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SAMMANFATTNING

Forskningen inom förlossningsvård har länge fokuserat på den födande kvinnan och hennes

upplevelser. Det finns en del studier som beskriver fäders förlossningsupplevelser, och

resultatet i många av dessa studier visade att mannens stöd till den födande kvinnan var av

stor vikt för kvinnans välmående, förlossningens utgång och parets relation. För en

övervägande del av dessa fäder motsvarade förlossningsupplevelsen dock inte deras

förväntningar. Syftet med denna studie var att beskriva hur fadern upplevt stödet från

barnmorskan då partnern fött deras gemensamma barn. Materialet till studien samlades in

genom nio semistrukturerade intervjuer, och en induktiv manifest innehållsanalys användes

som metod för att bearbeta materialet. I resultatet framkom bland annat fädernas önskan om

att bli sedd som en bidragande del i det födande paret, att få delta i kommunikationen, och att

få praktiska råd om hur de kunde hjälpa till. För att barnmorskan skulle kunna erbjuda fadern

ett bra stöd skulle hon enligt fäderna vara erfaren, lyhörd och informativ. Kärnan i resultatet

var fädernas behov av att bli sedda och bekräftade av barnmorskan, men framförallt behovet

av ett individanpassat stöd.

Nyckelord: barnmorska, fäder, intervjustudie, kvalitativ innehållsanalys, stöd.



ABSTRACT

Research in maternity care has for a long time been focused on the woman in labor and her

experiences. More recently descriptions on fathers’ experience, in relation to the birth of their

child, have been studied. The results in many of these studies showed that the support the man

gives to the woman in birth is of great significance for the woman’s well-being, for the

outcome of the delivery, and for the couple’s relationship. However, for many fathers, the

childbirth experience did not meet their expectations. The purpose of this study was to

describe how the father experienced support from the midwife when the partner gave birth to

their child. Semi structured interviews, and inductive manifest content analysis was used for

data gathering and data analysis. The result showed, among other things, fathers desire to be

seen as a participating part of the birthgiving couple, to participate in communication, and to

get practical advices on how they could help. According to the fathers the midwife had to be

experienced, responsive and informative to be able to support the father. The core of the result

were the father’s need to be seen and confirmed by the midwife, and particularly the need for

individualized support.

Key words: father, interview study, midwife, qualitative content analysis, support.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SAMMANFATTNING ............................................................................................................ 1

ABSTRACT .............................................................................................................................. 2

1. INLEDNING......................................................................................................................... 1

2. BAKGRUND......................................................................................................................... 1

2.1 Centrala begrepp ............................................................................................................ 1

2.1.1 Stöd............................................................................................................................ 1

2.1.2 Fader ......................................................................................................................... 2

2.2 Barnmorskans roll .......................................................................................................... 2

2.3 Historik om fadersrollen ................................................................................................ 3

2.4. Faderns förlossningsförberedelser ............................................................................... 3

2.5 Faderns känslor och behov ............................................................................................ 4

2.6 Faderns funktion............................................................................................................. 5

2.7 Faderns förlossningsupplevelse ..................................................................................... 6

2.8 Teoretiskt perspektiv...................................................................................................... 7

2.9 Problemformulering ....................................................................................................... 7

3. SYFTE ................................................................................................................................... 8

4. METOD................................................................................................................................. 8

4.1 Övergripande upplägg ................................................................................................... 8

4.2 Urval ................................................................................................................................ 8

4.3 Datainsamlingsmetod ..................................................................................................... 8

4.4 Genomförande ................................................................................................................ 9

4.5 Analysmetod.................................................................................................................... 9

Tabell 1 Exempel Analysförfarande.............................................................................. 10

4.6 Etiska överväganden .................................................................................................... 11

5. RESULTAT ........................................................................................................................ 11

5.1 Barnmorskan vägleder och fadern följer i födandeprocessen.................................. 12

5.1.1 Barnmorskans förmåga att involvera fadern...................................................... 12

5.1.2 Barnmorskans förmåga att tolka faderns behov ................................................ 13

5.1.3 Barnmorskans förmåga att kommunicera med fadern...................................... 16

5.1.4 Barnmorskans praktiska råd till fadern.............................................................. 18

5.1.5 Barnmorskans syn på det födandet paret............................................................ 19



5.1.6 Barnmorskans egenskaper.................................................................................... 20

6. DISKUSSION ..................................................................................................................... 21

6.1 Metoddiskussion ........................................................................................................... 21

6.2 Resultatdiskussion ........................................................................................................ 23

6.3 Etikdiskussion ............................................................................................................... 27

7. SLUTSATS OCH KLINISK IMPLIKATION ................................................................ 27

7.1. Förslag på vidare forskning........................................................................................ 27

REFERENSLISTA................................................................................................................. 29

BILAGA 1 - Artikelmatris .................................................................................................... 33

BILAGA 2 – Brev till Fader .................................................................................................... 1

BILAGA 3 – Intervjufrågor .................................................................................................... 2

BILAGA 4 – Exempel på analysförfarande........................................................................... 3



1

1. INLEDNING

Vi som skriver examensarbetet håller för tillfället på att studera till barnmorskor vid

Mälardalens Högskola. I vår utbildning möter vi den blivande familjen i många olika

sammanhang, men framförallt på förlossningskliniken. Intresset för examensarbetets ämne

uppkom dels genom arbete på en förlossningsklinik samt genom diskussioner med fäder som

är oroliga för hur förlossningen kommer vara och hur de kommer bli stöttade av barnmorskan.

Vi har förstått att många fäder inte vet vad de ska göra under förlossningen och vilken roll de

ska inta. Vi har också förstått att föräldrautbildningen inte alltid lever upp till fäders

förväntningar, framförallt när det handlar om förlossningsförberedelser. Vi tror därför att vi

skulle kunna ha stor nytta av den kunskap dessa intervjuer ger oss, både för att kunna stötta

fadern under graviditeten och även under förlossningen.

Vi är även intresserade av att lära oss hur vi ska bemöta fäder under förlossningen. I många

fall använder säkert barnmorskan metoder för att involvera fadern under förlossningen men

detta kanske inte alltid uppfattas som ett stöd av fadern. Vi tror att förlossningen är en mycket

viktig startpunkt för den blivande familjen, det är därför oerhört viktigt att barnmorskan gör

det hon kan för att stödja paret under förlossningen. Det är viktigt att vårda hela familjen som

en helhet och tydliggöra vilka resurser alla delar i familjen har. Det är sedan barnmorskans

roll att stödja alla så att de kan ta tillvara på sina resurser.

2. BAKGRUND

I denna del kommer tidigare forskning inom det aktuella ämnet att redovisas och

examensarbetets teoretiska perspektiv beskrivs.

2.1 Centrala begrepp

Här definieras begrepp som är återkommande i examensarbetet för att underlätta förståelsen

för läsaren.

2.1.1 Stöd

Stöd kan ta sig olika uttryck och innebär olika saker för olika individer. Stöd kan till exempel

vara emotionellt, instrumentellt, eller informativt. Det viktigaste stödet är det emotionella

stödet som hänger nära samman med omsorg och tillit. Med instrumentellt stöd menas att

barnmorskan erbjuder praktisk hjälp, men kan också innebära att barnmorskan ger mannen en

uppgift att utföra till hjälp åt kvinnan. Informativt stöd innebär att kontinuerligt informera,
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och att stärka någon annans självkänsla genom att visa uppskattning för deras handlande och

deras åsikter. Att stödja kan till exempel innebära att lyssna, att informera, att välkomna, att

inge hopp och trygghet, och att bekräfta. Det bästa stödet är individuellt och

situationsanpassat, och sker i ett samspel mellan barnmorskan, och den födande kvinnan och

fadern. Stöd till både den födande kvinnan och hennes partner är en viktig del av den

förlösande barnmorskans arbete (Berg & Lundgren, 2010).

2.1.2 Fader

Ordet fader kommer från fornsvenskans fadher, och faderskap beskrivs som relationen mellan

en man och hans barn. Det finns två delar av den process genom vilka män blir pappor,

pappablivande och faderskapande. Pappablivandet är individuellt och är en process som

baseras på den enskilde mannans erfarenheter och för honom viktiga händelser. Att etablera

ett faderskap innebär att bli erkänd som förälder i samhället, och där spelar samhällets normer

en stor roll (Berg & Lundgren, 2010). I detta examensarbete kommer begreppet fader att

användas när informanterna beskrivs. Begreppet kommer användas konsekvent då

informanterna har blivit fäder vid stunden för intervjun.

2.2 Barnmorskans roll

Barnmorskor har en lång tradition av att självständigt stödja kvinnor och män genom den

normala graviditeten och förlossningen. En viktig uppgift som barnmorskan har är att

förmedla att det inte finns någon standardförlossning utan att det unika hos de födande får ta

plats (Lundgren & Berg, 2007). Kennedy, Shannon, Chuahorm och Kravetz (2004) jämför

metaforiskt barnmorskans roll med dirigenten av en orkester, som måste känna sina musiker

(modern och fadern) och noterna (de grundläggande kunskaperna). Dirigenten använder olika

instrument beroende på musik och musiker. På samma sätt måste barnmorskan anpassa sina

instrument efter det par hon har framför sig. I slutändan är det musikerna som framför och

skapar musiken och det är modern och fadern som föder.

Olsson (2010) gör en annan liknelse mellan en barnmorska och en trädgårdsmästarinna.

Trädgårdsmästarinnan tar hänsyn till trädgårdsväxternas individuella utveckling precis som

barnmorskan respekterar det unika i varje födande par. För trädgårdsmästarinnan är det viktigt

att sätta sig sin i plantornas förutsättningar, den miljö och mylla de kommer från. Även för

barnmorskan är det av stor betydelse att beakta vad det födande paret har med sig för

förutsättningar och erfarenheter. Trädgårdsmästarinnan vattnar då och då sin frösådd för att

den ska växa, och barnmorskan får sitt födande par att växa genom att då och då komma med
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stärkande ord och beröm. Barnmorskan kan skynda på växandeprocessen genom att ge ny

information, på samma sätt som trädgårdsmästarinnan skyndar på den växande processen

genom att gödsla sina plantor. En trädgårdsmästarinna lämnar sina plantor i fred ibland för att

de ska kunna utveckla det som är naturligt för dem. På samma sätt bör barnmorskan ge det

födande paret egen tid, och möjlighet att finna deras eget sätt att hantera förlossningen. Om

barnmorskan uppfattar felaktiga föreställningar hos de blivande föräldrarna ska hon invända,

precis som trädgårdsmätarinnan rensar bort ogräs. På så sätt bereds plats för nya insikter att

slå rot.

2.3 Historik om fadersrollen

Forskning har visat att redan på 1700-talet hade fadern en roll där han tog hand om barnet tills

modern hade återhämtat sig efter förlossningen (Gillis, 1993). På 1920-talet beskrev

antropologer fädernas något besynnerliga beteende under förlossningen. Mannen var inte med

på förlossningsrummet men gjorde saker under tiden som skulle bringa tur eller ge barnet

speciella egenskaper. Det var inte förrän slutet på 1960-talet som svängningen mot naturliga

förlossningar krävde att mannen skulle närvara under förlossningen i Sverige. Det mötte

motstånd från den medicinska professionen som hävdade att männens närvaro var för farlig,

både för mannen själv som inte skulle klara av den psykiska pressen och för kvinnan som

bland annat skulle drabbas av fler infektioner. Mannens önskan att närvara under

förlossningen kunde till och med liknas med perversitet (Dellman, 2004; Bartels, 1999). En

allmän åsikt på 60-talet var också att livmoderhalsen drog ihop sig och värkarna upphörde när

mannen närvarade i förlossningsrummet (Kunjappy-Clifton 2007). Under 1970-talet tog

forskningen en annan riktning och forskare började intressera sig för den positiva effekt på

modern och barnet som faderns närvaro under förlossningen hade. Det var inte förrän på

1980-talet som forskningen började intressera sig för fäders känslor, förväntningar och

upplevelser under förlossningen. I de industrialiserade länderna deltar nu 96 % av männen

under förlossningen (Dellman, 2004).

