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_________________________________________________________________________ 

Bakgrund: Förlossning är en del av transitionen till föräldraskap. Transitionen underlättas 

genom professionellt stöd. I barnmorskors ansvarsområde ingår det att ge stöd. Det som 

påverkar pappors förlossningsupplevelser är bland annat professionellt stöd och 

förväntningar. Förlossningsupplevelser påverkar pappors välmående och föräldraskap. 

Syfte: Beskriva blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen. Metod: 

Kvalitativa semistrukturerade enskilda intervjuer utfördes med sex blivande 

förstagångspappor, vars kvinnor var i graviditetsvecka 29 till 35. Intervjuerna analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Blivande pappor har svårt att föreställa sig vad 

som kommer ske under förlossningen. Förstagångspappor förväntar sig en lugn stund med 

sin familj efter födseln för att kunna bearbeta att två blivit tre. Blivande pappor förväntar sig 

att de kommer ha en stödjande roll under förlossningen. De förväntar sig att det kommer 

vara mycket känslor under förlossningen och barnets första timmar. Barnmorskor förväntas 

inneha en stödjande roll gentemot både blivande pappor och födande kvinnor. Konklusion: 

Barnmorskor bör ge stöd till blivande pappor utifrån individuella behov. Professionellt stöd 

till blivande pappor möjliggör för dem att vara ett stöd till de födande kvinnorna under 

förlossningen. Förstagångspappor förväntar sig att stöd kommer vara viktigt för att de ska 

känna sig trygga under förlossningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
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_________________________________________________________________________ 

Background: Childbirth is part of the transition to parenthood. The transition is eased by 

support from midwives. It’s within the midwives area of responsibility to offer support to 

parents. Childbirth experiences are affected by received support and expectations of labour.  

Fathers’ childbirth experiences affect their well-being and parenting. Aim: Describe 

expecting first-time fathers’ expectations of the labour. Method: Qualitative individual 

semi-structured interviews with six expecting first-time fathers, whose women were in 

gestational week 29 to 35. The interviews were analyzed using qualitative content analysis. 

Results: Expecting fathers’ find it hard to imagine what will happen during childbirth. They 

expect that after the delivery they will be able to have a quiet moment alone with their 

families to adjust to their new life-situation. Besides this, fathers expect that they will have 

an important supportive role during childbirth. Midwives are expected to support both the 

labouring mother and the father during childbirth. Conclusion: Midwives should support 

parental couples based on their individual needs of support. Support to expecting fathers 

enables them to be supportive during childbirth. First-time fathers expects support to be 

important during childbirth to create a feeling of security for themselves.  
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Definitioner och terminologi 
 

 

Förlossning  Definieras i denna studie som tiden från ankomst till 

förlossningsavdelningen fram tills att BB tar över 

vården av mamma och barn. 

Förväntning Böjelse av ordet förväntan. Innebär hopp om viss 

utveckling som också bedöms som sannolik (Förväntan, 

2018). 

Föräldraträff/ 

Föräldrautbildning  

Syftar i denna studie till träff för flera blivande 

föräldrar. Syftar till att knyta sociala förbindelser 

mellan föräldrapar samt sprida information om 

graviditet, förlossning och föräldraskap. 

Inspirationsföreläsning/ 

informationsträff 

Syftar i denna studie till en storgruppsföreläsning som 

ges vid ett tillfälle. Föreläsningen berör hur föräldrar 

kan förbereda sig inför en normal förlossning. 

Föreläsningen är utarbetad av samt ges av barnmorskor 

som är verksamma inom förlossningsvård. 

 

Partner Barnets andra förälder. Detta kan vara både en blivande 

pappa eller medmamma. Ordet används i denna studie 

när könet på föräldern ej framgår. 

Primär förlossningsrädsla Rädsla inför förlossning som uppstått innan kvinnans 

eller partnerns första förlossning (Alehagen, 2016). 

Sekundär förlossningsrädsla Rädsla inför förlossning orsakad av tidigare 

förlossningsupplevelser (Alehagen, 2016). 

Trimester Graviditet delas in i tre perioder. Första trimestern 

pågår fram till graviditetsvecka 14. Andra trimestern 

startar i graviditetsvecka 14 och sträcker sig fram till 

graviditetsvecka 28. Tredje trimestern pågår från 

graviditetsvecka 28 och fortsätter fram till barnets 

födelse (Marsál, Hagberg & Westgren, 2014). 
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INLEDNING 

I Sverige har förlossningsvården historiskt sett fokuserat på gravida kvinnor och de barn som 

ska födas. Papporna var familjeförsörjare och var inte involverade i varken barnafödande 

eller omsorg kring barnen. Under senare delen av 1900-talet fick de blivande papporna 

tillgång till förlossningsrummet och fick därmed naturligt en mer deltagande roll under 

förlossningen. I det nutida samhället behöver en familj inte baseras på ett heterosexuellt 

förhållande. För att alla ska kunna inkluderas, benämns den andra föräldern ofta partner 

istället för pappa. Deltagarna i denna kvalitativa intervjustudie omfattar dock endast 

blivande pappor, vilket gör att ordet pappa kommer användas i resultatet. Eftersom det oftast 

är båda de blivande föräldrarna som är närvarande under förlossningen, är det viktigt att 

fånga vilka förväntningar både födande kvinnor och partners har inför denna stora 

livshändelse. Tidigare bedriven forskning inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa har 

främst undersökt födande kvinnors förväntningar och upplevelser, medan kvinnornas partner 

många gånger har förbisetts. Problemområdet till denna studie valdes i samråd med 

vårdverksamheten. Detta då det inte gick att finna forskning kring pappors förväntningar 

inför förlossning. Den ökade kunskapen som denna studie förväntas bidra med, möjliggör 

för barnmorskor att bättre bemöta pappor i relation till deras förväntningar under barnets 

födelse. 

BAKGRUND 

Förlossningsvården i Sverige 

Romlid (1998) beskriver att förlossningsvården successivt har utvecklats i Sverige. 

Historiskt sett var barnmorskor självlärda kvinnor som hjälpte till vid förlossningar som ägde 

rum i de födande kvinnornas hem. Under 1600-talet uppkom den medicinska 

förlossningskonsten, vilket gjorde att barnafödande blev en del av den medicinska 

vetenskapen. I samband med detta ersattes succesivt outbildade hjälpkvinnor med utbildade 

barnmorskor. Under senare delen av 1700-talet öppnade Stockholms första barnbördshus, 

BB, vilket inledde hospitaliseringen av förlossningsvården i Sverige. Under de första tio åren 

på BB i Stockholm föddes i genomsnitt 18 barn per år (Romlid, 1998). På 1920-talet skedde 

runt 85% av alla förlossningar på sjukhus (Öberg, 1996). Idag planeras i det närmaste alla 

barn att födas på sjukhus. Några få planerade hemförlossningar sker dock årligen 

(Socialstyrelsen, 2001). Förlossningsvården baseras idag på samma lagar som resterande 

hälso- och sjukvård i Sverige. Dessa lagar bestämmer att vården ska vara av god kvalitet, 

lättillgänglig, säkert utformad och utvecklas fortlöpande (SFS 2017:810). Patienten har rätt 

att vara delaktig i beslut kring sin vård. Ytterligare ska vården tillgodose patientens behov 

av kontinuitet och trygghet (SFS 2014:821; SFS 2017:810). Patientens närstående skall, om 

möjligt, inkluderas vid utformningen och genomförandet av vården (SFS 2014:821). Dessa 

lagar stämmer väl överens med barnmorskans ansvars- och kompetensområde, beskrivna i 

barnmorskans kompetensbeskrivning (Svenska barnmorskeförbundet, 2018).  
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Barnmorskors profession och ansvarsområde 

Barnmorskors huvudområde är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, oavsett vilken 

vårdform eller verksamhet barnmorskan är verksam i (Svenska barnmorskeförbundet, 2018). 

Sexuell och reproduktiv hälsa innebär bland annat att människor ska kunna ha ett samliv 

som är tillfredsställande och säkert samt ha en förmåga och frihet att bestämma om, när och 

hur ofta de vill reproducera sig (World Health Organization, 2006). Dessutom skall 

barnmorskors arbete genomsyras av ett etiskt förhållningssätt och en holistisk helhetssyn. 

Detta uppnås bland annat genom att ta tillvara patienters och närståendes kunskaper, 

erfarenheter samt beakta deras önskemål. Barnmorskor ska kunna erbjuda det stöd som krävs 

för att patienter och närstående ska uppleva trygghet under förlossningen (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018).  

 

Barnmorskor är de som traditionellt närvarat under förlossningen. När läkargruppen i början 

av 1900-talet växte i antal och fick en ökad kunskap, övertog de ansvaret för komplicerad 

graviditet och förlossning. Barnmorskors ansvarsområde blev då definierat som omvårdnad 

vid det normala barnafödandet (Öberg, 1996). En normal förlossning definieras av World 

Health Organization (1996) som att denna startar spontant mellan graviditetsvecka 37 till 42, 

det är ett barn som föds och barnet föds i huvudbjudning. Vid en riskgraviditet föreligger 

riskfaktorer vid förlossningens start, vilket gör att den inte kan klassas som normal. Efter 

födseln ska både mor och barn må bra för att förlossningen ska definieras som normal. Även 

om det inför förlossningen inte föreligger några riskfaktorer kan det under 

förlossningsförloppet uppkomma komplikationer, vilka gör att den inte längre bedöms som 

normal (World Health Organization, 1996). Om barnmorskor upplever att förlossningen inte 

längre befinner sig inom ramen för deras kompetens ska barnmorskorna vända sig till och 

söka stöd hos andra professioner (Svenska barnmorskeförbundet, 1999; Svenska 

barnmorskeförbundet, 2018). Det är barnmorskors uppgift att under förlossningen övervaka 

moder och barn för att kunna bedöma om komplikationer uppstår. Barnmorskors uppgift 

under förlossningen begränsas inte enbart till övervakning utan de har även en viktig roll i 

att stödja kvinnor och deras partner (World Health Organization, 1996). Graviditet och 

förlossning ses av barnmorskor som naturliga processer och händelser i livet (Bryar & 

Sinclair, 2011; Sandin-Bojö, 2006). Barnmorskors främsta uppgift är inte att förlösa kvinnor, 

utan att assistera och stötta kvinnor som föder (Bryar & Sinclair, 2011). 

Stöd 

Stöd definieras som att ge hjälp för att lösa aktuella problem och som att ge skydd till en 

enskild individ (Hupcey & Morse, 1997; Langford, Bowsher, Maloney & Lillis, 1997). Stöd 

kan vara av både social och professionell karaktär. Socialt stöd kräver en ömsesidighet, 

vilket innebär att det finns en förväntan hos individen att om hen ger stöd kommer hen också 

få stöd tillbaka. Det professionella stödet är däremot inte ömsesidigt. Vårdpersonal ger stöd 

utan att själva förvänta sig få något stöd tillbaka (Hupcey & Morse, 1997). Stöd kan även 

delas upp i fyra olika typer; instrumentellt, informativt, emotionellt och bekräftande stöd. 

Instrumentellt stöd innebär att praktiskt hjälpa till med något för att lösa ett aktuellt problem. 

