun samt styrkor och svagheter med 

metoden. Materialet behandlades konfidentiellt för att efter genomförd analys förstöras. 

 

Dataanalys 

Analysen av insamlade data genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållsanalysen inleddes med att vi gick tillbaka till syftet med undersökningen eftersom 

det var forskningsfrågan som styrde vårt val av datainsamling och val av analysmetod. De 

ämnen som blev aktuella för analysen genererades både spontant av fokusgruppen och av vår 

intervjuguide. Det kunde variera i diskussionen mellan grupperna, vissa ämnen kunde 

penetreras av samtliga grupper medan andra ämnen bara nämndes till en början och 

moderatorn hade då med det här i åtanke till nästa intervju. Under datainsamlingen påbörjas 

ofta omedvetet en analysering av materialet som en parallell process. 

 Analys av fokusgruppsdata handlar om att ” koda materialet, dela upp det i enheter och söka 

efter trender och mönster”(Wibeck, 2010, s. 100). Vid en kvalitativ innehållsanalys 

analyseras både det uppenbara och det dolda innehållet. Både uppenbart och dolt innehåll 

handlar om tolkningar i olika grad av abstraktion. När intervjuerna transkriberats lästes det 

skriftliga materialet igenom enskilt för att vi var och en skulle skapa oss en helhet. Detta 

upprepades flera gånger och slutligen gjordes en gemensam sammanfattning av vad som 

kunde läsas ut av innehållet .Analysen kom därefter att genera meningsbärande enheter som 

tillsammans resulterade i olika kategorier och teman Det skriftliga materialet klipptes sedan 

isär och meningsbärande enheter sorterades i grupper. Innehåll som inte berörde studiens syfte 

togs bort. Nästa steg blev att minska ned data utan att ta bort avgörande innehåll och 
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fortfarande bevara kärnan av innehållet- kondensering, se tabell 1. Inga data som var relaterad 

till syftet exkluderades på grund av att det inte fanns någon passande kategori. Data fick inte 

heller passa in under mer än en kategori. Konceptet med teman byggde på att temat hade 

flertalet betydelser. Underliggande betydelser vävdes sedan samman i olika kategorier. 

Kategorierna delades in i olika sub-kategorier. Kategorier och meningsbärande enheter 

passades in i tre olika teman (Graneheim & Lundman, 2003). Under analyseringen var det 

viktigt att de olika stegen noga angavs genom ett överskådligt protokoll. Det var även viktigt 

att gå systematiskt tillväga och att få verifierbara resultat. Detta innebar att samma resultat 

skulle kunna uppnås av annan forskare och för att detta skulle vara möjligt skulle den 

ursprungliga forskaren vara objektiv. Risken fanns att forskaren kunde vara selektiv i sitt 

tillvägagångssätt i analysen (Wibeck, 2010).    

 

Tabell 1. Ett exempel på analysprocessen i kvalitativ innehållsanalys. 

 

Meningsbärandeenhet  Kondensering Kategori Tema 

Man kan ju inte begära 

att alla människor ska 

vara tighta med 

varandra under 

förlossningen, för de 

kanske aldrig är det 

annars. 

Går inte att 

förvänta sig ett 

optimalt samspel. 

Samspel under 

förlossningen 

Pappan som stöd 

 

 



 

15 
 

RESULTAT 

 I första fokusgruppen var medianen på delagarnas åldern 38 år, den yngsta var 30 år och den 

äldsta 58 år gamla och de hade arbetat som barnmorskor mellan ett och 17 år. Fokusgrupp 

nummer två utgjordes av tre barnmorskor och medianen på delagarnas åldern var 54 år, den 

yngsta var 52 år och den äldsta 58 år gamla. De hade varit verksamma som barnmorskor i 18- 

25 år. Tredje fokusgruppen utgjordes av fyra barnmorskor med en median på 42 år på 

barnmorskorna, den yngsta var 38 år och den äldsta, 57 år gammal. De hade arbetat som 

barnmorskor i mellan fem och 34 år. Under dataanalysen identifierades tre teman som 

speglade barnmorskors förväntningar på pappan under aktiv förlossning samt deras 

erfarenheter av papporna. De olika teman var Pappan som stöd, En stor omställning och 

Allmänna attityder. Dessa teman innehöll tio kategorier som tydliggjorde materialet. 