2.4. Faderns förlossningsförberedelser

För många fäder är det mer krävande än förväntat att närvara vid förlossningen. De känner sig

oförberedda, både på förlossningsförloppet och på sina egna och sin partners känslor och

reaktioner. Om fadern upplever ett otillräckligt stöd från barnmorskan använder han sig av

kunskap som han förvärvat under förlossningsförberedelser, exempelvis genom föräldrastöd i

grupp. Med hjälp av den kunskapen och genom att tolka den födande kvinnans och

vårdpersonalens handlande känns situationen förståelig och hanterbar. Flera fäder har visat sig
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vara besvikna på föräldrastödet då de upplever att den bara riktar sig till kvinnorna. De saknar

praktiska råd under föräldrastödet om hur de kan hjälpa deras födande partner att klara av

förlossningsförloppet. Ett bättre utformad föräldrastöd i grupp, som även riktar in sig på mäns

behov av kunskap inför förlossningen, skulle kunna innebära positivare

förlossningsupplevelser för många fäder. Fäder kan genom utbildning och information få

realistiska förväntningar på förlossningen (Bartels, 1999; Hallgren, Kihlgren, Forslin &

Norberg, 1999; Kunjappy-Clifton, 2007).

Även Lavender (1997) är positiv till fäders deltagande i föräldrastöd i grupp och menar att det

gör det enklare för dem att hitta en specifik roll och uppgift under förlossningen. Dock anser

författaren att föräldrastödet inte helt lyckas eliminera faderns oro, speciellt inte hans oro för

att se sin partner genomgå smärta. Greenhalgh, Slade och Spiby (2000) är kritiska till att ett

genomgången föräldrastöd skulle påverka förlossningsupplevelsen överhuvudtaget, utan

hävdar att det inte spelar någon roll för förlossningsupplevelsen om man överhuvudtaget

deltagit i en föräldrastödsgrupp eller inte. Att delta kan till och med vara negativt för fäder

som hade en benägenhet att undvika information som kunde upplevas hotfull.

2.5 Faderns känslor och behov

För att barnmorskan ska kunna erbjuda ett bra stöd till fadern under förlossningen måste hon

vara medveten om att män och kvinnors känslor och upplevelser kan skilja sig åt. Män och

kvinnor kan kommunicera, tänka, känna, uppfatta, reagera, älska, behöva och uppskatta på

olika sätt. Många män kan även känna sig hindrade att uttrycka sina känslor på grund av

samhällets normer om manligt beteende. Där har barnmorskan en viktig roll att vara lyhörd

för mannens försök att uttrycka känslor och att hjälpa honom med det genom att fråga efter

hans åsikter och känslor under förlossningen (Bäckström & Hertfelt Wahn, 2009; Hynan,

2005).

Känslor som beskrivs hos flera fäder är obehag, glädje, stolthet, hjälplöshet och rädsla. De

beskriver hur viktigt det är för dem att behålla kontrollen över situationen för att kunna

skydda sig själv och sin partner. Detta visar sig bland annat genom att fadern kan ha svårt att

hantera den smärta som hans partner uttrycker. Många fäder upplever att det är lättare att

hantera svåra känslor under förlossningen om de har en praktisk uppgift att utföra, till hjälp

för deras födande partner. Det är därför oerhört viktigt att barnmorskan ser och behandlar

fadern som en unik individ med egna behov och känslor. Detta kan synliggöra vilken

inställning mannen har till att närvara under förlossningen. Om han känner sig tvingad att
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delta kan det mycket väl påverka vilken roll han intar, vilka känslor han har och vilken

upplevelse han får av förlossningen (Bartels, 1999; Bäckström & Hertfelt Wahn, 2009;

Hollins Martin, 2008; Sommers-Smith, 1999; Vehviläinen-Julkunen & Liukkonen, 1998). Det

framgår även att den födande kvinnan inte alltid har möjlighet att ta hänsyn till mannens

känslor och behov då alla hennes krafter går till att hantera förlossningsförloppet och det är då

upp till barnmorskan att se och sörja för faderns behov (Bondas-Salonen, 1998).

2.6 Faderns funktion

Många forskare hävdar att mannens närvaro under förlossningen är av allra största vikt, både

för kvinnans förlossningsupplevelse, mannens förmåga att knyta an till sitt barn och den

nyblivna familjens framtid. Det har också visat sig att förlossningen fördjupar mannen och

kvinnans relation (Bartels, 1999; Erlandsson, 2007; Pestvenidze & Bohrer, 2007;

Vehviläinen-Julkunen och Liukkonen, 1998). Enligt Bondas-Salonen (1998) bekräftar många

kvinnor detta och anser att det är mycket tack vare mannens närvaro som de har positiva

minnen från förlossningen. De skulle inte ha kunnat dela den upplevelsen med någon annan.

Mannens beröring, som kvinnan kände igen, tröstade kvinnan under smärtorna.

I flera studier finns beskrivet hur fadern ofta intar en av tre olika roller under förlossningen.

Den ena rollen är instruktören, som läser kvinnan reaktioner och aktivt hjälper henne att

hantera förlossningsförloppet till exempel genom andnings- och avslappningstekniker.

Instruktören har stort behov av att ha kontroll över förlossningsförloppet och sig själva. Den

andra rollen är lagkamraten som stöttar kvinnan genom värkarna genom att svara på

uppmaningar om fysiskt eller psykiskt stöd. Lagkamraten ser sig själv som en i teamet och har

inte samma behov av att ha kontroll. Den tredje rollen är vittnet som passivt bevittnar

förlossningen. Vittnet ser sig själv först och främst som en följeslagare, vars uppgift är

emotionellt och moraliskt stöd. De är närvarande för att se förlossningsförloppet och för att se

sitt barn bli fött. Många fäder antar vittnesrollen då de har otillräcklig kunskap och erhåller

allt för lite stöd från barnmorskan. Vilken roll fadern antar beror på hans personlighet, parets

förväntningar på förlossningsupplevelsen och på parets relation (Bartels 1999; Bondas-

Salonen,1998; & Lavender, 1997)

Det är dock tydligt att fadern är oumbärlig för modern under förlossningen. Mannen inger

stöd till kvinnan genom sin närvaro, beröring, tröstande gester, och stöttande ord. Ofta

behöver kvinnan inte be om saker utan mannen läser kvinnans reaktioner och erbjuder det hon

behöver utan att hon behöver be om det. Fadern inger kvinnan en känsla av trygghet och lugn,
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hon kan lämna över ansvaret och kontrollen till honom. Fadern talar för kvinnans sak när hon

är för trött för att orka själv. De flesta födande par har tidigare samtalat om hur kvinnan skulle

vilja ha det under förlossningen, så fadern kan framföra kvinnans önskemål till

vårdpersonalen när hon inte orkar göra det själv. Fadern kan ge kvinnan sin fulla

uppmärksamhet, till skillnad från barnmorskan som oftast har fler födande kvinnor att ta hand

om samtidigt. Många kvinnor upplever att de klarar sig igenom förlossningens vedermödor

tack vare faderns stöd. De ser förlossningen som ett samspel, något värdefullt de genomgår

och delar, som i slutet resulterar i att de tillsammans blir föräldrar (Draper, 1997; Kainz,

Eliasson, & von Post, 2010; Kunjappy-Clifton, 2008; Somers-Smith, 1999; Vehviläinen-

Julkonen & Liukkonen, 1998).

2.7 Faderns förlossningsupplevelse

Förlossningsupplevelsen lever ofta inte upp till fäders förväntningar och denna besvikelse är

till stor del orsakad av vårdpersonalens bemötande och handlande. Fadern har innan

förlossningen ofta tänkt på sig och sin födande partner som ett team, att de ska dela något

stort, och tillsammans klara av bekymmer och motgångar. Men de upplever ofta att de, redan

vid ankomst till förlossningsavdelningen, blir bemötta som en födande kvinna och hennes

partner. Känslan av att vara exkluderade från födandet förstärks ibland under förlossningens

gång, bland annat genom att männen inte blir sedda, inte får sina frågor besvarade och inte

blir tillfrågade. Deras närvaro tolereras, snarare än att den ses som en nödvändighet. Det leder

till att de känner sig som bihang som är där på kvinnan och vårdpersonalens villkor (Chandler

& Field, 1997; Bäckström & Herfelt Wahn, 2009; Kunjappy-Clifton, 2007; Rosich-Medina &

Shetty, 2007).

Trots detta upplever många fäder att de är en outnyttjad resurs under förlossningen, både för

den födande kvinnan och för förlossningspersonalen. Fäderna känner sig ofta hjälplösa och

vet inte hur de ska göra för att stötta och underlätta för sin födande kvinna. Fäderna har

uttryckt att barnmorskan ofta tog över från faderns ansvar istället för att hjälpa honom att

stötta sin födande partner. Fäderna saknar stöd och vägledning från barnmorskorna och önskar

att de skulle få praktiska råd i vad de kunde hjälpa till med. De tror att de då skulle kunna

bidra mer och därigenom ge kvinnan en positivare förlossningsupplevelse (Chan & Paterson-

Brown, 2002; Chandler & Field, 1997; Dellman, 2004).
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2.8 Teoretiskt perspektiv

Att identifiera det individuella behovet av stöd hos den födande kvinnan och mannen är en av

grundstenarna i teoretikern Ernestine Wiedenbachs teori kring vårdande och

barnmorskevetenskap. Wiedenbachs (1964) hävdar i sin teori att barnmorskans mål är att

möta individens behov av stöd. Behov av stöd kan vara flera olika handlingar där individen

behöver eller önskar stöd och som har potential att återställa eller utöka dennes förmåga att

hantera de krav som situationen ställer på individen. Behov måste upptäckas av barnmorskan

och erkännas av individen. När det finns ett behov av stöd brukar det märkas genom en

förändring i fysiskt, psykiskt eller emotionellt beteende. En klarsynt och noggrann

barnmorska märker det och därför är klarsynthet en viktig egenskap hos en barnmorska. För

att upptäcka dessa förändringar i beteende krävs skickliga ögon, öron, händer och sinne.

Ögonen med vilka barnmorskan ska se uppmärksamt; öron med vilka hon ska lyssna

förväntansfullt; händer med vilka hon ska känna, beröra eller palpera omsorgsfullt och ett

sinne med vilket hon ska förstå och tolka det hon observerar. När ett behov är identifierat och

har blivit erkänt av den personen som har behovet, behöver lämpliga handlingar tas till för att

möta behovet. Barnmorskan bör också se bortom de direkta och uppenbara behoven av

modern och barnet, till modern och faderns bredare behov av att utveckla en inre styrka och

självförtroende på deras väg mot föräldraskap (Wiedenbach, 1964).

För att barnmorskan ska kunna nå upp till målet, att möta individens behov av stöd, kan hon

använda sig av fyra faser: att identifiera patientens behov av stöd; att ge det stöd som

patienten behöver; att stämma av med patienten att det stöd som gavs var det stöd som

patienten ville eller behövde ha och att samordna ytterliggare stöd. För att barnmorskan ska

kunna genomföra de fyra faserna måste barnmorskan ha kunskapen, förmågan att göra

bedömningar, och färdigheterna. Mottagaren av barnmorskans vård kan vara modern eller

fadern som av någon anledning är i behov av stöd. Barnmorskan ska se individen som

kompetent nog att avgöra om det finns ett behov av stöd. Barnmorskans ska endast ingripa när

det finns ett hinder som försvårar för individen att hantera de krav som situationen ställer på

honom/henne. Enligt teorin är barnmorskan ansvarig, inte bara för vad hon gör, utan också för

vad hennes handlingar resulterar i. Teorin grundar sig på respekt för varje människas

värdighet, självständighet och individualitet (Wiedenbach, 1964).