Informativt stöd innebär att ge information om problemet. Emotionellt stöd ges när 

mottagaren för stödet upplever en känsla av trygghet och tillhörighet. Bekräftande stöd syftar 

till att stötta individens känsla av att vara kapabel och ha förmåga att själv lösa problem 

(Langford et al., 1997). Under graviditet och förlossning har barnmorskor en viktig uppgift 
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att ge stöd till både gravida kvinnor och deras partners för att underlätta transitionen till 

föräldraskap (Polomeno, 2000).  

Transition 

Definition av begreppet transition 

En transition innebär en övergång i livet, där personen förändras permanent i förhållande till 

sig själv eller andra (Geary & Schumacher, 2012). Den oundvikliga övergången sker då 

tidigare erfarenheter och kunskaper inte räcker till för att förstå eller hantera den nya 

situationen som uppstått (Berg & Premberg, 2010). Övergången karakteriseras av en period 

med kaosartad tillvaro som kräver reorganisation för att anpassas till den nya situationen. 

Förändringen sker både i den egna personligheten och beteendet, men även i relation till 

andra personer (Polomeno, 2000). En transition uppkommer av olika orsaker. Dessa är att 

personen genomgår en utvecklingsfas, att en ny situation uppstår, att hälsan påverkas genom 

uppkommen sjukdom eller genom organisationsförändringar (Geary & Schumacher, 2012). 

Vid en transition som orsakas av personlig utveckling förändras identitet, relationer, roller, 

förmågor och beteenden (Polomeno, 2000).  Enligt Geary och Schumacher (2012) kan 

transitioner vara enstaka eller multipla, vilket innebär att en person genomgår flera olika 

transitioner samtidigt. Multipla transitioner kan komma i en följd, vara samtidiga eller vara 

relaterade till varandra. Genom bland annat personliga egenskaper, attityder gentemot 

aktuell transition, grad av förberedelse och kunskap, kan transitioner främjas eller hindras. 

För att en lyckad transition ska uppstå krävs medvetenhet, engagemang, tid och någon typ 

av kritisk händelse eller vändpunkt. Exempel på en kritisk händelse som utlöser en transition 

är förlossning (Geary & Schumacher, 2012). Transition är således inte något som sker 

momentant, utan är snarare en process som pågår över tid (Polomeno, 2000).  

Transitionen till att bli förstagångsförälder 

Enligt Polomeno (2000) har olika transitioner olika betydelse i livet. Att bli förälder är bland 

de största transitionerna en människa kan genomgå. Transitionen påbörjas i samband med 

beslut kring att försöka bli gravid eller att en graviditet uppkommer. Transitionen fortlöper 

därefter under graviditeten. Det finns olika uppfattningar om när transitionen till 

föräldraskap avslutas. Den ena synen är att transitionen är fullbordad några månader efter 

barnets födelse, medan den andra anser att transitionen är avslutad först två år efter barnets 

födelse (Polomeno, 2000). De kritiska vändpunkter som inträffar under transitionen mot 

föräldraskap är graviditet och förlossning. Transitionen till att bli förälder uppkommer 

genom utveckling av personligheten och relationen med andra personer. Därmed klassas den 

som en personlig transition (Geary & Schumacher, 2012).  

 

Polomeno (2000) beskriver att par under transitionen mot föräldraskap känner en 

samhörighet till varandra. Detta på grund av att de delar ett gemensamt projekt som 

graviditeten innebär, samt att ansvarskänslorna för det kommande barnet växer hos båda 

föräldrarna. Vid en lyckad transition har föräldrarna både på ett personligt plan, men även 

gemensamt, lyckats anpassa sig till den nya livssituationen och upplever tillfredsställelse. 

När alla delar av transitionen integreras in i parrelationen finns det goda möjligheter för att 

bli framgångsrika föräldrar och behålla en tillfredsställande relation till varandra. Om 

transitionen däremot inte lyckas kommer föräldrarna uppleva minskad tillfredsställelse och 
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riskera att parrelationen blir lidande (Polomeno, 2000). Transitionen till att bli 

förstagångsförälder innebär en större anpassning och utveckling än vid efterföljande barn. 

Därför kräver detta mer av föräldrarna (Barimani, Vikström, Rosander, Forslund Frykedal 

& Berlin, 2017; Polomeno, 2000). 

Professionellt stöd som främjar transitionen till föräldraskap 

Polomeno (2000) beskriver att kvinnor och män hanterar och upplever transitionen till 

föräldraskap på olika sätt. För att barnmorskor ska kunna ge ett gott stöd i transitionen bör 

de ha kunskaper om detta (Polomeno, 2000). Dessutom upplever pappor ibland att han blir 

bortglömd då fokus ligger på mödrar och barn (Bäckström & Hertfelt Wahn, 2011; Ekström, 

Arvidsson, Falkenström & Thorstensson, 2013; Polomeno, 2000). Om barnmorskor ger 

individuellt stöd till pappor upplever papporna sig mer delaktiga, vilket leder till att de ger 

ett bättre stöd till de födande kvinnorna (Ekström et al., 2013). Föräldrapar är ofta 

oförberedda på hur mycket parrelationen påverkas av transitionen (Barimani et al., 2017) 

och det är viktigt att barnmorskor har kunskap om detta (Polomeno, 2000). Partners upplever 

att professionellt stöd påverkar parrelationen positivt (Bäckström et al., 2017).  Enligt 

Polomeno (2000) krävs det mycket av föräldrarna enskilt, men även gemensamt under 

transitionen. Upplevelsen av övergången kan påverka parrelationen positivt eller negativt. 

Relationen påverkas av både den egna och den gemensamma upplevelsen. För att stödja 

föräldrarna i transitionen bör barnmorskor lägga fokus på att stärka parrelationen. En god 

parrelation hos föräldrarna leder till att barnets tidiga utveckling och välbefinnande gynnas. 

Om paren får lyfta och bearbeta sina känslor och uppfattningar kan det minska på spänningar 

i relationen och därmed främja transitionen. Tillfällen som ger utrymme för att diskutera och 

bearbeta känslor är exempelvis föräldraträffar. Förutsättningen för detta är att de 

barnmorskor som leder dessa har fokus på transitionen och parrelationen (Polomeno, 2000). 

Många par är inte beredda på att parrelationen kommer påverkas så mycket som den gör, 

vilket gör att barnmorskor behöver belysa detta under graviditeten (Daeve, Johnson & 

Ingram, 2008). 

 

Att delta på föräldraträffar är viktigt för partners då det bekräftar den enskilda partnern som 

det blivande barnets ena förälder (Raphael-Leff, 1991). Daeve et al. (2008) beskriver att 

barnmorskor som leder föräldraträffar bör involvera blivande pappor så mycket som möjligt 

i informationen som ges. Om blivande pappor inte känner sig inkluderade är det vanligt att 

de väljer att inte medverka på föräldraträffarna. Detta leder till att de blir sämre förberedda 

på föräldraskapet än de gravida kvinnorna. Att bli förälder kan då upplevas som 

skrämmande. En ojämlik förberedelse kan leda till att pappor inte blir lika involverade i 

omsorgen kring barnen efter födseln. Föräldraträffar syftar till att sprida information samt 

skapa sociala kontakter (Daeve et al., 2008). Enligt Barimani et al. (2017) och Daeve et al. 

(2008) uppskattar par att få träffa andra par som väntar barn. Det underlättar transitionen att 

få träffa andra personer i samma situation för att jämföra känslor och erfarenheter (Barimani 

et al., 2017; Daeve et al., 2008). Daeve et al. (2008) beskriver att par har olika 

informationskällor under transitionen, men informationen som barnmorskor ger upplevs som 

mest trovärdig. Därför behöver barnmorskor se till att informationen är anpassad för både 

blivande mammor och pappor. Viktigt för paren är även kontinuitet under graviditeten. Om 

de får möta samma barnmorska under hela graviditeten bildas en god relation. Detta gör att 

paren lättare kan ta emot stödet som barnmorskorna erbjuder (Daeve et al., 2008). 

Transitionen kan underlättas om paren har ett gott socialt stöd (Polomeno, 2000). Stöd inför 
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föräldraskapet från exempelvis parens föräldrar, vänner och kollegor ses som mycket viktigt 

av både kvinnor och män (Deave et al., 2008). Barnmorskor kan uppmuntra de blivande 

föräldrarna att upprätthålla sociala kontakter under graviditet och tidigt föräldraskap. Om 

det sociala stödet inte är tillräckligt är det extra viktigt att barnmorskor kan erbjuda ett gott 

professionellt stöd (Polomeno, 2000). För att underlätta transitionen till föräldraskap bör 

blivande pappor även erbjudas individuellt stöd. I och med det individuella stödet kan 

blivande pappor i sin tur stötta kvinnorna under både graviditet och förlossning (Deave et 

al., 2008). 

Partnerns roll och dess innebörd för parens förlossningsupplevelse 

Partners roll under förlossningen 

I dagens Sverige ser pappor det som självklart att delta under förlossningen och de önskar få 

inneha en stödjande roll gentemot de födande kvinnorna (Johansson, Fenwick & Premberg, 

2015). Att pappor är närvarande under förlossningen har positiv effekt för såväl de själva 

som de födande kvinnorna, vilket kan leda till en positiv förlossningsupplevelse (Kainz & 

Eliasson, 2010; Vehviläinen-Julkunen & Liukkonen, 1998).  För blivande pappor ses 

förlossningen som en viktig del i transitionen mot föräldraskap (Vehviläinen-Julkunen & 

Liukkonen, 1998). Under förlossningen upplever blivande pappor att de tillsammans med de 

blivande mammorna bildar ett team. Att bli bekräftad som en del av teamet är viktigt för att 

pappors upplevelser av förlossningen ska bli positiva (Premberg, Carlsson, Hellström & 

Berg, 2011). Vidare påverkas även parrelationen om blivande pappor närvarar under 

förlossningen. Pappor känner ett ansvar för barnen som fötts samt upplever att de 

tillsammans med kvinnorna och barnen utgör en enhet, istället för tre separata individer 

(Erlandsson & Lindgren, 2009). Blivande pappor upplever att det är lättare att stödja de 

födande kvinnorna om miljön är tillåtande. Vidare är det viktigt att pappor blir sedda av 

barnmorskorna och betraktas som en viktig del av förlossningen. När barnmorskor ger stöd 

till blivande pappor känner de sig trygga, vilket leder till att de i sin tur lättare kan stödja de 

födande kvinnorna (Bäckström & Hertfelt Wahn, 2011; Johansson et al., 2015; Longworth 

& Kingdon, 2011). Får blivande pappor inte stöd av barnmorskor kan det leda till att de 

upplever att deras stöd till födande kvinnor blir bristfälligt (Bäckström & Hertfelt Wahn, 

2011). Stöd från partners upplevs viktigt av de födande kvinnorna då det leder till att de 

känner sig trygga i rollen som födande. Att känna sig trygg leder i sin tur till en mer positiv 

förlossningsupplevelse (Gibbins & Thomson, 2001).  