Kategorierna redovisas nedan som rubriker med syfte att göra resultatet mer överskådligt.  

PAPPAN SOM STÖD 

 

Psykologiskt stöd 

 

Barnmorskorna menade att det var viktigt att pappan inte tappade ansiktet framför mamman. 

De ville gärna att pappan skulle använda sig av sina skådespelartalanger och agerar som den 

starka personen i situationen. Hans roll var att utgöra ett mentalt psykologiskt stöd. 

”Att man inte kan vara orolig och visa sin tveksamhet och ge upp. Vara det psykologiska 

stödet, den starka, den peppande personen och så får man gå utanför rummet och gråta eller 

ringa en kompis och be om styrka ”  

 

 

 

Närvaro på förlossningssalen 

Pappans närvaro beskrevs näst intill som en oskriven regel. Det gick inte obemärkt förbi om 

pappan uteblev från förlossningen. 

”Fast visst sjutton ifrågasätter vi det och vill veta vad anledningen är om han inte är med för 

visst förväntar vi oss att han ska vara med 

Det fanns full förståelse för att pappan skulle få ta en liten paus då och då. Barnmorskorna 

erbjöd sig i vissa fall att stanna hos kvinnan på rummet för att ge mannen möjlighet att hämta 

andan. 
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”Och då får de så dåligt samvete och skuldkänslor bara de går utanför rummet när hon har 

ont. De förväntningarna har vi inte på dem direkt, att de ska vara där precis hela tiden, de 

måste ju också få uträtta sina behov.”  

 

 

Kunna ta sitt ansvar 

Pappan förväntades ta en stor roll och därmed sitt ansvar. Paret har oftast pratat om 

förlossningen och deras önskemål under graviditeten, vilket gör att pappan är mer införstådd i 

hur kvinnan vill ha det än barnmorskan. 

”Jag tycker att man kan ha ganska stora krav på dem. Det är dem som känner sin kvinna och 

hennes olater och önskemål, temperament och känsla.”  

 
Samspelet under förlossningen 

 

Det fanns förväntningar på att han skulle vara ett bra stöd och vara delaktig i förlossningen. 

Vad som var ett bra stöd skiljde sig åt från gång till gång. Det viktiga var att mannen gav det 

stöd som paret hade kommit överens om. Barnmorskorna såg det också som positivt när 

mannen delaktiga i arbetet. För att få dem mer involverade kunde de tilldela männen en 

arbetssyssla 

”Ge honom arbetsuppgifter: Kan du gå och hämta det? Kan du fixa det, göra det?” 

 

Barnmorskorna ville också ha pappornas förtroende. De såg papporna som en möjlighet att 

lättare att nå fram till kvinnorna. 

”Känner sig pappan otrygg och osäker blir mamman otrygg och osäker. Så jag tycker att 

vinner man med honom så vinner man mamman per automatik lite grand.”  

 

Det fanns tillfällen då samspelet mellan mamman och pappan inte var helt optimalt och då 

försökte barnmorskan att möta och stötta paret i den situationen. 

”Man kan inte förvänta sig att alla människor ska vara tighta med varandra under 

förlossningen, för de kanske aldrig är det annars.”  
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EN STOR OMSTÄLLNING 

 
Anpassning till varandra 

 

Barnmorskorna hade upplevt att papporna försökte foga sig efter dem för att passa in. De 

uttryckte en förväntan om att pappan skulle ge dem utrymme i förlossningsrummet. Det fanns 

en inställning om att papporna kom dit utan förväntningar och med en vilja att passa in i 

största möjliga grad. 

”För dem är ju väldigt måna om att de inte ska vara i vägen….” 

 

Flera uppgav att förväntningarna anpassades efter personen de hade framför sig. En 

barnmorska beskrev det som att hon inte hade några förväntningar innan hon hade träffat 

pappan och fått en uppfattning om honom.  

”Jag gillar läget. Jag anpassar mig efter dem, jag tänker inte att de ska vara si eller så.” 

 

 

Okänd mark 

 

Papporna hade svårt att ta egna initiativ i förlossningsrummet och vågade inte ta sin plats om 

inte barnmorskan talade om för dem vad de skulle göra. Barnmorskorna trodde att männens 

reaktioner kunde beror på att de befann sig på okänd mark som var i stort sett 

kvinnodominerad. De var förberedde på reaktioner som ilska och frustration och spekulerade i 

att detta kunde bottna i en rädsla hos männen. 