2.9 Problemformulering
I de industrialiserade länderna är de allra flesta fäder närvarande under förlossningen och

forskning visar stora fördelar med mannens närvaro i förlossningsrummet. Vid granskning av
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tidigare forskning fanns material som beskriver hur män upplever sig exkluderade under

förlossningen och att utanförskapet till stor del orsakas av barnmorskans sviktande stöd.

Däremot saknas det tillräcklig kunskap inom forskningen kring hur det sviktande stödet tar sig

uttryck, och vilken typ av stöd fäderna saknar. Av dessa orsaker är det intressant att beskriva

och identifiera vilket stöd fadern upplever att han får under förlossningens gång.

3. SYFTE

Att beskriva hur fadern upplevt stödet från barnmorskan då partnern fött deras gemensamma

barn.

4. METOD

4.1 Övergripande upplägg

Examensarbetet har en kvalitativ ansats där kvalitativa semistrukturerade intervjuer har valts

som datainsamling. En induktiv, manifest innehållsanalys har använts när analysmaterialet

granskats. Induktiv analysmetod innebär att intervjuerna ska granskas så förutsättningslöst

som möjligt (Polit & Beck, 2009). Manifest ansats innebär att intervjuerna granskas ordagrant

och ingen egen tolkning läggs in vid bearbetning av materialet (Graneheim & Lundman,

2003).

4.2 Urval

Inklusionskriterier för intervjustudien och intervjupersonerna var att det skulle vara en man

som var nybliven förstagångsfar, och talade god svenska. Förlossningen hade avslutats

vaginalt och resulterade i ett eller flera levande födda barn. Familjen var inlagd på BB efter

förlossningen. Fadern var innan förlossningen ej medveten om att intervjuerna skulle

genomföras, detta för att skapa en bild av den naturliga och alldagliga relationen mellan

barnmorska och fader på en förlossningsklinik. Tio fäder blev tillfrågade och nio fäder valde

att medverka, målsättningen var mellan fem-tio intervjuer.

4.3 Datainsamlingsmetod

Datainsamlingsmetoden i examensarbetet var kvalitativ forskningsintervju. Det var vid

intervjuerna av stor vikt att intervjuaren var påläst inom det aktuella ämnet för att kunna ställa

adekvata frågor. Att vara väl förberedd inför intervjuerna underlättade då eventuella

andrafrågor ställdes mot intervjupersonens svar. Intervjuerna var semistrukturerade så att
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frågorna ställdes på ett likartat sätt till de olika intervjupersonerna. Intervjuaren kunde ställa

uppföljningsfrågor efter något svar som intervjupersonen redogjort för. Om det som

intervjupersonen sagt inte var helt klart så kunde sonderande frågor ställas där

intervjupersonen fick berätta mer om ett fenomen som han precis beskrivit. En pilotintervju

genomfördes där manuset testades i en verklig intervju, denna intervju togs med i

slutresultatet då intervjuformuläret fungerade bra som struktur vid intervjun (Kvale &

Brinkmann, 2009). Det var alltid en intervjuare som var ansvarig för intervjun medan den

andra satt med och auskulterade och ibland ställde någon följdfråga. Varje intervju

transkriberades av den person som inte varit ansvarig för intervjun.

4.4 Genomförande

Intervjuerna genomfördes på en BB-avdelning i Mellansverige. Ett brev om studien delgavs

verksamhetschefen på den berörda kliniken som godkände att studien genomfördes. Veckan

innan intervjuerna hölls en presentation av studien på kliniken för att barnmorskor på BB

skulle vara införstådda i att studien genomfördes. De fäder som stämmede in på

inklusionskriterierna fick ett informationsbrev om studien, se Bilaga 3. Brevet var personligt

utformat och var utskrivet på färgat papper och nedlagt i ett färgat kuvert, detta för att det

skulle uppmärksammas bland den information som ges. Fäderna fick brevet på morgonen av

sin barnmorska och intervjuerna genomfördes på eftermiddagen. Intervjuerna genomfördes på

BB, och två intervjuare och intervjupersonen var närvarande. Modern var ej närvarande under

intervjun, detta för att hennes åsikter inte skulle speglas i faderns svar. Intervjuerna spelades

in på diktafon och transkriberades precis så som intervjupersonerna uttalat sig.

Ett manus skrevs innan intervjun genomfördes och denna bestod av semistrukturerade frågor.

Alla fäder fick samma frågor. Intervjuerna startades med inledningsfrågor. Det var sedan

många följdfrågor där intervjuaren fick möjlighet att styra intervjuprocessen åt det håll som

var mest relevant för examensarbetet. Vissa frågor var även tolkande, detta innebar att

intervjuaren formulerar om ett svar som intervjupersonen angett till en fråga (Kvale &

Brinkmann, 2009). I Bilaga 3 ses intervjufrågorna redovisade. Intervjuerna pågick under 20-

30 minuter.

4.5 Analysmetod

Metoden för analysförfarandet var en tematisk kvalitativ innehållsanalys, syftet med denna

metod var att bryta ned materialet från intervjuerna i olika delar för att kunna strukturera upp

de övergripande ämnen som intervjuerna har berört. Först identifierades meningsbärande
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enheter ut från materialet, dessa enheter kondenserades till mindre men innehållsrika

meningar slutligen kodades dessa där innehållet i meningen redogjordes med ett par till tre

ord. Detta innebär att meningen förkortades utan att dess viktiga delar separerades från

ursprunget. Exempel på analysförfarandet anges i Bilaga 4. Koderna kategoriserades sedan till

ett flertal kategorier. Kategorierna delades slutligen in i ett övergripande tema. Genom detta

analysförfarande kunde gemensamma åsikter i intervjuerna redovisas på ett överskådligt sätt

(Graneheim & Lundman, 2003). Analysprocessen genomfördes gemensamt och diskussioner

fördes hela tiden för att arbeta fram väldefinierade kategorier och ett övergripande tema.

Tabell 1 Exempel Analysförfarande

Meningsbärande
enhet

Kondensering Kod Kategori

”Jag tror att
barnmorskan såg det
som att det var min
fru som födde barn
och inte vi. Det var
hon som fick
information om hur
förlossningen gick
framåt, inte vi. Det
är väl inte så
konstigt att kvinnan
är mittpunkten, jag
vill ju inte att de ska
fokusera på mig mitt
i all smärta, men om
de hade sett oss som
ett ni så hade jag
känt mig mer
deltaktig och
stöttad”

Fadern trodde att
barnmorskan såg det
som att det var hans
fru som födde barn
och inte båda två.

Barnmorskan synsätt
inkluderar eller
exkludera den
blivande fadern.

Barnmorskans syn
på det födande paret.

”Det var skönt att få
något praktiskt att
göra, då kunde jag
mota bort paniken
som kom krypande
när smärtan blev för
påträngande och
känna att jag kunde
göra något för att
hjälpa henne även
om jag inte kunde få
smärtan att
försvinna”

Fadern tyckte att det
var skönt att få något
praktiskt att göra, då
kunde han mota bort
paniken.

Sysselsättning hos
fadern ger positivare
förlossnings-
upplevelse.

Barnmorskans
praktiska råd till
fadern.
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4.6 Etiska överväganden

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) så behöver

ingen etisk prövning genomföras inför utförandet av denna studie då intervjupersonerna inte

kan komma till uppenbar skada varken fysiskt eller psykiskt.

2 § I denna lag avses medforskning: vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete

för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete på vetenskaplig grund, dock inte sådant

arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad

nivå (…) (SFS, 2003:460)

Det finns däremot vissa formulerade grundläggande etiska krav som gäller i alla relationer

mellan människor. Dessa fyra krav är: informationskravet, samtyckeskravet,

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att intervjuaren är

skyldig att informera intervjupersonerna om vad studien syfte är, vilken roll fäderna kommer

att ha i studien och vad intervjuaren kräver av fäderna vid deltagande i studien. Fäderna ska

även informeras om att de närsomhelst kan välja att avbryta sin medverkan och att studien är

helt frivillig. Informationen som fäderna får behöver ej beskriva hela studien men alla de

punkter som på ett eller annat sätt kan påverka fäderna måste redogöras för. Samtyckeskravet

innebär att fäderna själva har rätt att bestämma på vilket sätt de vill delta i studien och att ett

eventuellt avbrytande ska respekteras av intervjuaren. Fäderna får inte pressas i sitt beslut om

deltagande. Konfidentialitetskravet står för att de fäder som medverkar i intervjun ska

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Uppgifterna som framkommer under intervjun

ska förvaras så att obehöriga ej kan ta del av materialet. I Examensarbetet ska det av

utomstående inte gå att identifiera personerna utifrån vad de har sagt under intervjuerna. Det

sista kravet heter nyttjandekravet, detta krav handlar om att den information som

intervjupersonerna uppger aldrig får säljas vidare för användning i annan forskning eller icke-

vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002).

5. RESULTAT

Resultatet av intervjuerna gav upphov till ett tema och sex kategorier som redovisas i en

tabell. För att illustrera resultatet redovisas citat direkt tagna från intervjuerna.

Intervjupersonerna har fingerade namn. Av de medverkande fäderna var det sju stycken som

gått föräldragrupp, de som inte gått den hade inte blivit erbjudna då modern hade barn sedan

tidigare med andra fäder. En fader hade även gått på Profylaxkurs. Alla barn föddes vaginalt
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och en förlossning avslutades med sugklocka. Fäderna var i åldrarna 23-37 år, och det var

första gången de blev fäder.

Kategori Tema

Barnmorskans förmåga att involvera fadern

Barnmorskan vägleder och fadern följer i

födandeprocessen

Barnmorskans förmåga att tolka faderns behov

Barnmorskans förmåga att kommunicera med fadern

Barnmorskans praktiska råd till fadern

Barnmorskans syn på det födandet paret

Barnmorskans egenskaper

5.1 Barnmorskan vägleder och fadern följer i födandeprocessen

Det tema som uppkom genom analysen var centralt i analysmaterialet. Barnmorskan vägledde

och fadern följde i födandeprocessen tillsammans med sin kvinna. I denna process såg

barnmorskan fadern, tolkade hans behov och kommunicerade med honom. Barnmorskan var

ansvarig för processen och gav under vägen fadern praktiska råd.

5.1.1 Barnmorskans förmåga att involvera fadern

Fäderna upplevde överlag att de blev väl bemötta av barnmorskorna och att de blev sedda

under förlossningsförloppet. Detta framgick även hos dem där det varit en snabb förlossning:

”Det gick ju så fort så det hann vi ju inte riktigt med, men hon pratade ju med mig med naturligtvis.”

(Andreas). En fader uttryckte att han inte alls saknade något stöd under förlossningen utan att

han ville att allt stöd skulle ligga hos modern och att fadern skulle komma i andra hand:

Man vill ju bara att ungen kommer ut. Fokuset ligger ju hos min… Ja, hos min fru. Nej

det är ingenting jag saknar, att de inte frågade hur det var med mig… Det saknade jag

inte. (Erik)

Samma fader tyckte istället att det räckte att han, i slutet av förlossningen, fick bekräftat att

han gjort en bra insats. Han upplevde att den bekräftelsen var värdefull för honom och gjorde

att han kände sig stolt över sin del i förlossningen: ”I slutet får man höra hur duktig man är.”