Förlossningsupplevelsens betydelse 

Förlossningsupplevelsen är viktig för pappor då en positiv upplevelse leder till att ett band 

mellan pappa och barn skapas (Erlandsson & Lindgren, 2009; Vehviläinen-Julkunen & 

Liukkonen, 1998). Kvinnor som uppger sekundär förlossningsrädsla förklarar detta med 

tidigare negativa förlossningsupplevelser (Størksen, Garthus-Niegel, Vangen & Eberhard-

Gran, 2013; Waldenström, Hildingsson & Rydling, 2006). Dessa kvinnor har gemensamt att 

de tidigare upplevt ett bristande stöd av sina partners under förlossningen (Waldenström et 

al., 2006). Förlossningsrädsla bland blivande pappor leder i större utsträckning till att gravida 

kvinnor har önskemål om kejsarsnitt. Detta sker vid både primär och sekundär 

förlossningsrädsla (Hildingsson, Johansson, Fenwick, Haines & Rubertsson, 2014). Vidare 

är sekundär förlossningsrädsla en orsak till att par väljer att inte skaffa fler barn på grund av 
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rädsla inför kommande förlossningar (Gottvall & Waldenström, 2002). En faktor som 

påverkar förlossningsupplevelsen är förväntningar inför förlossningen (Gibbins & Thomson, 

2001). 

Förväntningars betydelse för förlossningsupplevelsen 

Den roll som pappor tar på sig under förlossningen kan förstås genom att ta reda på vilka 

förväntningar de har (Johansson, Fenwick & Premberg, 2015). Blivande pappor upplever att 

information inför förlossningen gör att de i större utsträckning vet vad de kan förvänta sig 

av förlossningen. Informationen från barnmorskor upplevs dock som fokuserad på 

kvinnorna. Detta gör att blivande pappor inte alltid upplever behovet av information som 

tillfredsställt (Premberg & Lundgren, 2006). Om förlossningen lever upp till de gravida 

kvinnornas förväntningar leder det till att de får en mer positiv förlossningsupplevelse 

(Goodman, Mackey & Tavakoli, 2004). Om de förväntningar som blivande pappor och 

mammor har inte blir bemötta under förlossningen kan det påverka förlossningsupplevelsen 

negativt samt påverka uppfattningen om föräldraskapet och parrelationen negativt 

(Polomeno, 2000). 

PROBLEMFORMULERING 

I Sverige ses det som självklart att blivande pappor är närvarande vid förlossningen. 

Blivande pappors förväntningar på förlossningen påverkar om förlossningsupplevelsen 

kommer uppfattas som positiv eller negativ. Information kan bidra till att ge realistiska 

förväntningar hos de blivande föräldrarna, men vården idag möter inte alltid individens 

behov. Eftersom fokus ligger på den gravida kvinnan under graviditet och förlossning, blir 

ibland den blivande pappan åsidosatt och bortglömd av barnmorskan. Detta kan även ses 

inom forskning då flest studier har utförts med fokus på gravida och födande kvinnor. Vidare 

finns det få studier om blivande pappors förväntningar inför förlossningen. Förväntningar 

påverkar upplevelsen av förlossningen. En positiv förlossningsupplevelse är viktig då det 

påverkar relationer i familjen samt nästa eventuella förlossning. I barnmorskeprofessionen 

ingår det inte enbart att se till kvinnors behov, utan även deras partner. För att bidra till en 

positiv förlossningsupplevelse för paret behöver barnmorskor således ha mer kunskap om 

deras förväntningar inför förlossningen. Denna studie förväntas bidra med kunskap om vilka 

förväntningar som blivande pappor har inför förlossningen.  

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva blivande förstagångspappors förväntningar inför 

förlossningen.  
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METOD 

Val av metod 

Kvalitativ metod har använts för att svara mot studiens syfte. Detta baserades på att Fossey, 

Harvey, McDermott och Davidsson (2002) beskriver att syftet med kvalitativ forskning är 

att få en djupare förståelse för ett fenomen. Kvalitativa studiers syfte bör baseras på en öppen 

fråga för att få en djupare förståelse för fenomenet (Fossey et al., 2002). Dessutom ansågs 

en induktiv ansats vara lämplig för att besvara studiens syfte. Elo och Kyngäs (2007) 

beskriver att en induktiv ansats är lämplig för studien om tidigare kunskap om fenomenet är 

bristfällig eller saknas. Vid en induktiv ansats skapas en generell uppfattning utifrån den 

specifika datan. En induktiv ansats syftar till att skapa en helhetsbild över fenomenet som 

undersöks (Elo & Kyngäs, 2007). 

 

Den specifika kvalitativa forskningsmetoden som valdes för att svara mot syftet var 

kvalitativ innehållsanalys. Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) beskriver att 

innehållsanalys grundar sig i kvantitativ analysering och bearbetning av befintlig text. På 

senare tid har innehållsanalysen genomgått omfattande förändringar och på så sätt har även 

den kvalitativa innehållsanalysen växt fram. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på 

ämne och sammanhang genom att belysa likheter och skillnader i texten som bearbetas. 

Detta ger möjlighet att analysera både det manifesta och latenta innehållet. Denna metod 

används ofta vid forskning inom utbildning och omvårdnad (Graneheim et al., 2017).  

Miljö 

Studien har genomförts i ett geografiskt område bestående av tre kommuner belägna i 

sydvästra Sverige. Dessa tre kommuner har en sammanlagd befolkningsmängd på cirka 660 

000 invånare. Invånarna i området är bosatta i tätorter och på landsbygden. Varje år föds 

cirka 12 700 barn i området. Föräldraförberedelser inom området skiljer sig åt beroende på 

kommun. Föräldrautbildning via barnmorskemottagningarna samt 

inspirationsföreläsning/informationsträff via sjukhusen erbjuds.  

Urval  

Deltagare samlades in via två barnmorskemottagningar på olika orter som vardera hade en 

hel kommun som upptagningsområde. Barnmorskorna på mottagningarna identifierade och 

tillfrågade personer om deltagande. Utöver detta samlades även deltagare in via bekanta till 

författarna. Deltagarna i studien har således baserats på ett bekvämlighetsurval. Jakobsson 

(2011) samt Polit och Beck (2016) beskriver bekvämlighetsurval som en ekonomisk och lätt 

metod för att identifiera och inkludera deltagare som finns tillgängliga och tackar ja till 

deltagande just när datainsamlingen genomförs (Jakobsson, 2011; Polit & Beck, 2016). När 

deltagare samlas in via kliniker eller mottagningar kan ett bekvämlighetsurval lämpa sig 

mycket väl (Polit & Beck, 2016). Totalt tillfrågades 16 personer om deltagande, varav sex 

personer valde att delta och 10 avböjde att delta.  
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Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för denna studie var: partners som väntade sitt första barn tillsammans 

med en gravid kvinna. Kvinnan skulle vara gravid i tredje trimestern vid intervjutillfället. 

Vidare skulle deltagarna kunna tala och förstå det svenska språket. 

Deltagare 

Trots att inklusionskriterierna inkluderade partner var det endast blivande pappor som deltog 

i studien. Detta berodde på att ingen tillfrågad kvinnlig partner önskade deltaga. I studien 

inkluderades sex blivande förstagångspappor. Spridningen bland deltagarna presenteras i 

Tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av karaktäristiska bland deltagare (n=6) 

Karaktäristiska Deltagare 

Ålder (år) 25–40 

Graviditetsvecka 29–35 

Födelseland 
 

Sverige 6 deltagare 

Boendekommun 
 

Kommun 1 3 deltagare 

Kommun 2 2 deltagare 

Kommun 3 1 deltagare 

Boendeform 
 

Lägenhet 3 deltagare 

Radhus 3 deltagare 

Utbildningsnivå 
 

Gymnasium 3 deltagare 

Högskola 3 deltagare 

Civilstånd 
 

Samboende 6 deltagare 

Paritet hos kvinnan 
 

Förstföderska 5 deltagare 

Omföderska 1 deltagare 

Planerat förlossningssätt 
 

Vaginal förlossning 5 deltagare 

Kejsarsnitt 1 deltagare 
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Datainsamling  

För denna studie har enskilda semistrukturerade kvalitativa intervjuer gjorts utifrån en 

intervjuguide (Bilaga 2). Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att kvalitativa intervjuer 

länge har varit en använd metod för forskning inom hälso- och sjukvården. Syftet med de 

kvalitativa intervjuerna är att få en förståelse för ett fenomen ur den enskilda individens 

perspektiv. Intervju som datainsamlingsmetod baseras på ett samtal som sker mellan två eller 

fler individer. Intervjun skiljer sig från det vardagliga samtalet då det finns ett specifikt ämne 

som avhandlas samt att samtalet har en struktur. Den semistrukturerade intervjun baseras på 

frågor som på förhand utarbetats i en intervjuguide. Utöver denna intervjuguide formuleras 

följdfrågor beroende på vad deltagaren berättar (Kvale & Brinkmann, 2014). Att ställa öppna 

frågor vid datainsamlingen kan leda till en djupare förståelse för fenomenet, vilket är målet 

med kvalitativ forskning (Fossey et al., 2002). Enligt Polit och Beck (2016) uppnås den 

djupare förståelsen då de öppna frågorna vid den semistrukturerade intervjun är utformade 

på sådant sätt att intervjuaren leder deltagaren in på ämnet men därefter låter deltagaren fritt 

berätta om fenomenet. Dessa frågor lämpar sig när intervjuaren vet vilket ämne som 

intervjun ska handla om men när svaren inte går att förutse innan intervjun (Polit & Beck, 

2016).  

 

Kvale och Brinkmann (2014) har beskrivit sju steg för insamling och analys av data. Av 

dessa sju steg användes de första fyra vid datainsamlingen då det är dessa fyra som handlar 

om datainsamling. Steg ett innebar att studiens syfte utformades samt att val av metod 

gjordes.  Vid steg två, som handlade om att planera studien, skickades ett brev om studien 

till verksamhetschefer på barnmorskemottagningarna i det geografiska område som ämnades 

undersökas. Detta för att få tillstånd att utföra studien. Polit och Beck (2016) skriver att det 

är svårt att formulera bra intervjufrågor som ger användbara svar (Polit & Beck, 2016). Innan 

intervjuerna utfördes hölls därför en testintervju för att undersöka om intervjuguidens 

utformning lämpade sig för att svara mot syftet. Testintervjun inkluderades inte i studien. 

Efter testintervjun gjordes några mindre justeringar på frågorna i intervjuguiden för att 

frågorna skulle bli mer begripliga för deltagaren. Exempelvis delades en fråga upp i flera 

frågor. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att fördelen med att dela upp en större 

frågeställning i flera mindre frågor är att mer nyanserade svar kan uppkomma genom att 

forskaren närmar sig den större frågeställningen från flera håll (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Steg tre i datainsamlingen var genomförande av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuerna ägde rum vid en tid och plats som deltagarna själva fick välja. Forskning styrker 

att det kan vara värdefullt att låta deltagarna själva välja plats för intervjuerna för att de ska 

känna sig trygga (Polit & Beck, 2016; Trost, 2010). En av författarna höll i intervjun som 

spelades in, medan den andra förde anteckningar och hade möjlighet att ställa ytterligare 

följdfrågor. Båda författarna var närvarande vid alla intervjuer förutom en. Under de 

intervjuer där båda närvarade höll en författare (EJvS) i fyra av intervjuerna och en författare 

(EB) i en av dem. Samma författare (EJvS) som höll i fyra av de gemensamma intervjuerna 

var den som höll i den enskilda. Varje intervju varade från 18 till 28 minuter. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades ordagrant av författarna där mellanord så som “hm” och “ja” 

skrevs ut. Transkriberingen var steg fyra baserad på Kvale och Brinkmanns (2014) steg för 

datainsamling. Fossey et al. (2002) skriver att inspelning samt transkribering av texter är 

viktigt för att förstå vad deltagarna menar med det de säger (Fossey et al., 2002). Detta stöds 

av Kvale och Brinkmann (2014) som säger att om inte alla ord som används i intervjun skrivs 

ut vid transkriberingen kan analysen leda en annan innebörd än det som deltagaren syftade 
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till (Kvale & Brinkmann, 2014). De sex intervjuer som gjordes transkriberades till 

sammanlagt 46 A4-sidor med enkelt radavstånd och textstorlek 12 i typsnitt Times New 

Roman. 