”Jag tror att vi ibland förväntar oss mer än vad de klarar av. Jag tror att många pappor 

behöver guidning ”vad är det jag ska göra?” 

 

ALLMÄNNA ATTITYDER 

 

Personliga värderingar 

 

Barnmorskorna menade att man inte kunde generalisera pappornas sätt att vara. De var också 

medvetna om att personliga värderingar påverkade deras förväntningar. Flera barnmorskor 
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nämnde att de inte hade några stora förväntningar på papporna och att de inte hade några krav 

på att de skulle prestera under förlossningen. 

”Man kan ju inte dra alla män över en kam” 

 

Förväntningarna skiljde sig mellan den pappan som var med på sin första förlossning och den 

pappan som redan hade upplevt en förlossning. Det föll sig mer naturligt att styra 

förstagångspapporna då flera barnmorskor ansåg att omföderskornas män var mer förberedda 

på vad som kunde hända.  

”Men någonting som är annorlunda är när de ska bli pappor igen, de är ju lugnare och 

lättare att ha att göra med för de har ju varit med om detta förut och vet att det gör våldsamt 

ont. Så de är lite lugnare och tryggare, tycker jag.” 

 

Störningsmoment 

 

Det fanns en önskan om att papporna inte skulle engagera sig för mycket. Barnmorskorna 

ansåg att det fanns ett behov hos papporna att visa hur duktiga de var. De förstod att det bara 

var av välvilja men upplevde att detta kunde vara ett störningsmoment ibland. 

”Det är ju ett stort intresse hos de blivande papporna att vara delaktiga, nästan lite 

överdrivet” 

 

Papporna kunde ta både energi och tid från barnmorskan, tid och energi som egentligen var 

ämnad åt kvinnan. I vissa fall kunde pappan bli ett störningsmoment i kontakten mellan 

barnmorskan och kvinnan. 

”Det har ju hänt att man har fått lägga mycket energi på mannen då kvinnan är den som 

behöver lika mycket stöd just då” 

 

Kulturella aspekter 

 

”Jag tycker att mannen och kvinnan, om de är svenskar, det är ganska förutsägbart. Är det 

utländska par är det nästan lite som att resa” 

Svenskfödda män ansågs mer förutsägbara och barnmorskan förväntade sig mer av dem än 

utländska män. En barnmorska förklarade att hon lät den utländska pappan gå ut och in ur 

rummet lite som han kände, hon menade att hon inte hade lika höga krav på dem. Hon 

beskrev det som att hon inte krävde deras uppmärksamhet i samma utsträckning som hos den 
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svenska mannen. Det fanns en tanke om att utländska män blev överrumplade i 

förlossningssituationen då de kanske inte förväntades vara med om detta i sin kultur. Trots att 

papporna hade blivit ställda i den nya okända situationen kunde flera barnmorskor berätta om 

att i de flesta fallen hade förlossningen resulterat i en positiv upplevelse för alla parter. 

 

 
 



 

20 
 

DISKUSSION 

 

METODDISKUSSION 

 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskans erfarenheter av pappan under aktiv 

förlossning och vilka förväntningar som finns på honom. Valet av rätt metod bidrar till en 

ökad trovärdighet. Vi valde att använda oss av en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer 

för att på så vis få aktiva diskussioner som penetrerade vårt syfte på olika plan. Kvalitativ 

innehållsanalys valdes som metod vid analysen eftersom man analyserar både det uppenbara 

och det dolda i materialet. Detta tyckte vi lämpade sig bäst då vi ville undersöka erfarenheter 

och förväntningarna hos barnmorskan. Just detta kan vara svårt att undersöka då 

informanterna inte alltid är fullt medveten om sina egna förväntningar. 

 

Vid den första intervjun hade alla barnmorskorna på avdelningen blivit inbjudna och de som 

ville vara med fick anmäla sitt intresse till oss. Fyra stycken barnmorskor ville delta vilket 

stämmer överens med antalet deltagare som rekommenderas i en fokusgrupp (Wibeck,2010). 