(Erik). En fader uttryckte också en förvåning över hur fokuserad barnmorskan var på både

modern och fadern och hela tiden vände sig till båda när hon skulle berätta något: ”Jag trodde

inte hon skulle vara så öppen mot mig. Jag trodde hon skulle vara mer fokuserad på mamman. Så det

var bra.” (Martin).
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Vissa fäder hade inför förlossningen talat med många vänner som haft negativa

förlossningsupplevelser. De hade då målat upp bilder för fadern om hur han skulle få vara

med under hela förlossningen som en passiv person som endast blev tilltalad när det var dags

att klippa navelsträngen. Han hade därför byggt upp ett försvar för hur han själv skulle

bemöta en sådan situation. Fadern blev därför nästan förvånad när han inte behövde använda

sig av det och att han faktiskt blev involverade i förlossningssituationen:

Jag blev faktiskt förvånad över att jag fick det mottagandet som jag faktiskt fick som

pappa. Det var bättre än jag trodde att det skulle vara. Jag hade hört talas om någon

skräckupplevelse där det var en kille som sitter med på förlossningen och inte blir sedd

alls av barnmorskan Sen när väl barnet är ute då får pappa klippa navelsträngen. Den

där jävla navelsträngen får du klippa själv, tänkte jag att jag skulle svara då. Men jag

tyckte det gick jättebra. Jag fick jättebra kontakt med barnmorskan. (Simon)

En nybliven far berättar att han tyckte han fick så bra stöd av barnmorskan att han nästan

trodde att dem gått någon specialkurs nyligen. Han var förvånad över den värme han mottog

från barnmorskan:

Jag tänkte på det några gånger under förlossningens gång att det här har de liksom gått

någon kurs i. (skratt). Dem frågade mig saker som till exempel har du ätit? Har du

druckit något? Och jag svarade att jag fixar det här. Jag känner ju mig själv, är jag

hungrig så går jag ju och äter. Men det var verkligen så, det märktes att de tog hand om

mannen också. Men de gjorde det ganska naturligt, så de var jättebra. (Robin)

En nybliven fader upplevde dock enbart utanförskap, barnmorskan lyckades inte alls få

honom att känna sig som en självklar del i förlossningen: ”Jag var utanför. Jag var ju längst bort

i sängen och de andra var ju i andra änden.” (Lars). Han upplevde att de enbart stöttade modern

och att han lämnades för sig själv: ”Ja det är ju stöttningen jag saknar, att de pratar med mig lite

också, så att man inte blir utanför och är borta i hörnet. Annars stöttade de ju mamman bra…”

(Lars). Den nyblivna fadern hade byggt upp förväntningar på hur han och hans fru skulle

komma till förlossningen och föda barn tillsammans men till slut blev ingenting som han hade

tänkt sig: ”Man har ju fått information från MVC om att barnmorskorna hjälper till ganska bra, att

de hjälper båda så att de inte lämnar någon utanför men det sprack ju.” (Lars).

5.1.2 Barnmorskans förmåga att tolka faderns behov

Att vara med som fader på en förlossning gav upphov till många olika känslor och tankar. Det

framkom att tre fäder inte tyckte att det var så viktigt om de fick ett bra stöd från
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barnmorskan, de upplevde att det var upp till dem att själva att anta den roll de vill ha under

förlossningen: ”Jag fick ta så stor plats som jag ville.” (Håkan). Barnmorskan skulle, enligt

fäderna, själv kunna identifiera vilken fader som var i behov av stöd och vem som inte ville

ha det. Det var viktigt att barnmorskan verkligen tog reda på hur fadern mådde och inte bara

antog att de klarade av förlossningens utmaningar. Flera fäder sa att de var dåliga på att

uttrycka sina känslor, och det var då extra viktigt att barnmorskan var lyhörd och läste av

fadern:

Det kändes inte som om jag behövde så mycket stöd. Jag tyckte jag skötte mig bra, jag

tror det i alla fall. (…). Och jag tror att barnmorskorna såg att de inte behövde stötta mig

(…). Jag tror de tänkte att han ser ut att veta vad han ska göra. Jag tror att om de hade

märkt att han behöver något eller att han är ledsen och tycker att det är jobbigt så hade

de säkert pratat mer med mig. Jag tyckte att de stöttade bra där liksom, det lilla som man

behövde. Eller hon lät mig ta den plats jag ville. Så om jag ville vara helt anonym så

skulle jag kunna få sitta i ett hörn. Men om jag skulle vilja ta mer plats så skulle jag

kunna göra det med. Det kändes bra. (Robin)

Det framkom att några av fäderna tappade förtroende för barnmorskan om hon vid fel

tillfällen fokuserade på fadern istället för att hjälpa modern genom ett tungt skede. Detta

kunde dock förändras under förlossningens gång. En fader beskrev att när det var dags att

krysta då behövde modern ha allt stöd och då fick han komma i andra hand:

Under själva krystvärkarna var det mer fokus på mamman. Men det tyckte jag var helt

okej. Det var det jag ville också. Jag skulle inte vilja att hon höll på och daltade med mig

när mamman ligger där och har ont liksom. Då behövde hon all coachning hon kunde få.

(Tommy)

En annan fader beskrev att barnmorskan såg att han mådde dåligt trots att de var inne i en

intensiv fas i förlossningen där modern krävde mycket stöttning. Han beskrev också att

barnmorskan hela tiden bekräftade honom genom förlossningen för att stärka honom i sin roll:

Det kändes som om hon var med oss båda. Så det var inte bara riktat till tjejen då. Utan

till mig också. Men mest då till tjejen naturligtvis. Men hon tog kontakt med mig också.

Ja, som nickningar… Vi pratade lite om att jag var nervös och så. Men det kändes ganska

bra tills krystvärkarna satte igång då blev jag lite skakis liksom. Då drog dem fram en

stol bakom mig så att jag kunde sitta lite emellanåt. (Andreas)
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Bekräftelsen kunde bland annat ske genom att barnmorskan uppmärksammade hur fadern

mådde och att hon visade för fadern att han också var delaktig. Detta kunde bland annat ske

genom, blickar, nickningar, information om hur långt man kommit i förlossningen, och frågor

om faderns välbefinnande. Flera fäder beskrev också vikten av att barnmorskan hjälpte fadern

att stötta modern, det kunde ofta vara svårt att ta egna initiativ när de befann sig i en så utsatt

roll:

Det hjälper att vara lyhörd. (…) det gäller kanske att ha ett extra öga för att se hur

pappan mår, om han sitter och bara är helt förstörd och ser helt apatisk ut och så...

Kanske gå dit när man gjort det man ska, och lägga en arm på axeln, och prata med

honom och fråga hur det känns. Och fråga om han undrar något, framförallt om han

undrar något för det går ju tusen tankar genom huvudet och sen vad ska hända nu, vad

ska vi göra och sånt. (Simon)

Många av fäderna uppskattade därför när barnmorskan talade om lite vardagliga ting för att

avdramatisera förlossningen och göra miljön mer hemtrevlig. Detta upplevde flera fäder

lugnade dem. Det sågs också som positivt att barnmorskan engagerade sig och visade intresse

för den nya familjen som bildades. Fäderna ansåg att detta var viktigt framförallt för att stärka

fadern:

Och verkligen få prata, prata väldigt mycket hjälper nog en hel del faktiskt. Man kanske

inte behöver berätta så mycket men man kan ju fråga om fritiden eller om någonting

annat, vad som helst så man bara får tänka på något annat ett tag. Mamman är ju så pass

uppe i det, speciellt när värkarna börjar komma, så henne kan man nog inte prata så

mycket fritid med men för pappan kanske det kan vara skönt att koppla bort ett litet tag.

Fram för allt prata med pappan när det blir läge liksom, men inte stå och snicksnacka

hela tiden liksom men när det passar. Så att barnmorskorna är mycket sociala tror jag är

viktigt. (Simon)

Det var viktigt för fäderna att hela tiden vara nära modern och finnas där och hjälpa henne

med det han kunde. Det var inte bra om barnmorskan på något sätt kom emellan denna

relation uttryckte en del av fäderna. Det var först då som fadern i många fall förstod att han

skulle bli pappa och denna process ville de få gå igenom utan avbrott. Det var också fadern

som modern hade störst förtroende för och det var därför bra när barnmorskan utnyttjade detta

förtroende på rätt sätt genom att låta information gå genom fadern så att han fick en

budbärarroll:
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Jag försöka vara så nära som möjligt, det är säkert olika från par till par men jag kände

väl att vi gjorde det bäst så. Faktiskt det känns bäst för mig att man verkligen gjorde

någonting, att man inte bara satt och glodde och lät barnmorskan göra allting så det

kändes bäst för mig att vara nära och prata med henne och säga att allt ska bli bra.

(Simon)

5.1.3 Barnmorskans förmåga att kommunicera med fadern

Det framkom att det var en trygghet för fadern att veta mer om förlossningsförloppet innan

förlossningen började. Denna kunskap hade vissa fäder fått från mödrahälsovården medan

vissa fått mer information på förlossningen. Erik hade fått information via

föräldrautbildningen: ”Eftersom man var med på de här kurserna så hade man ju ändå lite

förståelse för vad som skulle hända. Det i sig ger nog en trygghet” (Erik). De flesta fäderna hade

förståelse för att det inte gick att förutse förlossningsförloppet från början till slut men det

kändes skönt för dem när de kunde använda sin kunskap för att hjälpa modern att komma

framåt i förlossningsförloppet. Fäderna upplevde ofta att barnmorskorna var tidspressade och

hade flera pågående förlossningar som de fick springa emellan. Detta gav också upphov till

frustration hos dem särskilt i samband med att de var dåligt informerade. Detta ledde till en

psykisk stress för fadern där han var orolig för om barnet skulle komma innan barnmorskan

hann komma tillbaka:

Ja, det var ju sista, 3 timmarna. För barnmorskan var inne och sa nu är hon öppen nio

cm, det var runt 15.30. Då visste man ju inte riktigt. Liksom, nio cm då är det ju

jättenära. Hur fort kan det gå? Men ja… Det hade de kunnat informera lite mer om.

(Martin)

Tidspressen uppfattades och beskrevs av flera fäder under intervjuerna som mycket plågsam,

särskilt i kombination med informationsbrist. Vid ett tillfälle när en fader hade ringt på

signalsystemet på rummet så hade en annan barnmorska kommit in och, på ett otrevligt sätt,

uttryck att det var mycket att göra på avdelningen. Fadern hade då blivit helt ställd, och

förlossningsupplevelsen hade blivit negativt påverkad:

Det var så underbemannat, det vart jag irriterad på där i slutet. För visst i början så var

det bara att vänta ut tills det var tillräckligt mycket öppet. Då kändes det inte som att det

spelade så stor roll om man kollade nu eller om 2 timmar för då kanske det var 5 eller 7

cm öppet. Men när man väl är öppen, vad ska man göra då? Får hon krysta på eller ska

hon hålla igen? Får man byta ställningar? Vad ska man göra? Barnmorskan prioriterade

liksom i sin ordning att nu är det här rummet som gäller först och dem andra kan faktiskt
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vänta. Fast vi hade ju ingen aning. Vi tryckte på knappen och då kommer det in en annan

barnmorska som säger att det är faktiskt mycket här och vi prioriterar faktiskt andra här

just nu. Och då vart man bara helt ställd och väldigt orolig för hur vi skulle fixa det här

(Martin)

Informationen var också väldigt viktigt inför olika ingrepp som exempelvis när förlossningen

skulle avslutas med sugklocka. En av fäderna var mycket missnöjd när deras barn föddes med

sugklocka. Fadern upplevde en hjälplöshet när han inte kunde stötta modern till följd av att

han inte vart informerad om varför situationen uppstod. I detta fall var även en läkarstudent

med som skulle dra sugklockan. Detta hade säkert fungerat bra men eftersom fadern fått så

bristfällig information från barnmorskan så upplevde han en stark frustration i samband med

händelsen:

Jag blev lite irriterad för de hade någon läkarstuderande som skulle sätta klockan och

det gick inte så bra tror jag. (…). Jag tror att jag hade hanterat situationen bättre om jag

hade fått mer stöd från barnmorskan genom information om vad som hände. (Simon)

Förlossningsupplevelsen blev mycket dålig för den fadern och detta var återkommande i hela

den intervjun. En annan fader upplevde att den informationen han fick från läkaren var

mycket bättre och rakare än den informationen han fått från barnmorskan tidigare. Fäderna

tyckte också att det var viktigt att de blev informerade om vardagliga saker runtomkring

förlossningen, som exempelvis var fadern kunde hämta mat och dricka. Fäderna fick bara

information från barnmorskan om att de skulle ansvara för att få i sig mat men ingen annan

information gavs. Detta ledde till ett litet missöde för en fader:

En sak som var dålig var hur dem informerade om mat och andra rutiner runt omkring.