Analys 

Analysen baserades på kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim et al. (2017). 

Graneheim et al. (2017) beskriver att innan studien påbörjas, bör det beslutas kring vad 

analysenheten skall utgöras av, vad det är som ska undersökas. En lämplig metod för 

datainsamling är intervjuer som sedan transkriberas. Analysen påbörjas genom att finna 

meningsenheter. Dessa kondenseras till kortare stycken utan att textens kärna går förlorad. 

Den kondenserade meningsenheten förkortas ytterligare och benämns därmed kod. Flera 

koder som delar liknande innehåll kommer utgöra en kategori med underkategorier. Koder 

kan även omvandlas till underkategorier och därefter utgöra en kategori. För att ett tema 

skall uppstå måste en röd tråd genom flera kategorier ses. Ett tema sammanlänkar således 

flera kategorier. Den kvalitativa innehållsanalysen går följaktligen från en helhet, till delar, 

till en ny helhet (Graneheim et al., 2017).  

 

Vid dataanalysen lästes de transkriberade intervjuerna igenom ett flertal gånger av båda 

författarna på egen hand. Författarna markerade först enskilt stycken i transkriberingarna 

som ansågs svara mot syftet. Därefter diskuterades markeringarna i texterna gemensamt för 

att finna meningsbärande enheter. Resterande delar av analysen gjordes gemensamt. 

Exempel på analysprocessen kan ses i Tabell 2. De meningsbärande enheterna 

kondenserades för att därefter förkortas ytterligare till koder. Dessa skrevs ut på papper för 

att författarna lättare skulle få en överblick och kunna identifiera likheter och skillnader. 

Koderna sammanställdes och utgjorde därmed tre kategorier och nio underkategorier, dessa 

kan ses i Tabell 3.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

det är ju väldigt svårt 

och, och veta hur det 

kommer bli 

Svårt att veta 

hur 

förlossningen 

kommer vara 

Oklara 

förväntningar 

Ett ovisst 

förlopp 

Förväntningar på 

förlossningsförloppet 

Stöttande. 

Stöttepelare som, 

som X kan luta sig 

mot. Det blir väl min 

roll känner jag i det 

hela. För det är ändå 

hon som gör allt 

jobb, jag får vara där 

och, försöka se till så 

att det går så bra 

som möjligt för 

Jag kommer 

vara en 

stöttepelare för 

att X ska känna 

sig trygg. 

Pappan 

stöttar 

kvinnan 

emotionellt 

Förmåga att ge 

stöd till 

kvinnan 

Förväntningar på sig 

själv under 

förlossningen 
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henne, att hon 

känner sig trygg. 

Näe, men det hoppas 

jag väl att det blir en 

mer informativ roll 

eller så, informerar 

om vad som händer, 

vad som kommer 

hända, hur det ser ut. 

Allting sånt, det, mer 

det medicinska så, 

informera om det. 

Barnmorskan 

kommer ge 

information om 

det medicinska 

Barnmorskan 

informerar 

Informativt 

stöd från 

barnmorskan 

Förväntningar på 

barnmorskan under 

förlossningen 

Etiska överväganden 

Enligt lag om etisk prövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska 

etikprövning göras vid forskning som avser människor. Arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå behöver däremot ej genomgå etisk 

prövning (SFS 2003:460).  

Etiska överväganden sker inom forskning där en balans ska uppnås mellan forskningskravet 

och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att samhället ska få fram ny kunskap och 

individskyddskravet innebär individens rätt till privatliv och att inte skadas fysiskt eller 

psykiskt. Individskyddskravet baseras på fyra stycken olika principer där individen har rätt 

till följande: information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Baserat på individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002) gjordes följande under 

studien:   Informationsbrev skickades ut till deltagare som överensstämde med studiens 

inklusionskriterier. I dessa informationsbrev framgick det att deltagandet var frivilligt, att 

deltagandet kunde avbrytas när som helst och att insamlad data endast skulle komma att 

användas till denna studie. Vidare skulle information ges om studiens syfte samt på vilket 

sätt studien skulle kunna komma att vara till nytta för vården i framtiden. Samtycke 

inhämtades genom att deltagarna fick information om att intervjun innebar ett samtycke till 

deltagande i studien. Information om vad samtycke innebar gavs till deltagande skriftligt och 

muntligt. Det påpekades att deltagande eller icke-deltagande inte skulle komma att påverka 

deras kommande vård på något sätt. Konfidentialitet gavs till deltagarna då de inspelade 

intervjuerna vid transkriberingen avidentifierades. Avidentifieringen gjordes genom att inga 

namn eller beskrivningar av personerna användes i transkriberingarna. Vidare var det endast 

författarna till denna studie samt deras handledare som hade tillgång till intervjuerna. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas till angivet ändamål, i detta 

fall forskning. Den insamlade datan har inte blivit använd till något annat än denna studie 

varav nyttjandekravet har uppnåtts. 
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RESULTAT 

Analysen resulterade i ett tema, tre kategorier och nio underkategorier, dessa kan ses i tabell 

3. 

 

Tabell 3. Översikt över tema, kategorier och underkategorier. 

Tema Kategori Underkategori 

 

 

Ett normalt 

förlossningsförlopp 

där pappor innehar 

en stödjande roll 

gentemot mammor 

med hjälp av 

professionellt stöd 

från barnmorskor 

 

 

Förväntningar på 

förlossningsförloppet 

Ett ovisst förlopp 

Förlossningsförloppets längd 

Mammans rätt till 

självbestämmande 

Möjlighet att få lugn och ro för 

att lära känna sitt barn 

Förväntningar på sig själv 

under förlossningen 

Förmåga att ge stöd till mamman 

Egna känsloupplevelser 

 

Förväntningar på 

barnmorskan under 

förlossningen 

Barnmorskans praktiska roll 

Informativt stöd från 

barnmorskan 

Barnmorskans påverkan på 

känslor av tillit och trygghet 

Förväntningar på förlossningsförloppet 

Papporna uttryckte att det var svårt att i detalj skapa sig en bild av hur förlossningsförloppet 

skulle komma att bli. Förväntningar på hur lång tid förlossningen skulle ta skilde sig åt 

mellan papporna, men de förväntade sig att förlossningen skulle resultera i välmående 

mödrar och barn. Mammorna förväntades få möjlighet att vara delaktiga i 

förlossningsförloppets utformning. Förlossningen förväntades avslutas med att den nya 

familjen skulle få en chans att lära känna varandra.  

Ett ovisst förlopp 

Papporna upplevde att de hade svårt att veta vad de kunde och skulle förvänta sig av den 

kommande förlossningen. Papporna uttryckte en känsla av att de inte kunde beskriva eller 

definiera sina förväntningar då det fanns så många möjliga scenarion som skulle kunna 

inträffa. Förlossningen sågs som en oviss händelse där det mesta skulle kunna hända. I och 

med detta beskrev papporna att de hade olika förväntningar beroende på hur förlossningen 

skulle komma att fortskrida. Om ett normalt förlopp skulle inträffa hade de en bild kring hur 

förloppet skulle se ut, medan de förväntade sig att situationen snabbt kunde förändras om 

komplikationer skulle komma att uppstå. Det framkom även att papporna försökte att inte 

skapa sig några förväntningar utifrån detta. 

 

Trots ovissheten uttryckte papporna en förväntan om att allt skulle gå bra vid en vaginal 

förlossning, att både mammorna och barnen skulle vara välmående. Den vanligaste 

förväntningen var att förlossningsförloppet skulle förflyta komplikationsfritt. När det 

planerade förlossningssättet var kejsarsnitt fanns en ökad förväntan för att barnen kunde vara 
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andningspåverkade när de föddes och därmed skulle behöva hjälp för att stimulera igång 

andningen. Det mest förväntade var dock att både mamma och barn skulle må väl även vid 

detta förlossningssätt.  

 

“Jag förväntar mig att allting ska gå bra, det gör jag. Men jag hoppas, eller jag hoppas 

på det. Men så vet man aldrig det.” (Deltagare tre)  

Förlossningsförloppets längd 

Bilden av hur lång tid förlossningen skulle komma att pågå skiljde sig åt, bland annat på 

grund av förväntat förlossningssätt samt om mammorna var först- eller omföderskor. När 

mammorna var förstföderskor och planeras genomgå en vaginal förlossning så hade 

papporna svårt att föreställa sig hur lång tid förlossningen skulle pågå. Vissa av papporna 

uttryckte en beredskap för en eventuell bilförlossning. I dessa fall var papporna övertygade 

om att förloppet skulle gå mycket snabbt även om de hann in till sjukhuset. De andra 

papporna ansåg att det var osannolikt att en bilförlossning skulle inträffa och förväntade sig 

att förlossningen skulle pågå i minst ett dygn efter ankomst till sjukhuset. När mammorna 

var omföderskor fanns en annan bild av tidsförloppet, nämligen att det skulle likna 

mammornas tidigare förlossningar och därmed förväntades ett snabbt förlopp. 

Förväntningen inför vaginal förlossning var dock att tidsaspekten inte skulle komma att spela 

någon större roll, utan att förlossningen skulle få ta sin tid så länge mamma och barn skulle 

må bra.  

 

“... det är ju inte, inte själva tiden som är, som är det viktiga, utan det är ju liksom, eh, 

hur min X [den födande kvinnan] mår och hur barnet mår så, det får ta den tid det 

tar.” (Deltagare ett) 

 

När det planerade förlossningssättet var ett kejsarsnitt var förväntningen att själva ingreppet 

skulle gå snabbt, men att väntan innan kunde vara lång. Detta beroende på hur belastningen 

skulle komma att se ut på förlossningsavdelningen den dagen. Denna förväntan poängterades 

särskilt vid scenariot om kejsarsnittet skulle göras akut före planerat datum till följd av att 

förlossningen startat spontant.  

Mammans rätt till självbestämmande 

Papporna förväntade sig att mammorna var de som skulle få komma att ta beslut över sina 

kroppar inför och under förlossningsförloppet. Detta innebar att mammorna skulle få besluta 

kring hur de vill föda. Om mammorna exempelvis önskade ett kejsarsnitt skulle de få det. 

Likaså förväntade sig papporna att mammorna skulle komma att få bestämma om de vill 

föda med smärtlindring eller ej och att barnmorskorna skulle stötta mammorna i sina beslut. 

Om smärtlindring skulle komma att önskas, skulle val av smärtlindringsmetod bestämmas 

av mammorna med stöd från barnmorskorna. 

 

“jag vet ju att det finns sådan här spruta i rygg… Det vet jag ju att man kan få men, 

ah, X [kvinnan som föder] får ju bestämma helt och hållet över hur hon vill ha det.” 