När intervjun skulle genomföras kunde enbart tre av barnmorskorna medverka vilket inte fick 

någon negativ effekt då det ändå blev en innehållsrik diskussion. Då vi båda två hade gjort vår 

förlossningspraktik på avdelningen kan detta ha påverkat gruppdynamiken och därmed 

resultatet. Enligt Backman (2010) ställs det stora krav på den som intervjuar och att det är en 

fördel med tidigare erfarenhet av detta.  Ingen av oss hade någon tidigare erfarenheter av att 

intervjua vilket märktes under det första tillfället då det var lätt att komma ifrån ämnet. Detta 

var något som blev bättre för varje intervju.  Vi turades om att agera moderator respektive 

observatör vid de olika intervjuerna. Det hade förmodligen varit bättre om samma person 

hade varit moderator vid alla tillfällena, för att då hade hon möjligtvis kunnat komma in rollen 

på ett bättre sätt. Samtidigt var det lärorikt för oss att få prova på båda rollerna. Vid 

fokusgruppsintervjun nummer två fick vi inte en fulltalig grupp då det var en hög 

arbetsbelastning på avdelningen. Det var först vid det tredje tillfället som vi fick en 

fokusgrupp med fyra deltagare. Bortfallet av deltagare var något vi var förberedda på då 

intervjuerna ägde rum under arbetstid. Vi försökte anpassa tiderna för diskussioner till stunder 

då det fanns störst möjlighet för personalen att komma i väg. Då förlossningen är en 

akutvårdsavdelningen är det egentligen omöjligt att kunna garantera att personalen kan 

komma ifrån under arbetstid. 
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Intervjuerna hölls i samtalsrum på barnmorskornas arbetsplatser. Att gruppmedlemmarna får 

hålla till på en plats där de känner sig trygga kan skapa en tryggare miljö och leda till en mer 

öppen diskussion (Wibeck, 2010).  

 

Trots olika antal deltagare i fokusgrupperna var diskussionernas resultat av likvärdig kvalitet 

och av samma värde. Vi hade önskemål om att de som deltog i studien skulle ha olika lång 

arbetslivserfarenhet och ålder.  Genom att ha deltagare med olika erfarenhet ökar möjligheten 

till att belysa frågeställningen ur olika synvinklar (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Intervjuerna var semistrukturerade eftersom att vi använde oss av en frågeguide. Detta hade vi 

som en säkerhet då vi inte visste hur mycket vi skulle behöva vägleda gruppen. Frågan är om 

detta hade behövts då diskussionerna genererade likvärdiga resultat trots att vi inte använda 

alla frågor i frågeguiden.  Vi var dock noga med att inte ändra frågorna under de olika 

intervjutillfällena. Detta är oftast annars ett vanligt problem då forskarna kan bli färgade av de 

analyser som redan gjorts och de mönster som börjar framträda efter första intervjun 

(Graneheim& Lundman, 2004). 

 

Deltagarna i fokusgrupperna hade liknande demografiska variabler. Enligt Wibeck (2010) 

underlättar detta gruppens interagerande, detta innebär en ökad känsla av samhörighet i 

gruppen.  Den enskilda individen strävar gärna efter att tillhöra gruppen och kan på så vis 

justera sina åsikter för att passa in. Eftersom att barnmorskorna var kollegor fanns en avsevärd 

risk för detta fenomen. Rädslan för att sticka ut och vara av en annan åsikt kan leda till att 

man inte vågar vara ärlig. Samtidigt kan det finnas en trygghet i gruppen som bidrar till en 

öppen och rak dialog. Kanske hade det varit mer lämpligt att genomföra enskilda 

djupintervjuer för att besvara vårt syfte? Då hade informanterna inte blivit påverkade av 

varandra och vågat tala mer öppet om sina förväntningar.  I varje fokusgrupp var det en eller 

två barnmorskor som var mer dominanta i diskussionen och ett par som var mer passiva. 

Kanske hade de som var mer passiva kunnat få fram sina förväntningar i större grad om det 

hade varit enskilda intervjuer. Samtidigt är det gruppens interagerande som kan få individerna 

att våga öppna upp sig. Styrkan med just fokusgrupper är den interaktiva diskussionen då 

gruppmedlemmarna kan penetrerar syftet ur olika infallsvinklar (Wibeck, 2010). 