De sa att kvart i tolv kommer maten men ingen visade vart maten skulle komma. Eller jo

de sa att maten kommer runt hörnet där och då tänkte jag att det ska jag väl fixa. Men så

traskade jag in i personalmatsalen. Och de trodde jag var en läkare och började ta i

hand. Till slut var det någon som frågade vem jag var och då sa jag att jag bodde på rum

3 och då förstod de att jag gått fel. Det blev rätt pinsamt, jag tänkte att de tänker säkert

att om han inte ens kan hitta till matsalen så hur ska han då kunna ta hand om ett barn.

Jag hade sluppit det om någon bara hade visat mig var matsalen var (Martin)

De flesta av de nyblivna fäderna upplevde ändå att informationsflödet till dem var bra överlag

och att barnmorskan vände sig till modern och fadern lika hög grad, detta för att visa att det

faktiskt var de två tillsammans som väntade barn:
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Hon informerade inte bara Anna utan berättade för mig också, pratade med mig också.

Istället för att bara titta på mamman så såg hon mig med och svarade på bådas frågor

(Martin).

5.1.4 Barnmorskans praktiska råd till fadern

Att barnmorskan gav praktiska råd var alla de nyblivna fäderna överens om var ett bra sätt att

stötta fadern under förlossningen. De uttryckte alla att de haft en oro inför förlossningen för

att inte riktigt veta vad de skulle göra för att hjälpa till. Denna hjälplöshet förstärktes till en

början då värkarna tog i och smärtan blev mer outhärdlig för deras födande partner. För de

nyblivna fäder som fick god stöttning av barnmorskan genom praktiska råd om hur de kunde

göra för att hjälpa till byttes denna hjälplöshet snart ut till stolthet över att vara ett bra stöd för

sin partner. Dock kunde de fortfarande känna en viss känsla av otillräcklighet när det de

gjorde inte kunde få smärtan att upphöra:

Det var skönt att få något praktiskt att göra, då kunde jag mota bort paniken som kom

krypande när smärtan blev för påträngande och känna att jag kunde göra något för att

hjälpa henne även om jag inte kunde få smärtan att försvinna. (Martin).

De praktiska råd som de nyblivna fäderna fick varierade stort. En del fäder trodde att det inte

spelade så roll vilka råd de fick bara att de verkligen fick råd så att de kände stödet från

barnmorskan och därigenom kunde vara till hjälp för sin partner:

Barnmorskan sa till min fru att du har ju en stor stark karl här som får se till att du får i

dig vatten och så. Hon sa att du får stötta med vatten och sockerhaltig dryck som

nyponsoppa, få i hennes sånt. Hon sa att lustgasen torkar ur munnen. Och så visade hon

hur jag kunde massera i svanken på min fru med en sån där massagegrej som jag fick

låna och det tyckte min fru var jätteskönt under värkarna. (Martin).

De nyblivna fäder som dock inte fick några praktiska råd från barnmorskan upplevde känslan

av hjälplöshet genom hela förlossningen:

Nej det var ingen som gav mig några tips om några praktiska saker att göra. Jag kände

mig hjälplös för smärtan var så oerhört mycket kraftigare än någon av oss hade kunnat

ana och jag visste inte hur jag skulle kunna hjälpa henne.  Jag fick nästan panik, det blev

blankt i huvudet och jag satt bara på min stol och hoppades att det skulle vara över snart.

(Lars).

De nyblivna fäderna hade olika teorier om för varför de trodde att stödet genom praktiska råd

uteblev. En nybliven fader berättade att han trodde att han inte fick några praktiska råd
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eftersom han inte behövdes. En annan trodde att förlossningen gick för fort framåt för att det

skulle ha funnits tid för sådant. Två nyblivna fäder beskrev att även om de trodde att praktiska

råd från barnmorskan skulle kunna vara ett bra stöd till dem som fäder så kände de inget

behov av det. De motiverade det med att de redan innan pratat med sina partners om det och

att de visste att deras partners inte uppskattade beröring som massage eller liknande i

samband med smärta.

5.1.5 Barnmorskans syn på det födandet paret

Att som barnmorska stötta fadern under förlossningen kunde innebära att se fadern som en del

i det födande paret och inte som en bisittare till den födande kvinnan, vilket många av de

nyblivna fäderna ansåg var viktigt:

Jag tror barnmorskan såg oss som ett team, där jag hade en viktig roll. Jag förstår ju att

fokus självklart måste ligga på den födande kvinnan men det är ju faktiskt min förlossning

också, jag ska bli pappa lika mycket som hon ska bli mamma och det är vårt barn som

föds efter våra gemensamma ansträngningar, om än min frus ansträngningar är betydligt

mer smärtsamma än mina. Och jag tror att barnmorskan verkligen såg oss som det

födande par jag önskat och det kändes som ett viktigt stöd för mig (Erik).

Några nyblivna fäder upplevde inte alls att de, tillsammans med sin partner, utgjorde ett

födande par:

Jag tror att barnmorskan såg det som att det var min fru som födde barn och inte vi. Det

var hon som fick information om hur förlossningen gick framåt, inte vi. Det är väl inte så

konstigt att kvinnan är mittpunkten, jag vill ju inte att de ska fokusera på mig mitt i all

smärta, men om de hade sett oss som ett ni så hade jag känt mig mer delaktig och stöttad

(Sebastian).

En nybliven fader beskrev hur han och hans partner tillsammans planerat att bli gravida, tagit

emot gratulationerna kring graviditeten tillsammans, och förberett sig för förlossningen

tillsammans genom att träna andning hemma i soffan och sett på filmer. Men väl på plats på

förlossningsavdelningen handlade det inte längre om de två tillsammans utan om kvinnan som

skulle föda sitt barn. Han såg det som en förlust att ha blivit fråntaget sig den gemensamma

förlossning som han och hans partner förberett sig på. Han uttryckte ett uteblivet stöd till

honom från barnmorskan och trodde själv att om han bara hade blivit sedd som en del i det

födande paret så hade hans förlossningsupplevelse förändrats avsevärt.



20

En nybliven fader ansåg att en del av ansvaret för att barnmorskan ser kvinnan och mannen

som ett födande par istället för endast en födande kvinna med bisittare ligger hos fadern själv.

Han ansåg att faderns delaktighet avgör om de är ett team eller inte, men även att

barnmorskans stöd till fadern kan transformera en födande kvinna och en bisittare till ett

födande par.

5.1.6 Barnmorskans egenskaper

Barnmorskans förmåga att leda var en egenskap som utmärkte sig som mycket viktigt för de

flesta av de nyblivna fäderna. Många av de nyblivna fäderna berättade att de hade haft en oro

för att inte klara av att värna om sin kvinna och sitt barns intressen då förlossningen var en

helt ny situation för dem. De kände, innan förlossningen, ett ansvar för förlossningens utgång.

Genom att barnmorskan tog över ledarrollen från dem kände många av fäderna att ansvaret

föll från deras axlar och att barnmorskans ledarskap var ett stort stöd för dem som fäder:

Hon ska inte dalta med pappan. Hon ska visa att det är hon som bestämmer. Pappan ska

bara falla in i ledet och göra som hon säger. Det skapar trygghet. För vill hon att pappan

ska ta en massa beslut och han är stressad så fungerar det inte. I stressade situationer

behöver man ledarskap. Så jag tycker att det var jättebra att det var lite drag i henne. Det

var hon som bestämde. Man är ju lite ny i det där. Så det var perfekt att hon visade var

skåpet skulle stå. Det var bara att rätta in sig i ledet. Vi killar gillar inte hönsmammor,

det ska vara en som bestämmer för då litar vi ofta på dem. Det är väl typiskt killar att vi

vill ha någon som bestämmer. (Tommy).

Erfarenhet var något som skattades högt hos fäderna. Erfarenhet ingav trygghet, och att ha

förmågan att ge fadern trygghet under förlossningen tyckte flera nyblivna fäder var ett viktigt

stöd till dem. Några nyblivna fäder berättade att de under förlossningen upplevde att de

oerfarna barnmorskor som de mötte var så upptagna med att följa lärobokens olika steg att de

inte klarade av att kombinera det med att ge stöd åt dem som fäder:

Man märkte ju att de som varit med ett tag har ju lite koll på det där kändes det som. Hon

hade tips och trix. Direkt tänkte jag att hon vet vad hon gör, så då såg jag att hon hade

varit mer förr. Hon vet vad hon gör. Då blev jag trygg faktiskt. Vi hade en barnmorska

som var lite yngre och mer oerfaren, som man märkte var mer teoretisk. Det syntes att

hon kunde men vi kände inte oss trygga (Simon).

Barnmorskans förmåga att lyssna till fadern var en egenskap som var betydelsefull för flera av

de nyblivna fäderna. Genom att barnmorskan lyssnade på dem kände de sig sedda, bekräftade
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och delaktiga. Barnmorskan behövde inte tycka lika som dem eller ens säga något, men bara

genom att viljan och intresset till att lyssna fanns där kände fäderna barnmorskans stöd: ”(…)

bara de lyssnar så räcker det…” (Håkan), ”(…) hon lyssnade på mig, jag litade blint på henne

(…)”(Tommy).

En nybliven far uttryckte att de egenskaper som han ansåg att en barnmorska måste ha för att

kunna vara ett bra stöd till fadern under förlossningen var att hon skulle vara lyhörd,

informativ, social och stresstålig. En annan nybliven fader uppskattade egenskaper som

förmågan att inge trygghet, att vara positiv, att ställa frågor till pappan, att vara tydlig, och att

vara tillförlitlig.

6. DISKUSSION

6.1 Metoddiskussion

Till denna studie användes en manifest innehållsanalys med induktiv ansats när datamaterialet

granskades. Denna metod valdes för att analysera det som fäderna sa och inte lägga in egen

tolkning i materialet. Det var också lättare att granska materialet förutsättningslöst när ingen

egen tolkning fick läggas in. Detta sågs som en styrka vid analysen då

resultatsammanställningen är helt utifrån vad fäderna sa under intervjuerna. Det kan dock ses

som en svaghet av den anledningen att vid varje intervju så uppstod en känsla kring fadern

och hur han hade upplevt förlossningen. Denna känsla var central och uppträdde under alla

intervjuer men då uppsatsen hade en manifest ansats så kunde dessa tankar inte användas vid

renskrivning av resultat vilket kan ha gett upphov till att viktiga substanser i resultatet kan ha

missats. Intervjuerna transkriberades flera månader efter att de genomförts, detta ledde till att

de tankar som uppkommit i samband med intervjuerna hade försvunnit och intervjuerna

kunde då genomarbetas enligt metodvalet. Detta ansågs vara en stor fördel under

arbetsgången med examensarbetet.

I studien har urvalsgruppen begränsats genom följande inklusionskriterier: Nybliven

förstagångsfader som talar god svenska. Förlossningen avslutades vaginalt och resulterade i

ett eller flera levande födda barn. Att fadern skulle vara förstagångsfar berodde på att det kan

vara stor skillnad på upplevelsen av en förlossning första och andra gången kvinnan föder,

fadern har inte heller några egna upplevelser eller erfarenheter att relatera till. Mannen måste

tala god svenska för att intervjun vid renskrivning ska bli så korrekt som möjligt, det kan även

vara svårt att ha en manifest ansats om förståelsen mellan intervjuare och intervjuperson ej är
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tillfredställande. Förlossningen skulle avslutas vaginalt då det ansågs påverka fadern alltför

mycket om förlossningen avslutades med ett kejsarsnitt. Helt andra tankar och funderingar

uppkommer under en sådan situation och det blir även en stor skillnad då fadern spenderar

den första tiden ensam med barnet på förlossningen. Eftersom studien är relativt begränsad

med endast nio fäder så bestämdes det att endast de förlossningar som avslutades vaginalt

skulle vara med i studien. Detta leder till att studiens resultat inte kommer vara överförbar

över alla nyblivna fäder, men det ger en förståelse för intervjupersonernas upplevelser.