(Deltagare sex)  
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Möjlighet att få lugn och ro för att lära känna sitt barn 

Papporna förväntade sig att de skulle få en avslappnad stund tillsammans med mammorna 

och barnen direkt efter födseln. Första tiden med sitt barn skulle komma att präglas av lugn 

och närhet till sin nya familj. Att få bli förälder och se sitt barn förväntades väcka 

omvälvande känslor. Födelsen förväntades innebära en stor livsomställning och det skulle 

komma att vara viktigt att få tid för att bearbeta det faktum att en familj har skapats.  

 

“Alla tre, hela familjen… bara att få landa i att man, att två blir tre egentligen”. 

(Deltagare tre)  

Förväntningar på sig själv under förlossningen 

Inför förlossningen hade papporna förväntningar på sig själva. De förväntade sig att de skulle 

ge olika former av stöd till mammorna. Vidare förväntade de sig att förlossningen skulle 

komma att väcka starka känslor.  

Förmåga att ge stöd till mamman 

Papporna såg det som en självklarhet att de skulle delta under förlossningen oavsett 

förlossningssätt, men att det alltid skulle vara mammorna som är i fokus. Därmed 

förväntades det vara mammornas behov som avgör hur stödet från papporna skulle komma 

att utformas. Lyhördhet för mammornas behov förväntades vara av största vikt för att 

papporna skulle kunna ge det bästa stödet, oavsett om det skulle vara av känslomässig eller 

praktisk karaktär. En viss förväntan fanns att mammorna skulle komma ha behov av att 

skrika eller skälla på papporna för att kunna hantera förlossningen. Situationer som dessa 

skulle papporna få acceptera för att tillmötesgå mammornas behov. Stöd sågs av papporna 

som viktigt för att mammorna skulle må så bra som möjligt. Papporna förväntade sig att de 

skulle närvara under hela förlossningsförloppet och därmed kunna ge mammorna stöd från 

början till slut. Genom att samtala med och finnas där för mammorna förväntade sig 

papporna att de till stor del skulle kunna inge trygghet och lugn.  

 

“Stöttepelare som, som X [den födande kvinnan] kan luta sig mot. Det blir väl min roll 

känner jag i det hela. För det är ändå hon som gör allt allt jobb, jag får vara där och, 

försöka se till så att det går så bra som möjligt för henne, att hon känner sig trygg.” 

(Deltagare tre) 

 

Papporna förväntade sig att de skulle ge mammorna praktiskt stöd under förlossningen. Detta 

innebar att de enligt mammornas önskemål bland annat skulle komma att erbjuda mat och 

dryck samt ge massage. Papporna förväntade sig att de skulle ha en överblick över 

situationen där de skulle påminna mammorna om att exempelvis byta kroppsställning eller 

tömma urinblåsan. Vidare innebar det att papporna förväntade sig att de skulle hjälpa 

mammorna att vara i nuet och inte gå händelserna i förväg. Förväntningen var att de skulle 

samarbeta med mammorna genom att kunna fokusera på en värk i taget och att försöka vila 

däremellan. Genom att befinna sig i nuet hoppades papporna att mammorna inte skulle 

fokusera på tiden som skulle vara kvar och därmed kunna hantera förlossningen bättre.  

 

Papporna var övertygade om att de skulle erbjuda det bästa stödet de kunde, men de 

förväntade sig att det ändå inte skulle räcka till. Denna förväntan var främst kopplad till att 
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inte kunna påverka det fysiska förlossningsförloppet eller lindra den smärtan som 

mammorna skulle komma att uppleva. De förväntade sig att deras roll att ge praktiskt stöd 

skulle minska allteftersom mer medicinska interventioner skulle krävas. I situationer som 

dessa skulle de ändå komma att göra sitt bästa för att fortsätta ge känslomässigt stöd. 

 

Utöver att ge känslomässigt och praktiskt stöd till mammorna, förväntade sig papporna att 

de skulle komma att ge stöd genom att fungera som en kommunikationslänk mellan 

mammorna och barnmorskorna. Denna kommunikationslänk skulle bland annat innebära att 

de skulle föra mammornas talan genom att exempelvis ställa frågor under förlossningen när 

de inte hade förmågan att göra detta själva. Länken skulle även fungera åt andra hållet då 

papporna förväntade sig att de kunde behöva hjälpa barnmorskorna att nå fram med 

information till mammorna. Papporna förväntade sig att de skulle inneha funktionen som 

informationsspridare både under förlossningen samt efter barnens födelse. Efter födseln 

skulle rollen mer gå över i att påminna mammorna om den information och de råd de båda 

fått av barnmorskorna.  

 

“liksom fortsätta vara en stöttande part liksom, tänker jag… ta till sig information och 

liksom, olika tillvägagångssätt kanske, åh eller också vara en länk mellan min sambo 

[den födande kvinnan] och personalen och sådär.” (Deltagare fem)  

Egna känsloupplevelser 

Papporna förväntade sig att förlossningen skulle komma att upplevas spännande. Andra 

känslor som papporna förväntade sig att de skulle komma att uppleva var nervositet och 

stress. Känslor av spänning och nervositet förväntades uppkomma då förlossningen skulle 

vara en helt ny situation de skulle befinna sig i. Dessutom skulle den komma att innebära en 

stor förändring i livet. De förväntade sig även att de skulle vara mer nervösa och stressade 

under förlossningen än mammorna.  

 

“jag vet ju att hon kommer ju vara lugnare än vad jag är.” (Deltagare fyra) 

 

Papporna hade även förväntningar på att de skulle uppleva känslor kopplade till vad som 

skulle hända med mammorna under förlossningen. Det fanns en förväntan att det skulle 

upplevas svårt att se personen de älskar ha ont och inte kunna göra något för att lindra 

smärtan. Om en komplikation skulle uppstå förväntade sig papporna att de även då skulle 

känna sig maktlösa och otillräckliga. Känslan av otillräcklighet förväntades kunna ge 

upphov till att förlossningen skulle upplevas svår eller traumatisk för papporna. 

 

“skulle det hända någonting till exempel, då ah, om det blir något fel… Och vad gör 

jag då? Jag kan ju inte göra någonting.” (Deltagare sex) 

Förväntningar på barnmorskan under förlossningen 

Papporna förväntade sig att barnmorskorna skulle ha en stor möjlighet att påverka hur 

förlossningen skulle upplevas. Barnmorskorna förväntades ge professionellt stöd till både 

papporna och mammorna.  
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Barnmorskans praktiska roll 

Papporna förväntade sig att barnmorskorna skulle komma att ha det medicinska ansvaret 

under förlossningen. Detta genom att övervaka förlossningsförloppet och närvara när barnen 

föds, oavsett förlossningssätt. Barnmorskorna förväntades erbjuda mammorna det som 

papporna inte skulle kunna erbjuda rent praktiskt, exempelvis olika typer av smärtlindring. 

Dessutom förväntade sig papporna att barnmorskorna skulle kunna fungera som en 

förlängning av de själva. Detta kunde exempelvis handla om att papporna inte skulle lyckas 

få mammorna att dricka vatten och då kunde få hjälp från barnmorskorna som kunde försöka 

övertyga mammorna om att göra det för deras eget bästa. Vidare förväntades barnmorskorna 

successivt inta en mer medicinsk roll allteftersom förlossningen fortskred. I och med detta 

förväntades barnmorskans närvaro på förlossningsrummet öka när födelsen skulle närma sig. 

Papporna förväntade sig att de skulle komma att få möjligheten att klippa navelsträngen efter 

födseln samt att barnmorskorna med jämna mellanrum skulle utföra kontroller på de nyfödda 

barnen. 

 

“Och sen som sagt vara behjälplig vid själva förlossningsögonblicket… Mer det 

medicinska på det sättet eller vad man ska säga.” (Deltagare två)  

Informativt stöd från barnmorskan 

Papporna uttryckte att barnmorskorna förväntades ha en viktig roll i att ge information under 

förlossningen. Detta på grund av att papporna förväntade sig att de skulle komma att ha 

många frågor under förlossningen. För att kunna få svar på sina frågor förväntades 

barnmorskorna behöva finnas tillgängliga under hela förlossningen, även om de inte skulle 

befinna sig på förlossningsrummet. Om föräldraparen skulle ha frågor som barnmorskorna 

inte skulle kunna besvara förväntade sig papporna att barnmorskorna skulle ta reda på 

svaren. Utöver att få svar på frågor förväntade de sig att barnmorskorna skulle informera 

fortlöpande om var i förlossningsförloppet de skulle komma att befinna sig och hur 

planeringen framöver skulle se ut. Informationen förväntades vara avgörande för att 

föräldraparet tillsammans skulle kunna fatta välinformerade beslut. 

  

“Vi vill ha mycket information och sådär, så att man kan ta informerade beslut” 

(Deltagare fem) 

 

Vidare förväntades informationen vara viktig för papporna för att de skulle känna sig trygga 

och lugna under förlossningen. Papporna önskade få information i alla lägen, oavsett om 

barnmorskorna skulle förmedla att allt ser normalt ut eller att någon komplikation har 

uppstått. Informationen som barnmorskorna skulle förmedla förväntades vara korrekt då 

dessa barnmorskor sågs som experter inom det medicinska och på hur ett förlossningsförlopp 

normalt ska fortlöpa. Dessutom ansågs barnmorskorna vara kunniga inom amning och 

skötsel av spädbarn. Då papporna beskrev att det känns nervöst och ovant att hantera ett 

nyfött barn förväntade de sig att barnmorskorna skulle komma att ge råd och instruktioner 

under barnets första levnadstimmar. Papporna förväntade sig att tilliten till barnmorskorna 

och deras kompetens skulle öka genom informationen.  
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Barnmorskans påverkan på känslor av tillit och trygghet 

Pappornas tillit till barnmorskorna förväntades öka om barnmorskorna skulle komma att 

skapa en god vårdrelation med föräldraparen. En god vårdrelation beskrevs av papporna som 

att få ett gott bemötande vid ankomst samt under hela vistelsetiden på 

förlossningsavdelningen. Utöver detta förlitade sig papporna på att barnmorskorna skulle 

komma att erbjuda ett individanpassat stöd. I och med detta skulle barnmorskorna känna in 

situationen och inte blanda sig i för mycket, men inte heller för lite. Barnmorskorna 

förväntades kunna anpassa exempelvis närvaron på rummet och vara fysiskt närvarande i 

större utsträckning om föräldraparen skulle uppleva detta som en trygghet. Barnmorskorna 

förväntades se varje förlossning som en unik händelse och komma att förmedla detta till 

mammorna och papporna.  

 

Papporna förväntade sig att barnmorskornas fokus främst skulle komma att ligga på 

mammorna, men trodde sig inte bli helt förbisedda. Förväntningar fanns på att 

barnmorskorna skulle erbjuda papporna stöd och därmed bemöta deras oro och inge ett lugn. 

Papporna förväntade sig inte att de skulle få någon större del av barnmorskornas fokus, men 

uttryckte att de skulle uppskatta att bli tillfrågade deras mående eller bli erbjudna något att 

dricka. Papporna förväntade sig att det skulle komma att vara viktigt att barnmorskorna 

skulle uppmärksamma och se papporna under förlossningen. Papporna förväntade sig att de 

i så fall inte skulle känna sig lika utelämnade i situationen.  