 

Materialet lästes igenom flera gånger enskilt av oss båda och sedan gjordes en 

sammanfattning. Därefter tog vi gemensamt ut meningsbärande enheter genom att klippa isär 
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materialet. Vi granskade de meningsbärande enheterna väl för att de inte skulle bli för stora 

och passa in under olika kategorier eller för små och då ge ett fragmenterat resultat 

(Graneheim & Lundman 2004). Under hela analysprocessen ställdes resultatet mot syftet, 

vilket bör ha ökat tillförlitligheten. Efter att vi hade kondenserat och fått fram teman och 

kategorier läste vår handledare igenom en av intervjuerna. Detta gjordes för att hon skulle få 

en uppfattning om att analysprocessen hade gått rätt till och även för att öka trovärdigheten. 

För att öka överförbarheten så finns urval, datainsamling och analysprocess noggrant 

beskrivet. Resultatet beskrivs också på ett detaljrikt sätt och citat har använts (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

RESULTATDISKUSSION 

Vår studie visar på att barnmorskor har förväntningar på pappan i olika stor utsträckning. 

Många hävdar att de inte har några förväntningar alls på pappan men efter diskussion så 

framkommer det en rad olika förväntningar. Barnmorskorna pratar om att förväntningarna 

anpassas efter personen de har framför sig. Samtidigt vill många att papporna fogar sig efter 

dem och inte tar upp för mycket plats. Genom att även ta del av barnmorskornas erfarenheter 

av papporna under aktiv förlossningen framkommer många förväntningar. När barnmorskorna 

diskuterar erfarenheter med varandra och på så sätt reflekterar kan förväntningarna 

förtydligas. Detta kan förhoppningsvis leda till en mer öppen atmosfär och därmed en bättre 

förlossningsvård. 

 

För barnmorskan fungerar pappan som ett verktyg för att nå fram till kvinnan. Genom att 

pappan förklarar läget för mamman så tycker flera barnmorskor att det är lättare att få henne 

att acceptera situationen. Om barnmorskan känner att hon och pappan samarbetar är det 

lättare att få kvinnan med sig. Det handlar också om att få praktisk hjälp av pappan i 

förlossningsalen och på så sätt få honom att känna sig mer delaktig i förlossningen. Forskning 

visar att pappor i efterhand beskriver att de har upplevt det som positivt att få bli involverade i 

förlossning med små uppgifter och gester (Dolan & Coe 2011). 

 

Tidigare studier där pappans upplevelse har undersökts tar i många fall upp att pappan under 

förlossningen döljer sina känslor av oro och ångest (Deave & Johnson 2008). Det stämmer väl 

överens med vårt resultat där det förväntas att pappan ska i klä sig rollen som den starka 

personen som inte visar sin oro öppet för kvinnan. Pappor beskriver att de blir 
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handlingsförlamade på grund av rädslan för att tappa ansiktet inför sin kvinna och 

barnmorskan (Dolan & Coe, 2011). Detta stämmer väl överrens med vårt resultat. 

Barnmorskorna medger att de föredrar pappor som kan koppla på skådespelartalangerna och 

att de tappar ansiktet utanför förlossningsrummet. 

 

Barnmorskorna beskriver det som en oskriven regel att papporna ska medverka under 

förlossningen. Denna åsikt delas även av pappor i en studie av Genesoni & Tallandini  (2009) 

där det framkommer att de känner sig förpliktigade att deltaga. Männen uttrycker det som ett 

svek mot sin kvinna om de inte skulle medverka under förlossningen. 

 

I Dellmans studie (2004) identifieras flera roller som männen kan falla in i under 

förlossningen. Männen faller ofta in i rollen som vittnet medan kvinnan uppskattar att han tar 

rollen som hennes medspelare. Barnmorskorna i vår studie håller även de med om att rollen 

som medspelare är mest önskvärd. De tycker även att mannen är som bäst stöd när han agerar 

på det vis som paret har kommit överrens om. Oftast tycker de att det räcker om mannen bara 

är närvarande i förlossningssalen.  Samtidigt är det intressant då det även framkommer i vårt 

resultat att man inte gärna vill att pappan ska ta upp för mycket tid, plats och få för mycket 

fokus. Han kan upplevas som ett störningsmoment och agerar då varken som vittne eller 

medspelare. Istället faller han in i rollen som coach och blir mer krävande. 