Innan intervjuerna genomfördes så informerades barnmorskor på kliniken om studien samt

dess syfte. Vårdenhetschefen på avdelningen skickade också ut ett mail till alla på kliniken så

att de var införstådda med att studien skulle genomföras. Att personalen var informerad om att

studien skulle genomföras denna tid var viktigt, men kan också ha gett upphov till att

barnmorskornas beteende mot fadern förändrades och att hon tänkte mer än vanligt på att

stötta fadern på grund av att studien skulle genomföras. Studiens inklusionskriterier

diskuterades med verksamma barnmorskor. Efter denna diskussion ändrades kriterierna på så

vis att barnet kunde ligga på neonatalavdelningen och att barnet kunde ha förlösts med

sugklocka. Barnmorskorna på avdelningen trodde inte detta påverkade studien i någon större

omfattning.

I examensarbetet har semistrukturerade intervjuer genomförts som datainsamling, detta för att

kunna beskriva fäders upplevelser av förlossningen. Till en början var tanken att endast några

få kortare frågor skulle användas som manus till intervjun, men när datainsamlingen

påbörjades visade det sig vara svårt att få fäderna att berätta mer djupgående om ämnet.

Antalet frågor utökades och detta resulterade i att fäderna öppnade sig mer. Frågorna blev

även mer specifika mot examensarbetets huvudområde vilket ledde till mer uttömmande svar.

Att intervjuerna spelades in kan också vara en sak som gör att fäderna blir mer nervösa, om

fäderna inte vetat om att intervjuerna spelades in förrän först efter intervjun kanske fadern

kunnat slappna av mer. Detta är inte möjligt då det strider mot etiska principer, vilket gör att

det är svårt att gå tillväga på något annat sätt.

Det upplevdes som svårt att samla ihop ett fylligt datamaterial under intervjuerna. Att få igång

diskussioner med fäderna upplevdes också som ett problem och följdfrågor fick ofta ställas

under varje stor diskussionsfråga för att hålla samtalet igång. Detta berodde dock mycket på

personen vi intervjuade. För vissa fäder var det komplicerat att uttrycka sig kring känslor

vilket gav korta och undvikande svar på intervjuerna. Dessa faktorer är dock mänskliga och
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inte möjligt att försöka påverka. Av de tio personer som blev tillfrågade att vara med i studien

så var det nio stycken som tackade ja, det var därför ett mycket högt deltagande.

Intervjuerna genomfördes på den vårdavdelning där föräldrar och barn vårdas efter

förlossningen. Intervjuplatsen valdes så att det skulle bli så enkelt som möjligt för fäderna att

medverka. Om intervjuerna skulle göras om idag så hade vi inte valt att genomföra dem på

sjukhuset. Intervjuerna kunde ha hållits antingen på skolan eller i fädernas hemmiljö. Platsen

kan ha hämmat deras vilja att öppna sig kring barnmorskans stödjande funktion. Vissa fäder

delgav oss förmodligen inte alla sina åsikter kring förlossningen och barnmorskans roll

uppkom under intervjuerna. Det kan ha berott på att paret fortfarande vårdades på BB, och var

omgivna av de barnmorskor som deltog under förlossningen. Därför hade det varit värdefullt

om studien genomförts på en klinik där rotation mellan avdelningarna inte förekom.

Problemet tacklades genom att informera om att barnmorskorna på avdelningen inte skulle få

ta del av deras tankar och åsikter, men detta var förmodligen inte tillräckligt.

Intervjuerna genomfördes med två intervjupersoner och en informant närvarande. Detta var

ett bra upplägg då det skapade en gemytlig och avslappnad stämning i rummet. Ibland kunde

den ena intervjupersonen lägga till en följdfråga som uppkom under intervjuns gång. Det var

alltid en som var ansvarig för intervjun. Nackdelen med detta sätt kan vara att informanten

kommer i underläge, eftersom han då är ensam i rummet medan det är två intervjupersoner.

Detta skulle kunna vara en anledning till att fäderna inte utvecklade svaret på vissa frågor.

Genomförande och analys är väl beskrivna så att vem som helst skulle kunna genomföra

studien igen. Resultatet beskrivs även på ett lättöverskådligt sätt vilket sammantaget stärker

studiens giltighet och trovärdighet. Då det inte är så många informanter med i studien ger den

inget allmängiltigt resultat som går att generalisera men den ger ändå en beskrivning som kan

vara överförbar i liknande sammanhang. För att öka studiens giltighet hade en kvantitativ

studie varit att föredra. I denna form av studie är urvalet mycket störrw och det går i vissa fall

att dra slutsatser av det resultat som framkommer. Då denna studies syfte var mer inriktad på

upplevelser lämpade sig inte en kvantitaiv ansats. Överförbarheten i studien är begränsad men

då urvalet är välbeskrivet är det fullt möjligt att identifiera och använda sig av resultatet.

Intervjuguiden redovisas även tydligt så att det framkommer vilket studiens huvudområde är.

6.2 Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva hur fadern upplevt stödet från barnmorskan då

partnern fött deras gemensamma barn. Överlag var fäderna i studien betydligt mer nöjda med
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stödet de fått under förlossningen än fäder i tidigare forskning. Många fäder hade, efter att ha

talat med andra nyblivna fäder, föreställt sig förlossningen som en plats där hänsyn endast

skulle tas till den blivande modern och hennes känslor. De var därför överraskade över stödet

de fick. Detta skiljer sig från tidigare forskning som visat på brister i barnmorskans stöd till

den blivande fadern under förlossningen. För en del blivande fäder i tidigare forskning

uteblev stödet helt, medan andra fick stöd som var otillräckligt (Bartels, 1999; Bäckström &

Herfelt Wahn, 2009; Chan & Paterson-Brown, 2002; Dellman, 2004; Chandler & Field, 1997;

Hallgren, Kihlgren, Forslin & Norberg, 1999; Kunjappy-Clifton, 2007; Rosich-Medina &

Shetty, 2007). Denna studies resultat kan därför ge en ökad förståelse för fäders behov av stöd

under förlossningens gång.

Fler fäder i denna studie var besvikna över barnmorskans oförmåga att se honom och hans

viktiga deltagande i förlossningen, och för en blivande fader blev den uteblivna synen på

honom som en del i ett födande par avgörande för att hans negativa förlossningsupplevelse.

Dessa fäder delar denna upplevelse med fäder i tidigare forskning (Chandler & Field, 1997;

Bäckström & Herfelt Wahn, 2009; Kunjappy-Clifton, 2007; Rosich-Medina & Shetty, 2007).

Det fanns dock fäder i vår studie som upplevde att de blev sedda och upplevde detta som ett

viktigt stöd från barnmorskan. Då både resultatet i denna studie och tidigare forskning visar

att många fäder känner sig umbärliga och negligerade kan det förmodas att upplevelsen av

förlossningen tar sin start redan från ankomsten till förlossningsavdelningen och från det

bemötande den blivande fadern då får. Om den blivande fadern då känner sig sedd och

inkluderad kan upplevelser av utanförskap senare under förlossningen, orsakade av till

exempel stress eller risk för mor och barn, antagligen lättare accepteras.

Att ha genomgått föräldrastöd i grupp verkar inte ha påverkat förlossningsupplevelsen för

fäderna i denna studie nämnvärt. Detta stämmer överens med en tidigare studie där det

hävdats att föräldrastöd i grupp inte gör någon skillnad alls för förlossningsupplevelsen

(Greenhalgh, Slade och Spiby, 2000), och en annan studie där författarna menade att

föräldrastöd i grupp kan vara värdefullt men eliminerar inte helt blivande fäders oro

(Lavender, 1997). Flera andra studier visade dock att föräldrastöd i grupp är positivt för fäders

förlossningsupplevelse (Bartels, 1999; Hallgren, Kihlgren, Forslin & Norberg, 1999;

Kunjappy-Clifton, 2007).

Resultatet visade att en övervägande del av fäderna kände ett behov av praktiska råd från

barnmorskan för att veta hur de på bästa sätt kunde hjälpa sin födande partner. Detta stämmer
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väl överens med tidigare forskning (Chan & Paterson-Brown, 2002; Chandler & Field,1997;

Dellman, 2004). Det framkom även i resultatet att några fäder inte såg något behov av

praktiska råd från barnmorskan eftersom de redan visste, genom att ha samtalat med sin

partner innan förlossningen, vad deras partner föredrog för hjälp från dem. Även detta finns

beskrivet i tidigare forskning där studier visat att eftersom paret ofta hade pratat mycket redan

innan om önskemål under förlossningen kunde mannen framföra den födande kvinnans

önskemål när hon själv var för trött eller koncentrerad för att göra det själv (Draper, 1997;

Kainz, Eliasson, & von Post, 2010; Kunjappy-Clifton, 2008; Somers-Smith, 1998;

Vehviläinen-Julkonen & Liukkonen, 1998). Det kan därför ses som viktigt att som

barnmorska vara lyhörd och tolka just den blivande faderns behov av stöd, vilket i vissa fall

kan bestå av praktiska råd medan i andra fall kan bestå av att stärka den blivande fadern i att

följa de beslut som det födande paret tagit tillsammans innan förlossningen.

Flera fäder beskrev hur det i vissa stunder var svårt för dem att uttrycka sina känslor. Känslor

som blivande fäder kan uppleva är till exempel rädsla för att förlora kontrollen, att inte kunna

påverka beslut och att få otillräckligt stöd Tidigare forskning visar att blivande fäder ibland

känner sig ovana eller hindrade att uttrycka känslor, och att det kan bero på samhällets normer

(Bäckström & Hertfelt Wahn, 2009; Hollins Martin, 2008; Hynan, 2005). Med både tidigare

forskning och resultatet som grund kan behovet av barnmorskans lyhördhet ses som centralt.

Vid de tillfällen då den blivande fadern inte kan uttrycka sina känslor i ord måste

barnmorskan tolka den blivande faderns känslor och behov utifrån hans kroppsspråk,

handlingar och mimik.

Vårt resultat visar att de blivande fäder som fick praktiska råd av barnmorskorna istället för

hjälplöshet upplevde stolthet. Även tidigare forskning visar på vikten av praktiska råd då det

bland annat finns beskrivet att det ökar den blivande faderns möjlighet att bidra under

förlossningen och därmed ge den födande kvinnan en positivare förlossningsupplevelse (Chan

& Paterson-Brown, 2002; Chandler & Field,1997; Dellman, 2004). Denna kunskap kan göra

skillnad då hjälplöshet och stolthet är så pass vitt skilda begrepp och några få minuter av

praktiska råd om exempelvis massage eller andning göra stor skillnad på både faderns och

moderns förlossningsupplevelse.

Fäderna ansåg att barnmorskans förmåga att leda var mycket viktig för deras

förlossningsupplevelse, och att barnmorskan ledde dem genom förlossningen var ett

betydelsefullt stöd till dem. Även i tidigare forskning beskrivs barnmorskans ledarroll och
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jämförelse dras där till en dirigent som leder sina musiker genom en konsert (Kennedy,

Shannon, Chuahorm & Kravetz, 2004). Denna kunskap kan vara värdefull för att till exempel

inkludera mer kunskap om ledarskap på barnmorskeutbildningar. Med andra ord har

barnmorskans en ledande roll där hon med sin kunskap ska visa föräldrarna vägen genom

förlossningsprocessen.