 

“Åh även eh, det skulle väl va å liksom bry sig om mig så eller, att man, att man inte 

blir bortglömd...”. (Deltagare två) 

Tema: Ett normalt förlossningsförlopp där pappor innehar en stödjande 

roll gentemot mammor med hjälp av professionellt stöd från barnmorskor 

Ur analysen framkom temat ett normalt förlossningsförlopp där pappor innehar en stödjande 

roll gentemot mammor med hjälp av professionellt stöd från barnmorskor. Det som 

sammanfattningsvis tas upp i temat är att papporna hade svårt att föreställa sig vad som 

skulle komma att ske under förlossningen. Det fanns en förväntan om att de måste vara 

beredda på att vad som helst kan komma att hända under förlossningen. Det papporna ändå 

såg som mest sannolikt var att förlossningen skulle förflyta komplikationsfritt och att 

mammor och barn skulle må bra. Förväntningar på hur lång tid förlossningen skulle pågå 

skilde sig åt bland papporna, men tidsaspekten förväntades inte heller vara det viktigaste. 

Under barnens första levnadstimmar fanns en förväntan att familjerna skulle få en avskild 

lugn stund för att kunna bearbeta att två har blivit tre. Papporna förväntade sig att de skulle 

komma att inta en stödjande roll gentemot mammorna. Stödet skulle baseras på mammornas 

behov, varför det skulle komma att vara viktigt att vara lyhörd för dessa. Pappornas roll 

förväntades handla om att stötta mammorna praktiskt och känslomässigt, men även att 

fungera som kommunikationslänk mellan mammorna och barnmorskorna. Papporna 

förväntade sig att förlossningen skulle komma att väcka starka känslor. Ytterligare 

förväntade sig papporna att barnmorskorna skulle komma att vara medicinskt kunniga 

experter på förlossningsförloppet. Barnmorskorna förväntades även komma att ge olika 

typer av stöd i form av praktiskt, känslomässigt och informativt stöd till både mammorna 

och papporna.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Efter genomförd studie ansågs kvalitativ metod ha varit en lämplig metod för att svara mot 

syftet. Detta för att studien var ämnad att bidra till en ökad förståelse för fenomenet att 

beskriva förstagångspappors förväntningar på förlossning, vilken den anses ha gjort. Detta 

styrks av forskning som beskriver att kvalitativ metod syftar till att ge en förståelse för 

helheten kring det fenomen som undersöks (Fossey et al., 2002; Polit & Beck, 2016). 

Kvalitativ innehållsanalys ansågs vara en lämplig forskningsmetod då intervjuerna 

resulterade i en stor mängd text, vilket styrks av Danielson (2017), som menar att det är en 

lämplig metod för att analysera större textmängder (Danielson, 2017). Vidare möjliggjorde 

kvalitativ innehållsanalys att författarna kunde analysera både det manifesta och latenta 

innehållet i datan. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskriver att den kvalitativa 

innehållsanalysen möjliggör just detta (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Graneheim 

och Lundman (2004) skriver att den aktuella studien visar på giltighet om val av metod utgår 

från syftet. Således är det viktigt att studiens syfte överensstämmer med det som har 

undersökts (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

I denna studie var målet att få en så varierad beskrivning av fenomenet som möjligt. Tanken 

var därmed att tillämpa ett strategiskt urval. Ett strategiskt urval uppnåddes ej då få partners 

visade intresse för att deltaga i studien samt på grund av att författarna hade en begränsad 

tid för datainsamling. Således blev urvalet ett bekvämlighetsurval. Risken med att använda 

sig av bekvämlighetsurval är att variationen av deltagare inte blir tillräckligt stor, vilket 

forskarna måste vara väl medvetna om och reflektera kring under studiens gång (Jakobsson, 

2011; Polit & Beck, 2016). En variation mellan deltagarna uppkom i ålder, boendeform och 

utbildningsnivå. Denna variation var dock slumpmässig och ej heller tillräckligt stor för att 

urvalet skulle vara ett strategiskt urval. Fördelen med att det fanns en variation mellan 

deltagarna är enligt Guba (1981) att variation är viktigt för studiens överförbarhet (Guba, 

1981). Kvalitativ forskning syftar till att undersöka en grupp människor som är så olika som 

möjligt men med erfarenhet av det fenomen som ska undersökas. Detta för att resultatet ska 

kunna överföras till en större population (Guba, 1981; Polit & Beck, 2016). Resultatet från 

denna studie skulle därmed kunna överföras till blivande förstagångspappor med svenskt 

ursprung som förväntas föda barn i Sverige, men inte till hela gruppen blivande 

förstagångspappor eller gruppen partners i Sverige. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är det viktigt att läsaren kan se spridningen på deltagare för att själv kunna bedöma om 

resultatet kan överföras. Att detta presenteras i metodbeskrivningen ökar studiens 

trovärdighet (Graneheim & Lundman, 2004). Om alla personer som tillfrågades om 

deltagande hade tackat ja hade spridningen blivit ännu större bland deltagarna. Detta beror 

på att vissa av de som tackade nej till deltagande hade andra egenskaper än de som valde att 

delta, exempelvis tillfrågades en blivande medmamma.  

 

Att det endast var män som valde att deltaga i studien ledde till att studiens syfte ändrades 

från att beskriva partners förväntningar till att endast beskriva blivande pappors 

förväntningar. Syftet ändrades för att stärka studiens tillförlitlighet. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) beskriver att det är viktigt för studiens tillförlitlighet att studiens författare 

förklarar ändringar som gjorts under studiens gång (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).  
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Under studiens gång ändrades även inklusionskriterierna för deltagande. Från början skulle 

det vara båda de blivande föräldrarnas första barn, en normal graviditet samt att det endast 

skulle vara planerade vaginala förlossningar. Dessa kriterier ändrades då det var svårt att 

identifiera deltagare som önskade delta samt att tiden för datainsamling var begränsad. Detta 

resulterade i att författarna inte hann identifiera tillräckligt med deltagare som matchade de 

initiala kriterierna. I och med att studiens inklusionskriterier breddades blev 

forskningsfrågan som studerades större vilket skulle kunna ses som en nackdel. Nackdelen 

utgörs av att för få deltagare kan ha inkluderats för att kunna beskriva hela fenomenet som 

studerats. Enligt Polit och Beck (2016) kräver en bredare frågeställning ett ökat antal 

deltagare (Polit & Beck, 2016). I studien finns exempelvis endast en individs förväntningar 

på förlossningen när planerat förlossningssätt är kejsarsnitt. Det är därmed möjligt att fler 

förväntningar hade framkommit om fler deltagare hade inkluderats. Detta innebär att ett ökat 

antal deltagare möjligen hade kunnat resulterat i ett annat resultat. Författarna upplevde dock 

att intervjuerna resulterade i en tillräckligt mängd data. Enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2017) och Polit och Beck (2016) innebär en tillräckligt mängd data att 

variationer uppkommer i tillräckligt stor utsträckning i analysen (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017; Polit & Beck, 2016).  Då det i analysen framkom variationer i intervjuerna 

ansågs datamängden tillräcklig. Graneheim och Lundman (2004) säger att det är tillräcklig 

mängd data som påverkar studiens giltighet och inte antal deltagare (Graneheim & Lundman, 

2004). I resultatet framkom det att det inte skilde sig nämnvärt mellan deltagarna vad de 

hade för förväntningar på sig själva eller barnmorskorna. Däremot gav de varierande 

beskrivningar av sina förväntningar under intervjuerna. Vissa skillnader framkom mellan 

deltagarna som kunde kopplas till de ändrade inklusionskriterierna. De deltagare vars 

partners hade ett planerat kejsarsnitt eller var omföderskor hade en aning mer tydlig bild av 

hur förlossningen skulle komma att bli. Dock var de deltagarna förberedda på att de inte 

kunde veta exakt vad de skulle kunna förvänta sig av förloppet precis som övriga deltagare. 

Därmed är det svårt att säga om ytterligare förväntningar hade framkommit vid ett ökat antal 

deltagare. Författarna upplevde dock att ökade inklusionskriterier inte endast var negativt. 

Detta stöd av Guba (1981) som säger att studiens överförbarhet ökas när fler perspektiv på 

samma fenomen är inkluderade (Guba, 1981).   

 

Vald datainsamlingsmetod för studien var intervjuer som baserades på en intervjuguide. Då 

författarna upplevde att de fick svar mot sitt syfte bedömdes intervjuguiden ha en bra 

kvalitet. Intervjuerna genomförde författarna tillsammans, där en av författarna höll i 

intervjun och den andra antecknade och hade uppgiften att ställa ytterligare följdfrågor. 

Denna lösning ansågs vara den bästa då författarna var ovana att genomföra intervjuer. Trost 

(2010) säger att ovana intervjuare med fördel kan vara två för att få stöttning av varandra. 

Vidare är en fördel med att vara två för de som intervjuar att de tillsammans ställer fler frågor 

än vad en ensam intervjuare hade gjort. Detta leder till att en ökad beskrivning av fenomenet 

kan ges av deltagaren (Trost, 2010). Det blev därmed möjligt att intervjuaren kunde fokusera 

på att hålla i intervjun. Samtidigt kunde denna samarbeta med och få stöd från den författaren 

som lyssnade och antecknade under intervjun. Polit och Beck (2016) skriver att om den som 

håller i intervjun själv för anteckningar, tenderar detta att bli ett störningsmoment. Detta för 

att intervjuarens fokus ska ligga på att lyssna intensivt och formulera följdfrågor baserat på 

vad som sägs under intervjun (Polit & Beck, 2016). En nackdel med att det är två som 

intervjuar är att deltagaren kan känna sig i underläge (Trost, 2010). Författarna skiftade 

roller, vilket innebär att båda har intervjuat, en av författaren utförde fem av intervjuerna 

(EJvS) och en av författarna höll i en av intervjuerna (EB). Under en av intervjuerna 
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närvarade endast en av författarna. Att alla intervjuer inte har genomförts på samma sätt kan 

ha påverkat hur deltagarna svarade på de ställda frågorna. Detta stöds av Lundman och 

Hällgren Granheim (2017) som skriver att det kan vara en fördel med olika intervjuare då 

dessa kanske ställer olika följdfrågor. Detta kan ha lett till att fler förväntningar på 

förlossningen framkom än om alla deltagare fått samma frågor (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017). Skiftet av intervjuare under intervju sex skulle kunna kritiseras då denna 

författare (EB) inte var lika van vid att intervjua. Däremot hade båda författarna deltagit 

under de flesta av intervjuerna, vilket i sig ses som utvecklande för intervjutekniken. Kvale 

och Brinkmann (2014) säger att intervjuteknik är något som forskaren lär sig genom att 

observera och utföra intervjuer. Intervjuers kvalitet ökar genom träning (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Byta av intervjuare skulle eventuellt kunna ha påverkat intervjuns 

kvalitet. Dock sågs det att den sjätte intervjun inte skiljde sig från de resterande intervjuerna 

avseende vad som togs upp eller hur beskrivande fenomenet beskrevs. Därmed bedömde 

författarna att det inte var en nackdel att en av författarna (EB) höll i en intervju medan den 

andra författaren (EJvS) höll i fem. Snarare ger det studien en ökad tillförlitlighet då den 

sista intervjun kan ses som en kontrollintervju. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att 

tillförlitlighet innebär att studien hade kunnat återupprepas med andra deltagare eller utförs 

av andra forskare och ändå kommit fram till samma resultat. Ett exempel på detta är om 

deltagarna hade gett liknande svar om intervjun utförts av någon annan (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta stödjer att det var en fördel att författarna till studien valde att byta 

roller under intervjuerna. Detta då det framkom liknande svar oavsett vem som intervjuade, 

vilket därmed ger studien en ökad tillförlitlighet.  