 

Det framkommer att barnmorskorna har olika förväntningar på förstagångs pappor respektive 

omförderskornas män. De tycker det är mer naturligt att styra förstagångspapporna medan 

omföderskornas män inte är i lika stort behov av detta. Hildingsson, Cederlöf och Widen 

(2010) visar i sin studie att förstagångs pappor värdesätter stödet från barnmorskan i större 

grad jämfört med flergångspapporna som istället värdesätter information högre. Det som 

barnmorskorna beskriver som att styra i vår studie är det som pappor upplever som ett stöd 

när de är med på sin första förlossning. Omföderskornas män som förmodligen är mer 

förberedda vill ha mer information och kan på så vis vara mer självständiga. 

 

Något som är tydligt bland alla barnmorskorna är att förväntningarna på svenska och 

utländska män skiljer sig åt. Barnmorskan kräver inte lika stort engagemang av den utländska 

mannen. De anser det som en oskriven regel att den svenska mannen ska medverka och vara 

aktiv under förlossningen men detta gäller inte för den utländska mannen. Detta har inte 

framkommit i den tidigare forskningen som vi har tagit del av men det är väldigt markant i 



 

24 
 

vårt resultat. Nästan alla beskriver att de blir positivt överraskade när den utländska mannen 

”faller in” i den svenska mannens mönster. 

 

En familj utgör en enhet som utgörs av olika individer där varje individ har unika egenskaper 

som påverkar de andra familjemedlemmar (Wright, Watson och Bell 1996). Detta är viktigt att 

beakta i förlossningssalen och det framkommer i vårt att resultat att barnmorskan anser att det 

finns mycket att vinna på en aktiv pappa. Har hon pappan på sin sida har hon mamman också 

per automatik. Genom att han känner sin kvinna har han en unik möjlighet att under 

förlossningen stärka henne och medverka till en optimal förlossningsupplevelse. Detta 

återkommer även i den holistiska människosynen som vården har sin grund i. Samspelet 

mellan barnmorska och föräldrapar ska ske med en ömsesidig respekt och grunda sig i 

tankesättet att vi som människor talar med varandra och inte till varandra (Arlebrink 2006). 

Detta lyser igenom i resultatet när en barnmorska berättar att man inte kan generalisera sina 

förväntningar utan att de måste anpassas till de personer hon har framför sig. Ingen 

förlossning är den andra lik och alla människor är olika men ska behandlas med lika respekt. 

Fokus bör läggas på hela familjen och samspelet med barnmorskan. Barnmorskan har som 

uppgift att vägleda var individ in i rollen som han eller hon är ämnad för. I och med att hon 

själv är medveten om sina förväntningar kan hon vara mer objektiv i sitt möte med 

föräldraparet. 

 

 

KONKLUSION 

Vår studie visar på att barnmorskan inte är fullt medveten om sina förväntningar gällande 

pappan. Den idealiska pappan att ha på förlossningssalen är en pappa som tar sitt ansvar och 

stöttar sin kvinna. Han ska vara lyhörd inför barnmorskan, våga ta plats men samtidigt veta 

sin plats. Samtidigt finns en stor tolerans och nyfikenhet på papporna. I grund och botten vill 

gärna barnmorskan anpassa sig efter föräldraparet. Resultatet speglar även dagens samhälle 

när den kulturella aspekten belyses av barnmorskorna, då kraven inte är lika höga på en man 

med utländsk härkomst som på en svensk man.  

 

Förslag på framtida studier är att belysa den kulturella aspekten. Vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle där det inte enbart räcker med att bli medveten om sina förväntningar på pappa utan 

även på hans kultur.  Det skulle också vara intressant med en jämförelsestudie mellan 
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barnmorskors och pappors förväntningar på varandra. Under arbetets gång har det 

framkommit att det finns många åsikter om ett annat stöd än just pappans. Frågan om vem 

som utgör det bästa stödet för kvinnan behöver lyftas och undersökas på ett djupare plan. 
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BILAGA 1 

 
Information om studien. 

 

Det finns flertalet studier gjorda avseende om hur pappor upplever förlossningen och vad de 

har för förväntningar på personalen. Papporna upplevde större kontroll när barnmorskan gav 

dem uppdaterad information om förlossningen under förloppet. De uppskattade när 

barnmorskan visade dem intresse och engagemang samt gav dem möjlighet att delta i beslut. I 

den här studien vill vi undersöka hur barnmorskan ser på pappans deltagande under 

förlossningen. Syftet är att undersöka barnmorskans förväntningar på pappan under aktiv 

förlossning. 