Flera fäder beskrev förlossningen som ett tillfälle då de inte bara väntade på att få träffa sitt

barn utan även som en tidpunkt då deras relation till sin partner fördjupades och togs till en ny

nivå. De beskriver också hur de var viktiga för sin födande partner, bl.a. genom det förtroende

som hon kände för honom. Vikten av faderns närvaro i förlossningsrummet och hur denna

upplevelse fördjupar parets relation finns även beskrivet i tidigare forskning (Bartels, 1999;

Erlandsson, 2007; Pestvenidze & Bohrer, 2007; Vehviläinen-Julkunen och Liukkonen, 1998).

I denna studie intog ingen av fäderna vittnesrollen då de på ett eller annat sätt bidrog under

förlossningsförloppet. Detta skiljer sig från tidigare forskning där fadern ofta intog

vittnesrollen och passivt bevittnade förlossningen eftersom de hade otillräcklig kunskap och

erhöll för lite stöd från barnmorskan (Bartels 1999; Bondas-Salonen,1998; & Lavender,

1997). Att fäderna i denna studie inte passivt bevittnade utan deltog i förlossningen, dock i

olika grad, kan antas bero på att de fick stöd av barnmorskan.

Den teoretiska perspektiv som beskrivs i denna studie centraliserar begrepp som respekt för

människans värdighet, självständighet och individualitet (Wiedenbach, 1964). Dessa begrepp

var aktuella även i denna studie då fädernas behov av stöd grundar sig i deras önskan om att

ha ett värde under förlossningen, att med stöd av barnmorskan självständigt stödja sin födande

partner, och att ses som unika individer med unika behov av stöd.

Ett enkelt svar på vilken form av stöd en blivande fader behöver under förlossningen finns

inte. Mäns behov skiljer sig från kvinnors, precis som en blivande faders behov skiljer sig från

en annan blivande faders. Trots att många av fäderna i denna studie var överens om behov och

önskemål var det tydligt i resultatet att det en fader ansåg vara avgörande för att han skulle få

en positiv förlossningsupplevelse inte alls uppskattades av en annan. Detta kan ses som ett

problem för barnmorskan då hon aldrig kan förlita sig på en mall för hur hon ska utforma

stödet till fadern, men behöver inte vara ett problem om hon är lyhörd, och öppen för de

signaler den unika fadern sänder via till exempel kroppsspråk, tal och handlingar. Berg och

Lundgren (2010), Lundgren och Berg (2007) samt Olsson (2010) har beskrivit att det finns

många olika former av stöd till fadern och ett behov av att individualisera stödet.
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6.3 Etikdiskussion

De etiska krav som alltid måste tas i beaktande vid forskning har beskrivits i metoddelen.

Under arbetet med examensarbetet så har inga etiska problem uppstått. Alla fyra etiska krav

har kunnat efterföljas under arbetets gång och informanterna har varit delaktiga i studien och

kommer även få hem examensarbetet i sin helhet enligt önskemål (Vetenskapsrådet, 2002).

Det har dock uppkommit tillfällen där tillvägagångssätt kan ha gett upphov till någon form av

påverkan på fadern. Ett sådant tillfälle är då intervjuerna genomförts och spelats in. Detta kan

vara en känslomässigt laddad situation då intervjupersonen kan ha redogjort för känsliga delar

i hans livsvärld. Det gäller då att aldrig kränka informanten och visa tydlig att hans integritet

respekteras (Kvale & Brinkmann, 2009).

Eftersom intervjuerna skedde på BB väldigt nära inpå förlossningen finns en risk att fadern

var känslomässigt påverkad av det nya faderskapet och att han säger saker som han kanske

inte hade gjort tre månader senare. Vi har i efterhand övervägt om nyttan med studien varit

densamma om intervjuerna genomförts en längre tid efter förlossningen när fadern fått mer

distans och möjligen var mindre påverkad känslomässigt av det nya faderskapet. Om

intervjuerna hade genomförts senare så kan fäderna ha påverkats av andras

förlossningsupplevelser, jämfört med när han inte talat med någon om förlossningen som nu

är fallet när intervjuerna genomförts nära inpå förlossningen.

7. SLUTSATS OCH KLINISK IMPLIKATION

I denna studies resultat fram kom det att de intervjuade fädernas behov av stöd under

förlossningen var högst individuellt, både till form och omfattning. Att bli sedd och bekräftad

som en viktig part var dock grundläggande för dessa fäder. De ansåg vidare att barnmorskan

hade en vägledande roll, där hon genom praktiska råd, information och uppmuntran vägledde

fadern genom förlossningsprocessen.

Resultatet av vår intervjustudie kan komma till nytta i klinisk verksamhet bland barnmorskor

genom att öka förståelsen för blivande fäders behov av stöd under förlossningen.

7.1. Förslag på vidare forskning
Tidigare forskning har visat på att om barnmorskan kan ge ett bra stöd till den blivande fadern

under förlossningen kan det få positiva konsekvenser för förlossningens förlopp och för den

nyblivna familjen. För fortsatt forskning skulle vi vilja föreslå att barnmorskor intervjuas om

sitt synsätt på det födande paret, och deras inställning till att stödja den blivande fadern under
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förlossningen. Det vore intressant att veta hur viktigt barnmorskor anser att stödet till den

blivande fadern är, och om den typ av stöd barnmorskorna anser att de erbjuder motsvarar den

typ av stöd som blivande fäder uttrycker ett behov av. Forskning om barnmorskors inställning

till stöd till fadern kan vara av vikt för att exempelvis fokusera mer på det stödet under

barnmorskeutbildningen.
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BILAGA 1 - Artikelmatris
Författare Titel Årtal

Land
Tidskrift

Syfte Metod Resultat

Bartels, R. Experience of
childbirth from the
father’s
perspective

1999, Irland,
British Journal
of Midwifery

Att beskriva
upplevelsen av
förlossningen från ett
fadersperspektiv.

Litteraturöversikt över
50 studier.

Vanligen har
mannen positiva
upplevelser av
förlossningen, vissa
upplever dock att
barnmorskan inte
bemöter deras
behov. Barnmorskor
har en viktig roll i
att få far och mor att
få en positiv
upplevelse av
förlossningen.´även
under
föräldrautbildningen
.

Bondas-Salonen,
T.

How Women
Experience the
Prescence of their
Partners at the
Borths of their
Babies

1998 Finland.
Qualitative
Health
Research.

Att beskriva och
undersöka Finska
kvinnors upplevelser av
deras partners närvaro
under förlossningen.

Colaizzi’s
fenomenologiska
metod. 40 finska par.
Intervjuades.

Partnerns närvaro
minskar kvinnans
känsla av ensamhet,
smärta och
osäkerhet. Paret blir
starkare
tillsammans.

Bäckström, C.
Hertfelt Wahn,
E.

Support during
labour: first-time
fathers'
descriptions of
requested and
received support
during the birth of
their child

2009 Sverige
Midwifery

Att undersöka hur
förstagångs fäder
beskriver stödet han fått
under en normal
förlossning.

Kvalitativ
forskningsdesign. 10
förstagångspappor.
Enskilda, öppna
intervjuer.

Fäderna upplevde
att de fick gott stöd
när de vågade fråga
under förlossningen.
Fäderna upplevde
att de många gånger
sågs som en
ensamindivid och
kände sig då väldigt
hjälplösa.

Chan, K, K, L.
Paterson-Brown,
S.

How do fathers
feel after
accompanying
their partners in
labour and
delivery?

2002
Storbritannien.
Journal of
Obstetrics and
Gynaecology

Syftet med denna studie
var att använda en semi-
kvantitativ metod för att
undersöka faderns
upplevelser under
förlossningen och att
jämföra dem vid olika
typer av förlossningar.

Prospektiv enkätstudie
121 par, frågeformulär
efter förlossning

Fäder är angelägna
om att få närvara
under förlossningen.
De flesta tycker
upplevelsen var
meningsfull,
kejsarsnitt
upplevdes mer
traumatiskt.
Föräldrarna
upplevde att deras
förhållande stärktes
av förlossningen.

Chandler, S.
Field, P, A.

Becoming a Father 1997 USA.
Journal of
Nurse-
Midwifery

Undersöka
förstagångspappors
upplevelser av
förlossningen.

Beskrivande explorativ
design. 2 Etnografiska
djupintervjuer. 8
primärinformanter och
6 sekundärinformanter.

Fäderna trodde att
de skulle ses som en
del i ett team men
förvisades i
förlossningsrummet
till en stöttande roll.
Fäderna var initialt
säkra på att de
själva skulle klara
av att stötta modern
men vartefter
förlossningen gick
så insåg de att det
var svårare än de
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hade trott. Fäderna
fick en ökad respekt
för sin fru.

Dellman, T. "The best moment
of my life": a
literature review of
Fathers' experience
of this event.

2004
Australien.Aust
ralian
Midwifery
Journal of the
Autralian
College of
Midwives

Att undersöka
nyckellitteraturen som
beskriver faderns
upplevelse av
förlossningen inklusive
eventuella svårigheter
män stöter på, samt att
identifiera konsekvenser
av föräldrautbildning
under förlossningen.

Litteraturöversikt
52 artiklar
3 forskningsböcker

De flesta män fann
förlossningen
underbar men
uppstressande. De
levde inte upp till
sina förväntningar
och var osäkra på
vilken roll de skulle
anta.
Föräldrautbildning
på fäders villkor
borde kunna minska
denna stress.

Draper, J. whose welfare in
the labour room?
A discussion of the
increasing trend of
fathers' birth
attendence

1997
Storbritannien.
Midwifery

Att redovisa
huvudlitteraturen om
faders närvaro under
förlossningen, vilken
information behöver
männen ha innan, Vilka
olika roller antar
männen och vilket
ansvar tar männen
under förlossningen?

Litteraturöversikt.Del
av longitudienell
etnografisk studie.

Förändringar i
kulturen och gjort
att män närvarar
under förlssongen
mycket mer nu.
Männen antar olika
roller under
förlossningen.

Erlandsson, K. Caring of the
newborn infant
during maternal-
infant separation

2007. Sverige.
Karolinska
institutet.

Beskriva omvårdnaden
av den nyfödda barnet
direkt efter födseln, när
mor och barn separeras
och fadern är primär
vårdgivare, samt att
beskriva moderns
återförening med
barnet. Målsättningen
var att understödja
utvecklingen av
omvårdnaden av barnet
vid separation av mor
och barn.

Studien var uppdelad i
fem delstudier. Där
delstudie II-III var
fenomenologiska för att
nå modern och faderns
upplevelse och
livsvärld. Studie I: sex
mödrar, studie II: 15
fäder, studie III: 15
fäder. Studie IV-V hade
en kvantitativ ansats
med naturalistisk
observation, inspelning
samt
andningsobservation
gjordes. Studie IV: 29
barn, studie V: 13 barn.
Barnen delades in i två
grupper där ena gruppen
hade vårdats hud mot
hud med fadern medan
den andra gruppen hade
vårdats i sängen med
fadern sittande bredvid.

Resultatet av studie
I visar på att
modern har en stark
önskan att vara med
barnet hela tiden.
Även kortare
separationer
upplevdes starkt.
Studie II: Beskrev
faderns första möte
med barnet. Fadern
fick upprepat se
barnets uttryckssätt.
När de gjorde barnet
nöjt knöt de sig
ytterligare till
barnet. Studie III:
Bekräftar en rörelse
mot samhörighet
mellan farn och
barn. Studie IV-V:
Jämförde barnets
uttryck med skrik
bröstsökande,
andningsadpation.
Det visade sig att de
barn som vårdats
hud-mot-hud skrek
mindre samt hade
större
andningsvolym än
barnen i den andra
gruppen.

Greenhalgh, R.
Slade, P. Spiby,
H.

Fathers' Coping
Style, Antenatal
Preparation, and
Experiences of
Labor and the
Postpartum

2000
Storbritannien.
BIRTH

Undersöka om faderns
närvaro under
föräldrautbildningen
påverkade deras
upplevelse av

förlossningen.