 

Deltagarna fick själva välja tid och plats för intervjun. Detta sågs som en styrka då deltagarna 

därmed fick möjlighet att välja en plats där de kände sig trygga och kunde tala fritt under 

intervjun. Polit och Beck (2016) samt Trost (2010) skriver att det är viktigt att deltagarna 

upplever sig trygga under datainsamlingen vid en kvalitativ intervjustudie. Detta för att de 

ska kunna våga dela med sig av sina erfarenheter (Polit & Beck, 2016; Trost, 2010).  

 

Under analysen markerade författarna först enskilt stycken i de transkriberade intervjuerna 

som svarade mot studiens syfte. Därefter jämförde de sina markeringar och fann tillsammans 

meningsbärande enheter. Att först ha analyserat datan enskilt och sedan jämfört och kommit 

fram till samma resultat ökar tillförlitligheten enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2017). Alla resultat som framkommit under analysen, både likheter och skillnader, har 

presenterats i resultatet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) får studien en ökad giltighet 

när alla resultat inkluderas (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare presenteras både en 

översikt över analysprocessen samt citat från intervjuerna i resultatet, vilket ger läsaren en 

möjlighet att utvärdera studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). En styrka 

för studien är att denna vid upprepade tillfällen lästs igenom och bedömts av vana handledare 

samt ett flertal studenter som samtidigt skrivit andra examensarbeten på magisternivå. 

Forskning beskriver att studiens giltighet ökar om andra bedömt resultatet som trovärdigt 

under forskningsprocessen (Guba, 1981; Graneheim & Lundman, 2004).  

  

Författarna är legitimerade sjuksköterskor och har därmed via yrket erfarenheter av 

sjukhusvård. Författarna hade inga personliga erfarenheter av att genomgå eller närvara vid 

förlossningar, men hade vissa erfarenheter från tidigare yrkesliv samt under pågående 

utbildning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen hade författarna även kommit i 

kontakt med och samtalat med blivande föräldrar om den stundande förlossningen. Den 
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förförståelsen som författarna haft kring ämnet har innan och under studiens genomförande 

diskuterats och synliggjorts för att den i minsta möjliga mån ska ha påverkat resultatet. Polit 

och Beck (2016) beskriver att det vid en kvalitativ studie är viktigt att forskaren själv 

medvetandegör hur denna kommer påverka studien. Detta görs tills stor del genom att 

identifiera och förhålla sig till sin egen förförståelse. Vidare handlar det även om att 

reflektera över hur forskaren själv påverkar studien genom datainsamling och analys. Genom 

att fortlöpande reflektera kring dessa aspekter under tidens gång, kan studiens kvalitet höjas 

(Polit & Beck, 2016). 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom det att papporna har svårt att i detalj veta vad de förväntar sig av 

förlossningen, men de förväntar sig ett normalt förlopp där mammor och barn kommer må 

bra. Det finns dock en beredskap hos papporna att komplikationer kan uppstå och att de i så 

fall behöver vara förberedda på det. Orsaken till dessa förväntningar framkommer inte i 

resultatet, då studien inte syftade till att förstå orsaker till förväntningar. Enligt 

Socialstyrelsen (2018) avslutades år 2016 cirka 75 procent av alla förlossningar som en 

normal vaginal förlossning (Socialstyrelsen, 2018), vilket kan förklara varför papporna 

förväntar sig ett normalt förlossningsförlopp.  

 

Ytterligare en aspekt som togs upp i resultatet är att mammorna förväntas få ha rätt att 

bestämma under förlossningen. Mammorna förväntas får välja vilket förlossningssätt de vill 

ha och över vilken smärtlindring de önskar. Barnmorskorna förväntas finnas som stöd för 

mammornas val. Detta kan kopplas till Patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:810) som barnmorskor ska arbeta utifrån. Alla patienter har rätt 

till självbestämmande. Vidare säger lagarna att vårdpersonal ska möjliggöra patientens 

självbestämmande genom att ge information (SFS 2014:821; SFS 2017:810). Således stöds 

pappornas förväntningar på att mammorna ska få bestämma över sina egna förlossningar 

med lagar som barnmorskor ska följa.  

 

I denna studie framkom det att papporna förväntar sig få en lugn första tid efter födelsen för 

att landa att två blivit tre. Denna förväntan skulle kunna relateras till transitionsteorin. Detta 

då transitionen till föräldraskap beskrivs av Polomeno (2000) som övergången från att inte 

vara förälder till att bli förälder, vilken är en process som sker över tid och således inte är 

momentan (Polomeno, 2000). Att pappor önskar få vara själva utan att barnmorskor är 

närvarande vid mer än de nödvändiga kontrollerna skulle kunna vara viktig kunskap för 

barnmorskor. Detta för att på bästa sätt kunna stödja nyblivna pappor i deras transition till 

föräldraskap. Stöd ska vara utformat efter individen (Finnbogadóttir, Crang Svalenius & 

Persson, 2003) och genom att respektera deras önskemål om att få vara själva kan det tänka 

sig att pappor känner ett bekräftande stöd från barnmorskor. Detta bedöms av författarna 

vara ett bekräftande stöd då pappor genom att få vara själva med sina barn kan få en känsla 

av att vara kapabla i sitt föräldraskap. Ytterligare en aspekt som framkom i studien är att 

papporna önskar att barnmorskorna finns tillgängliga för att kunna ge bland annat praktiskt 

och informativt stöd. Forskning visar att stöd från barnmorskor kan underlätta en lyckad 

transition till föräldraskap (Deave et al., 2008). Det kan tänkas att nyblivna pappors 

transition till föräldraskap stöds om barnmorskor finns tillgänglig vid behov, men ändå låter 

den nya familjen vara själva under barnets första timmar. Barnmorskor erbjuder då det stöd 

som pappor önskar.  
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Papporna förväntar sig att de har en viktig stödjande roll, vilket beskriv i resultatet. Detta 

framkommer även i en studie av Finnbogadóttir et al. (2003). I resultatet framkom det även 

att papporna förväntar sig att det kommer upplevas påfrestande att se förlossningssmärtan. I 

tidigare forskning finns det beskrivet att pappor som upplevt en förlossning upplever att det 

är svårt att vara ett stöd samtidigt som de själva måste hantera deras egna reaktioner på 

förlossningssmärta (Thorstensson, Ekström, Lundgren & Hertfelt Wahn, 2012). Detta 

innebär att barnmorskor bör ge stöd till blivande pappor under förlossning för att de ska 

kunna stödja kvinnorna.  

 

I resultatet framkom det även att papporna förväntar att de ska vara en länk mellan 

mammorna och barnmorskorna. Detta har även framkommit i en studie av Thorstensson et 

al. (2012) som beskriver att pappor som förväntar sig detta kan uppleva obehag om 

barnmorskorna väljer att inte inkludera papporna i vården, utan väljer att vända sig direkt till 

mammorna. Pappor kan då uppleva obehag om de känner att de inte har en uppgift eller 

viktig funktion. Det är dock inte säkert att alla pappor upplever denna känsla (Thorstensson 

et al., 2012). Det framkom även i resultatet att papporna tycker att det är mammorna som 

ska vara i fokus under förlossningen. Thorstensson et al. (2012) skriver att om pappor har 

detta fokus kan det vara okej att barnmorskorna väljer att inte inkludera dem i varje del av 

förlossningen (Thorstensson et al., 2012). Enligt Ekström et al. (2013) ger pappor bättre stöd 

under förlossningen om de upplever delaktighet (Ekström et al., 2013). Barnmorskor kan 

alltså vid behov förbigå pappor. Barnmorskor bör dock vara medvetna om att de riskerar att 

pappor då känner sig mindre delaktiga, vilket därmed kan påverka pappornas stödjande roll.  

 

Denna studie visar på att papporna förväntar sig att barnmorskorna ska ge stöd till både 

papporna och mammorna under förlossningen. De former av stöd som beskrivs i resultatet 

kan kopplas till instrumentellt, informativt, emotionellt eller bekräftande stöd. Vikten av att 

få stöd beskrivs av tidigare forskning som tillfrågat pappor efter födseln vilket stöd de hade 

önskat (Widarsson, Kerstis, Sundquist, Engström & Sarkadi, 2012). Widarsson et al. (2012) 

skriver att pappor efter förlossningen önskar att de inte endast hade fått informativt stöd utan 

att även emotionellt och bekräftande stöd. Det framkom att pappor som endast hade fått 

informativt stöd var missnöjda med sin upplevelse av vården då de inte hade upplevt att de 

blev sedda som en viktig part (Widarsson et al. 2012). Detta sågs tydligt även i denna studie, 

där papporna förväntade sig att både mammorna och de själva skulle vara i behov av olika 

former av stöd från barnmorskorna. Pappornas behov av stöd beskrivs även av 

Finnbogadóttir et al. (2003). Genom att ge individanpassat stöd till pappor underlättas deras 

transition till föräldraskap (Finnbogadóttir et al., 2003). Barnmorskor bör således erbjuda 

mer än ett typ av stöd för att pappor ska få en positiv förlossningsupplevelse och därmed 

främja det kommande föräldraskapet. 

Konklusion 

Inför förlossningen har pappor förväntningar på förloppet, sig själva samt på barnmorskor. 

Då förväntningar påverkar upplevelsen är det viktigt att barnmorskor har kunskaper om vad 

dessa förväntningar innebär. Barnmorskor förväntas ge stöd till pappor och mammor under 

förlossningen. Pappor förväntar av sig själva att de ska ge stöd till mammor. För att kunna 

ge stöd bör pappor känna sig delaktiga. Genom att barnmorskor ger specifikt stöd till pappor 

får de en känsla av delaktighet och att de är viktiga. Barnmorskor bör ge ett individanpassat 
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stöd som är en blandning av informativt, instrumentellt, emotionellt och uppskattande stöd. 

Pappor förväntar sig att erhållet stöd leder till en känsla av trygghet under förlossningen. 

Förslag på klinisk tillämpning 

Denna studie kan användas av barnmorskor på förlossningsavdelningar och inom 

mödrahälsovård. När pappors förväntningar har synliggjorts, kan barnmorskor lättare 

bemöta och förhålla sig till dessa. Utifrån studien kan barnmorskor på 

förlossningsavdelningar lättare utforma stöd till pappor under förlossningen för att bidra till 

en positiv förlossningsupplevelse samt främja transitionen till föräldraskap. För barnmorskor 

inom mödrahälsovården kan studien ligga till grund för samtal kring förväntningar då dessa 

påverkas av bland annat given information. Barnmorskor inom mödrahälsovården skulle 

således kunna hjälpa pappor att få realistiska förväntningar. Denna studie lyfter fram att det 

i barnmorskors arbetsuppgifter inte endast ingår att medicinskt övervaka förlossningar utan 

även att ge stöd till både mammor och pappor i samband med förlossning. Därför skulle 

denna studie kunna ligga till grund som argument till en ökad bemanning inom 

förlossningsvården.  