 

Vi är två barnmorskestudenter som går sista terminen på barnmorskeprogrammet vid 

Linnéuniversitet. Under våren kommer vi att skriva D-uppsats med syftet att undersöka vilka 

förväntningar barnmorskan har på pappan under aktiv förlossning. Som handledare till vår 

uppsats kommer vi att ha en erfaren barnmorska. 

 

Vi vill genomföra fokusgrupp-intervjuer på förlossningsavdelningarna i Kalmar, Växjö och 

Karlskrona. Varje fokusgrupp kommer bestå av fyra till sex barnmorskor och vi önskar att det 

ska vara så stor skillnad som möjligt i ålder och yrkeserfarenhet bland de olika deltagarna. 

Tanken är att intervjuerna ska äga rum på förlossningsavdelningarna och vi hoppas få tillgång 

till någon form av samtalsrum. Intervjuerna kommer att spelas in och materialet behandlas 

konfidentiellt. Resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att ingen enskild person 

kommer att kunna identifieras. Deltagarna kan när som helst välja att avbryta studien. 

 

Vi önskar komma och genomföra intervjun under vecka 15. Tacksamma för svar så snart som 

möjligt. Hör av er till oss om vilket datum och vilken tid som passar bäst. 

 

 

Klara Johanna Örneskans, barnmorskestudent 

E-post: bellalilla@hotmail.com 

0734-33189 

 

Maria Lind, barnmorskestudent 

E-post: maria_a_lind@hotmail.com 

0703-237392 

 

Lena Lendahl, handledare 

E-post: lena.lendahls@lnu.se 
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                                                                                                                                                  BILAGA 2 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kategori Tema 

Och ska man gå in igen och 

sätta på 

skådespelartalangerna ”det 

här fixar du”! 

 

Inte tappa ansiktet. 

 

Psykologsikt stöd Pappan som stöd 

 

Och ska man gå in igen och 

sätta på 

skådespelartalangerna ”det 

här fixar du”! 

 

Inte tappa ansiktet. Samspel under 

förlossningen 

Pappan som stöd 

Fast visst sjutton ifrågasätter 

vi det och vill veta vad 

anledningen är om han inte är 

med för visst förväntar vi oss 

att han ska vara med. 

 

Förväntad närvaro. Närvaro på 

förlossningssalen 

Pappan som stöd 

Jag tycker att man kan ha 

ganska stora krav på dom. 

Det är dom som känner sin 

kvinna och hennes olator och 

önskemål, temprament och 

känsla. 

 

:  Ganska stora krav då 

det är de som känner sin 

kvinna. 

Kunna ta sitt ansvar Pappan som stöd 

 

Mannen kommer dit och tar 

det som de kommer, för han 

har inte kommit dit hän 

riktigt. 

 

Tar det som det 

kommer. 

 

Anpassning till varandra 

 

En stor omställning 

 

Alla människor reagerar olika 

för olika saker så är det ju. En 

del blir ju arga när dom blir 

rädda. 

 

Reagerar olika. Okänd mark 

 

En stor omställning 

 

Men någonting som är 

annorlunda när dom ska bli 

pappor igen, dom är ju 

lugnare och lättare att ha och 

göra med, för dom har ju 

varit med om detta förut och 

vet att det gör våldsamt ont. 

Så dom är lite lugnare och 

tryggare tycker jag. 

 

Omföderskornas män är 

mer förberedda. 

 

Personliga värderingar Allmänna attityder 
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Han vill vara delaktig men 

oftast upplever jag det som 

ett störmoment för kvinnan. 

Och det är ett 

störningsmoment för mig 

som barnmorska också, för 

jag är ju den som behöver ha 

kontakt med kvinnan i det 

ögonblicket 

 

Pappan som störmoment 

i kontakten mellan 

barnmorska och 

kvinnan. 

 

Störningsmoment 

 

Allmänna attityder 

 

Jag tänker nog, jag pushar 

svenskfödda män mer. 

 

Högre förväntningar på 

svenskfödda män. 

 

Kulturella aspekter 

 

Allmänna attityder 

 

 

 

 

 

 