Kvantitativ. 78 fäder
svarade på flera enkäter.

För de flesta fäder
så innebar
medverkan vid
föräldrautbildning
en positiv
upplevelse av
förlossningen. Men
vissa upplevde det.
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Det sättet som män
upplever
förlossningen på
kan ha att göra med
deras underförstådd
välmående att göra.

Hallgren, A.
Kihlgren, M.
Forslin, L.
Norberg, A.

Swedish fathers'
involvement in and
experiences of
childbirth
preparation and
childbirth

1999 Sverige.
Midwifery

Att undersöka
förväntningar och
upplevelser av
förlossningsförberedels
er och förlossning hos
Svenska män i syfte att
bidra till en grund för
reflektion i
barnmorskans yrke.

Hermeneutisk metod.
11 män intervjuades vid
tre tillfällen (före
föräldragrupp, efter
föräldragrupp samt efter
födsel).

Det är viktigt för
barnmorskan att
möta män
individuellt, att rikta
föräldrautbildningen
mot män, diskutera
mäns förväntningar
kring deras roll
under förlossningen
och att bedöma
deras upplevelser
under förlossningen.

Hollins Martin,
C, J.

A tool to measure
fathers' attitudes
and needs in
relation to birth

2008
Storbritannien.
British Journal
of Midwifery

Att utveckla en skala –
födelse Deltagande
Skala – som
barnmorskor kan
använda för att mäta
faderns attityd och
behov under
förlossningen.

Utveckla en skala.
78 pappor var med och
utvecklade skalan.

Birth-Participate-
Scale kan vara bra
att använda till fäder
för att se om de vill
närvara under
förlossningen, vilket
stöd de behöver från
barnmorskan och att
veta faderns
individuella oro för
att kunna möta den.

Hynan, M, T. Supporting Fathers
During Stressful
Times in the
Nursery: An
Evidence-Based
Review

2005 USA.
Newborn and
Infant Nursing
Reviews.

Att redogöra för sex
olika
kommunikationssätt
mot fader och moder I
stress.

Litteraturöversiktar av
meta-analytiska
forskningar.

Skillnader mellan
könen spelar stor
roll för hur män och
kvinnor svarar på
stöttande
kommunikation.

Kainz, G.
Eliasson, M. von
Post, I.

The Child's Father,
an Important
Person for the
Mother's Well-
Being During the
Childbirth: A
Hermeneutic Study

2010
Sverige/Finland
. Health Care
for Women
International.

Att beskriva Svenska
Mödrars upplevelser av
att barnafadern är
närvarande under
förlossningen.

Hermeneutisk ansats. 67
förstagångsmödrar.

Barnafadern är
viktig för modern,
det är han som
stöttar modern och
ger henne modet att
klara av hela
förlossningen.

Kennedy, H, P.
Shannon, M, T.
Chuahorm, U.
Kravetz, M, K.

The Landscape of
Caring for
Women: A
Narrative Study of
Midwifery
Prectice.

2004 USA.
American
College of
Nurse-
Midwives

Att utvidga betydelsen
av kunskap i
barnmorskeprofessione
n.

Narriativ analys.
Intervju med
barnmorska.

3 teman hittades i
litteraturen:
Förhålandet mellan
barnmorska och
kvinna, orkestrering
av en miljö,
utgången av vården,
en livsresa för
kvinnan och
barnmorskan.
Barnmorskans
arbetssätt måste
dokumenteras väl
för att eventuella
långtidseffekter ska
kunna påvisas.

Kunjappy-
Clifton, A.

And father came
too… a study
exploring the role
of first time fathers
during the birth
process and to
explore the
meaning of the
experience for

2007
Storbritannien.
MIDIRS
Midwifery
Digest

Att undersöka
förstagångs pappor roll
under förlossningen och
att undersöka vilken
betydelse dessa
upplevelser har för
männen.

Litteraturöversikt 14
artiklar

Det finns ett
begränsat antal
forskningar om
faderns upplevelser
under förlossningen.
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these men
Kunjappy-
Clifton, A.

And father came
too… a study
exploring the role
of first time fathers
during the birth
process and to
explore the
meaning of the
experience for
these men: part
two

2008
Storbritannien.
MIDIRS
Midwifery
Digest

Att undersöka
förstagångs pappor roll
under förlossningen och
att undersöka vilken
betydelse dessa
upplevelser har för
männen.

Kvalitativ
fenomenologisk
forskningsansats. 6
förstagångspappor
intervjuades.

Papporna känner sig
upprymda av att
medvärka under
förlossningen men
känner sig ändå
hjälplösa och
utestängda.
Hälsopersonal
stöttar endast
kvinnan inte
mannen.

Lavender, T. Can midwives
respond to the
needs of fathers?

1997
Storbritannien.
British Journal
of Midwifery

Att undersöka en grupp
förstagångspappors
förväntningar och
känslor inför
förlossningen

Explorativ studie.
Enkäter och
Semistrukturerade
intervjuer.

Visar på att
hälsopersonalen
måste engagera sig
mer för att involvera
den förväntansfulla
fadern så att hans
förlossningsuppleve
lse blir mer positiv.

Lundgren, I.
Berg, M.

Central concepts in
the midwife-
woman
relationship.

2007 Sverige.
Scandinavian
Journal of
Caring Science

Att analysera begrepp
inom vården mellan
barnmorska-kvinna.

Forskningsöversikt. 6 par concept som
överlappade
varandra
identifierades.
Dessa beskriver en
barnmorske-
kvinnorelation.
Överlämna-
tillgänglighet,
förtroende-medling
av förtroende,
deltagande –
ömsesidighet,
deltagande-
bekräftelse,
skillnader – unikt
stöd, skapa mening
– stödja
meningsfullhet.

Pestvenidze, E.
Bohrer, M.

Finally, daddies in
the delivery room:
Parents' education
in Georgia

2007 Georgien.
Global Public
Health.

Att beskriva vikten av
att barnafadern är
närvarande under
förlossningen.

Kvantitativ. Enkäter
från 659 förlossningar.

Genom att studera
andra länders
evidensbaserade
forskning så har
man i Georgien sett
att det finns många
positiva aspekter
över att ha med
männen under
förlossningen. Man
börjar därför
involvera papporna
under
föräldrautbildningen
mer och mer.

Rosich-Medina,
A. Shetty, A.

Paternal
experiences of
pregnancy and
labour

2007
Storbritannien.
British Journal
of Midwifery

Att utvärdera första-
gångs-pappors
upplevelser under
graviditet och
förlossning och att
jämföra deras
upplevelser under tre
olika stadier under
förlossningen

Pilotstudie
Enkät
142 fädrar från 3
grupper (spontan
vaginal förlossning,
instrumentellt avslut
eller kejsarsnitt,
planerade kejsarsnitt)

Fadern känner sig
mer närvarande och
bunden till barnet
vid ultraljud och när
barnet sparkar.
Föräldrarna är mer
oroliga och
hjälplösa vid akuta
förlossningar.
Hälsopersonal
behöver vara
uppmärksamma på
mannens behov
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under resan till att
bli fader.

Somers-Smith,
MJ.

A place for the
partner?
Expectations and
experiences of
support during
childbirth

1999
Storbritannien.
Midwifery

Att undersöka
förstföderskors
förväntningar på det
stöd de hoppas få/ och
behöver från deras
partner, samt att
undersöka den manliga
partnerns tankar och
känslor kring sin
stödjande roll under
förlossningen.

Etnografisk ansats.
Semi-strukturerade
intervjuer.
8 par som intervjuades
6 veckor före
förlossningen och 12
veckor efter.

Stöd från männen
till födande kvinnor
upplevs väldigt
positivt av
kvinnorna.
Papporna upplevde
att deras närvaro var
hjälpfull för
kvinnan.

Vehviläinen-
Julkanen, K.
Liukkonen, A.

Fathers
experiences of
childbirth

1998 Finland.
Midwifery

Att beskriva hur fäder
som är närvarande
under förlossningen
upplever denna och hur
de uppfattar meningen
med födseln.

Enkätundersökning Förstagångspappor
känner sig
obekväma mycket
oftare än äldre
erfarna män.
Närvaron under
förlossningen är
vitkig för att växa in
i föräldraskapet.
Mer stöd från
barnmorskan
efterlystes,
framförallt för att
fadern skulle kunna
veta vad han kan
göra för sin partner.
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BILAGA 2 – Brev till Fader

Hej!

Vi heter Emma och Lisa, och är barnmorskestudenter på

Mälardalens högskola i Västerås. Vi vill börja med att gratulera

till att du nyligen blivit pappa. Vi skriver just nu en

magisteruppsats om pappors upplevelse av att bli stöttade och

sedda av barnmorskor under förlossningen. Tidigare har mycket

fokus inom forskningen lagts på mammans upplevelser men vi är

nu intresserade av er pappor. Målet med vår studie är att ta reda

på hur barnmorskor på bästa sätt kan bemöta pappor och bekräfta

deras viktiga roll under förlossningen.

Vi söker dig som nyligen fått ditt första barn genom en vaginal

förlossning. Vi vill genomföra en kortare intervju i eftermiddag med öppna frågor om dina upplevelser

av förlossningen och barnmorskan stöd till dig som pappa. Intervjuerna kommer spelas in men din

identitet kommer inte att röjas för andra än oss. Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst

avbryta din medverkan. Lämna gärna nedanstående talong till din barnmorska, dina upplevelser är

viktiga!

Lisa Pantzar, Barnmorskestudent Mälardalens Högskola: 0703280231

Emma Younis, Barnmorskestudent Mälardalens Högskola: 0709226295

Handledare: Kerstin Erlandsson. RNM, PhD (Medicine).

Telnr: 0703683079. E-mail: kerstin.erlandsson@mdh.se.

Namn:___________________________ Rumsnummer:_________

Jag vill delta

Jag vill ha mer info

Jag vill ej delta

mailto:erlandsson@mdh.se
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BILAGA 3 – Intervjufrågor
Intervjupersonens

Inklusionskriterier:

• Vaginal förlossning?

• Förstagångspappa?

Bakgrund:

• Ålder

• Utbildningsnivå

• Har du deltagit under föräldrastöd i grupp?

• Hur upplevde du barnmorskans stöd till dig under MHV?

• Ev om barnet? Pojke/Flicka? Vilken vecka? Hur långdragen var förlossningen?

• Hur många barnmorskor var det med under förlossningen?

Förlossningen:

• Skulle du vilja berätta om din upplevelse av förlossningen?

• Hur upplevde du barnmorskans stöd till dig under förlossningen? Vad gjorde

barnmorskan för att stötta dig?
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BILAGA 4 – Exempel på analysförfarande

Meningsbärande

enhet

Kondensering Kod Kategori

”Jag tror att

barnmorskan såg

det som att det

var min fru som

födde barn och

inte vi. Det var

hon som fick

information om

hur förlossningen

gick framåt, inte

vi. Det är väl inte

så konstigt att

kvinnan är

mittpunkten, jag

vill ju inte att de

ska fokusera på

mig mitt i all

smärta, men om

de hade sett oss

som ett ni så hade

jag känt mig mer

deltaktig och

stöttad”

Fadern trodde att

barnmorskan såg

det som att det

var hans fru som

födde barn och

inte båda två.

Barnmorskan

synsätt

inkluderar eller

exkludera den

blivande fadern.

Barnmorskans

syn på det

födandet paret

”Det var skönt att

få något praktiskt

att göra, då kunde

jag mota bort

paniken som kom

krypande när

smärtan blev för

påträngande och

känna att jag

Fadern tyckte

att det var

skönt att få

något praktiskt

att göra, då

kunde han

mota bort

paniken.

Sysselsättning

hos fadern ger

positivare

förlossnings-

upplevelse.

Barnmorskans

praktiska råd.
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kunde göra något

för att hjälpa

henne även om

jag inte kunde få

smärtan att

försvinna”