Förslag på fortsatt forskning 

För att få kunskap om förväntningar inför förlossning hos alla partners i Sverige, såväl 

pappor som medmammor, behöver mer forskning utföras. Exempel på vidare forskning 

skulle kunna vara att intervjua kvinnliga partners eller pappor som ej har ett svenskt etniskt 

ursprung men som bor i Sverige. Vidare skulle forskning på partners som ska bli förälder 

igen kunna utföras då denna studie endast riktar sig till förstagångsföräldrar.  
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BILAGA 1 

Arbetsfördelning 

 Erika Bernvik           Ebba Jakobsson van Stam 

 

Formulera studiens syfte Formulera studiens syfte 

Läsa om studiens ämne i kurslitteraturen Läsa om studiens ämne i kurslitteraturen 

Söka artiklar till bakgrund Söka artiklar till bakgrund 

Formalia Kvalitetsgranska artiklar 

Utforma och sammanställa bakgrund Utforma och sammanställa bakgrund 

Läsa om metod i kurslitteraturen Läsa om metod i kurslitteraturen 

Söka vetenskapliga artiklar om metod Söka vetenskapliga artiklar om metod 

Läsa om etiska riktlinjer Läsa om etiska riktlinjer 

Beskriva metod Beskriva metod 

Beskriva kvalitativ innehållsanalys Beskriva etiska riktlinjer 

Korrekturläsa bakgrund och metod  Korrekturläsa bakgrund och metod 

Utforma informationsbrev Utforma informationsbrev 

Maila informationsbrev till enhetschefer Uppföljande kontakt med enhetschefer 

Uppföljande kontakt med BMM Uppföljande kontakt med BMM  

Kontakta deltagare Kontakta deltagare 

Intervjua deltagare Intervjua deltagare 

Transkribera Transkribera 

Finna meningsbärande enheter Finna meningsbärande enheter 

Kondensera och koda Kondensera och koda 

Sammanställa resultat Sammanställa resultat 

Korrekturläsa resultat Korrekturläsa resultat 

Utforma metoddiskussion  Utforma metoddiskussion  

Utforma resultatdiskussion Utforma resultatdiskussion 

Formulera konklusion samt förslag på 

klinisk tillämpning och fortsatt forskning 

Formulera konklusion samt förslag på 

klinisk tillämpning och fortsatt forskning 

Referenshantering Referenshantering 

 

  



 

BILAGA 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsuppgifter 

Ålder:  

Utbildningsnivå:  

Yrke:  

Etnicitet:  

Civilstånd:  

Boendeform:  

Graviditetsvecka: 

BMM: 

Intervjufrågor 

- Har du några erfarenheter av förlossningar? Har någon i din närhet fött barn? 

- Har du genomgått någon förberedelse inför förlossningen? 

FUB/inspirationsföreläsning mm? 

- Vad är dina förväntningar på förlossningsförloppet? (Det fysiska förloppet) 

- Vad är dina förväntningar på vad som ska ske under förlossningen? 

- Hur förväntar du dig att din roll kommer se ut under förlossningen?  

- Vad förväntar du dig att barnmorskan ska göra under förlossningen? 

- Förväntar du dig att barnmorskan ska göra något för dig under förlossningen och i så 

fall på vilket sätt?  

- Vad förväntar du dig av den första tiden efter barnets födelse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 3 

Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Till verksamhetschef 

Datum: 2018-01-15 

Anhållan om tillstånd att intervjua partners till gravida kvinnor samt 

erhålla hjälp att tillfråga informanter om deltagande i en intervjustudie. 
 

Bakgrund och syfte  

Vi är två barnmorskestudenter som läser vid Högskolan i Skövde. Under Vt-2018 skriver 

vi en magisteruppsats inom utbildningen.  

Bakgrunden till studien är att förlossningsupplevelsen påverkas av förväntningar. 

Forskning på partners förväntningar saknas och efterfrågas av förlossningsvården. Syftet är 

att beskriva blivande förstagångsföräldrars förväntningar på förlossningen – ur partnerns 

perspektiv.   

 

Hur går studien till 

Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 11. Specifik plats och tid kommer att avtalas 

med studiens informanter. Intervjuerna kommer att spelas in.  

Av detta skäl anhåller Erika Bernvik och Ebba Jakobsson van Stam om tillstånd att få 

intervjua partners till gravida kvinnor inom Er verksamhet. De som skall tillfrågas om 

deltagande i studien är partners till gravida kvinnor. Barnet de väntar ska vara både partnerns 

och kvinnans första barn. De ska ha en normal graviditet och ha en planerad vaginal 

förlossning. Informanterna ska tala och förstå det svenska språket. Vid intervjutillfället ska 

de vara gravida i tredje trimestern. För att deltagarna i studien skall utgöra ett strategiskt 

urval, är det önskvärt att så olika individer som möjligt tillfrågas om deltagande i studien.  

För att kunna göra detta behöver vi hjälp, från Dig som verksamhetschef eller annan 

lämplig person inom verksamheten, med att lämna ut skriftlig information om studien. Vi 

kommer att kontakta Dig den närmaste tiden för att förhöra oss om möjligheten att 

genomföra intervjustudien. Vi bifogar med denna förfrågan ett informationsbrev om 

studien (bilaga 1). 

Önskas ytterligare information för att kunna fatta beslut i frågan kontakta ansvariga för 

studien. Se kontaktuppgifter nedan.  

 

 

 



 

Hur får jag som verksamhetschef information om studiens resultat? 

Studiens resultat kommer att redovisas i Erika Bernviks och Ebba Jakobsson van Stams 

examensarbete och publiceras på DiVA Högskolan i Skövde. Resultatet från studien 

kommer att redovisas populärvetenskapligt för verksamheterna, under hösten 2018. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Erika Bernvik  Ebba Jakobsson van Stam 

 

 

Våra handledare 

 

Caroline Bäckström  Elisabeth Hertfelt Wahn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 4 

Informationsbrev till barnmorska 

 

Till barnmorska inom mödrahälsovården 

Datum: 2018-01-15 

Önskan om att erhålla hjälp att tillfråga informanter om deltagande i en 

intervjustudie. 
 

Bakgrund och syfte  

Vi är två barnmorskestudenter som läser vid Högskolan i Skövde. Under Vt-2018 skriver 

vi en magisteruppsats inom utbildningen.  

Bakgrunden till studien är att förlossningsupplevelsen påverkas av förväntningar. 

Forskning på partners förväntningar saknas och efterfrågas av förlossningsvården. Syftet är 

att beskriva blivande förstagångsföräldrars förväntningar på förlossningen – ur partnerns 

perspektiv.   

 

Hur går studien till 

Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 11. Specifik plats och tid kommer att avtalas 

med studiens deltagare. Intervjuerna kommer att spelas in.  

Av detta skäl anhåller Erika Bernvik och Ebba Jakobsson van Stam om hjälp att tillfråga 

deltagare till studien.  

De som skall tillfrågas om deltagande i studien är partners till gravida kvinnor. Barnet de 

väntar ska vara både partnerns och kvinnans första barn. De ska ha en normal graviditet och 

ha en planerad vaginal förlossning. Informanterna ska tala och förstå det svenska språket. 

Vid intervjutillfället ska de vara gravida i tredje trimestern. För att deltagarna i studien skall 

utgöra ett strategiskt urval, är det önskvärt att så olika individer som möjligt tillfrågas om 

deltagande i studien.  

Vi bifogar med denna förfrågan informationsbrevet till informanterna (bilaga 1). 

Önskas ytterligare information för att kunna fatta beslut i frågan kontakta ansvariga för 

studien. Se kontaktuppgifter nedan.  

 

Hur får jag som barnmorska information om studiens resultat? 

Studiens resultat kommer att redovisas i Erika Bernviks och Ebba Jakobsson van Stams 

examensarbete och publiceras på DiVA Högskolan i Skövde.  Resultatet från studien 

kommer även att redovisas populärvetenskapligt för verksamheterna, under hösten 2018.  



 

 

Med vänlig hälsning 

Erika Bernvik                 Ebba Jakobsson van Stam   

  

 

Våra handledare  

 

Caroline Bäckström   Elisabeth Hertfelt Wahn 

 

  



 

BILAGA 5 

Informationsbrev till deltagare 
 

Information och förfrågan till partners om deltagande i en 

studie angående partners förväntningar inför förlossning. 

 

Bakgrund och syfte 

Vi är två barnmorskestudenter som läser vid Högskolan i Skövde och skriver en 

magisteruppsats inom utbildningen.  

Bakgrunden till studien är att förlossningsupplevelsen påverkas av förväntningar. 

Forskning på partners förväntningar saknas och efterfrågas av förlossningsvården. Syftet är 

att beskriva partners förväntningar på förlossningen.   

 

Förfrågan om deltagande 

Härmed tillfrågas Du om att delta i studien. Er barnmorska på mödrahälsovården har 

informerats om studiens upplägg och syfte och därefter rekommenderat dig som deltagare. 

Deltagandet innebär att du kommer att bli intervjuad. 

 

Hur studien går till  

Vi kommer att vilja intervjua dig som är partner till en gravid kvinna. Barnet ni väntar 

skall vara ert första barn. Ni ska vara gravida i tredje trimestern, från graviditetsvecka 28 

och framåt, vid intervjutillfället. Intervjun beräknas pågå mellan 30–50 minuter och 

kommer att spelas in på band för att efteråt kunna skrivas ut som text. Frågorna kommer att 

handla om dina förväntningar inför förlossningen. Önskvärt är om intervjun kan äga rum 

under vecka 11. Du kommer själv att få välja tid och plats för intervjun. 

 

Innebär deltagandet några risker eller några fördelar 

Det kan upplevas som positivt att få reflektera över frågor kring förväntningar inför 

förlossningen och synliggöra och skapa diskussion kring detta. 

 

Hantering av insamlad data  

Den inspelade intervjun kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att obehöriga 

inte kommer åt materialet. Det insamlade datamaterialet kommer endast att vara tillgänglig 

för oss två som genomför studien samt våra handledare. Intervjumaterialet kommer att 



 

kodas, så att det vid analys inte går att avgöra vilken intervju datamaterialet hör till. Vid 

redovisning i uppsatsen kommer allt resultat presenteras på ett sådant sätt att du som 

enskild person inte kommer att kunna identifieras. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan i Skövde.  

 

Information om studiens resultat  

Studiens resultat kommer att redovisas i Erika Bernviks och Ebba Jakobsson van Stams 

examensarbete och publiceras på DiVA Högskolan i Skövde. Om intresse finns kommer 

studien att skickas ut till studiens deltagare. 

 

Frivilligt och informerat samtycke 

Deltagandet i denna studie är frivilligt och Du kan när som helst under studiens gång 

avbryta din medverkan utan att ange orsak till ditt beslut. Om Du tackar ja, så kommer vi 

att kontakta dig via telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. Du samtycker till 

deltagande i studien genom att delta i intervjun.  

 

Ansvariga  

Erika Bernvik   Ebba Jakobsson van Stam  

 

Handledare 

Caroline Bäckström    Elisabeth Hertfelt Wahn 

 


