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Abstrakt

Syfte: Syftet med fördjupningsarbetet var att belysa barnmorskors erfarenheter av blivande pappors
deltagande i mödrahälsovården. 

Design:  En  kvalitativ  ansats  användes.  Data  samlades  med  semistrukturerade  intervjuer  som
analyserats med en kvalitativ innehållsanalys. 

Omgivning: Sex hälsocentraler i norra Sverige.

Deltagare: Sex barnmorskor verksamma inom mödrahälsovården.

Resultat: Barnmorskorna menade att det fanns förväntningar på att pappan skulle vara engagerad i
graviditeten, både socialt och från samhället. Barnmorskorna såg positivt på pappors deltagande och
ansåg att en engagerad pappa gynnade familjen. När papporna deltog hade barnmorskorna inte så
mycket  att  erbjuda  honom,  de  arbetade  på  olika  sätt  och  några  generella  riktlinjer  fanns  inte.
Mödrahälsovårdens  struktur  gjorde  att  resurserna  måste  riktas  mot  den  gravida  vilket
barnmorskorna trodde kunde leda till pappan kände sig utanför. Resultatet sammanfattades i temat
Förväntad, men lite att erbjudas vilket speglar de svårigheter som finns i barnmorskans möte med
den blivande pappan.

Slutsats:  Samhället arbetar aktivt för jämställdhet och utvecklingen märks socialt genom ökade
förväntningar på den blivande pappans delaktighet i föräldraskapet. Barnmorskor har det största
ansvaret gällande omvårdnad under graviditet och har därmed en viktig roll då en ny familj tar
form. Det finns en vilja hos barnmorskor att  involvera den blivande pappan i  graviditeten men
mödrahälsovårdens  utformning  bidrar  till  att  han  exkluderas  och  marginaliseras.
Mödrahälsovårdens barnmorskor behöver resurser och riktlinjer för att kunna ge pappan en naturlig
plats, stärka den blivande familjen och ge förutsättningar för ett jämställt föräldraskap.  

Klinisk betydelse: Mödrahälsovården övervakar graviditeten ur ett medicinskt perspektiv men bör
även lägga resurser på de sociala och psykiska aspekterna av att bli förälder. Pappan kunde få en
tydligare  roll  i  mödrahälsovården  med  pappasamtal,  pappagrupper  och  tydliga  riktlinjer  för
barnmorskan att  arbeta efter. Hans möjlighet att närvara kunde underlättas med mödrahälsovård
som bedrivs på kvällstid. 

Nyckelord: Barnmorskor, mödrahälsovård, pappor, deltagande, erfarenheter 
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Abstract

Objective: The  aim of  this  study was  to  describe  midwifes  experiences  of  soon-to-be  fathers'
involvement in maternal health care.

Design:  A  qualitative  design  with  semi-structured  interviews  which  were  analyzed  using  a
qualitative content analysis.

Setting: Six maternal healthcare services in the northern region of Sweden.

Participants: Six midwives working in maternal healthcare services.

Findings:  The midwives experienced social expectations that the father would be involved in the
pregnancy. Midwives encouraged the fathers' participation in maternal health care and considered
that a committed father favored family. On the other hand, the midwives didn’t have very much to
offer the father and they lacked guidance. The structure of maternal health care forced the midwives
to give their attention to the pregnant women and thought it  might cause the father to feel left
outside. The results were summarized in the theme Expected, but little will be offered reflecting the
difficulties in the midwife's meeting with the soon-to-be fathers.

Key conclusions: The society strives for equality and there are increased expectations of the soon-
to-be father's engagement in parenting. Midwives have the greatest responsibility regarding care
during  pregnancy  and  plays  an  important  part  in  the  beginning  of  a  new  family.  There  is  a
willingness  among  midwives  to  involve  the  soon-to-be  father  in  the  pregnancy  but  there  are
obstacles in the structure of the maternal health care that contributes to that he is excluded and
marginalized.  Maternal  health  care midwives  need resources  and guidance in  order  to give the
father a natural place, strengthen the family and provide the conditions for equal parenting. 

Implications for practice: Maternal health services needs to oversee the pregnancy from a medical
perspective but should also be able to support the social and psychological aspects of becoming a
parent. Guidelines for the midwife could help her to empower the father and get him involved in
maternal health care. His involvement could be further enhanced with the opportunity to meet the
midwife alone, take part in fathers' groups and with increased availability of the maternal healthcare
services, for example in the evening.

Keywords: midwives, maternal health services, fathers, involvement, experiences.
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Under  barnmorskeprogrammets  verksamhetsförlagda  utbildning  har  vi  noterat  att  gravida

kvinnor  ofta  kommer  ensamma  till  mödrahälsovården.  Att  partnern  ska  göras  delaktig  i

graviditeten nämns som ett av mödrahälsovårdens mål (Strevens et al., 2008, s. 43) men det saknas

nationella  riktlinjer  för  hur  det  ska  ske  i  praktiken.  I  dagsläget  arbetar  barnmorskor  ofta

självständigt  utan  inblick  i  varandras  strategier  för  att  inkludera  partnern.  I  det  här

fördjupningsarbetet har vi utifrån ett genusperspektiv fokuserat på manliga partners, det vill säga

blivande pappor. Genom att belysa barnmorskors erfarenheter av blivande pappors deltagande i

mödrahälsovården vill vi bidra med nya idéer för hur han kan inkluderas.

Bakgrund

Föräldraskap då och nu

Under de senaste decennierna har Sverige arbetat aktivt för jämställdhet, bland annat genom att

införa förskola och föräldrapenning vilket ger båda föräldrarna möjlighet att kombinera familjeliv

och arbete (Statens offentliga utredningar [SOU] 2008:131, s. 55). Mycket har skett när det gäller

jämställdhet, men det är till synes fortfarande kvinnorna som tar huvudansvaret för barnen. När

föräldrapenning infördes 1974 stod männen för 0,5 % av uttaget och 2011 var motsvarande siffra

23,7  %  (Försäkringskassan,  2012).  Det  sker  aktiva  åtgärder  för  att  skapa  jämställda  familjer,

exempelvis är 60 föräldradagar reserverade för respektive förälder och jämställdhetsbonus delas ut

till de som delar på föräldraledigheten (Försäkringskassan, 2014).

För ett halvt sekel sedan var den blivande pappans närvaro vid förlossningen något ovanligt.

Under 1900-talet har förlossningarna flyttats från hemmiljö till sjukhus och i takt med medicinsk

utveckling, ökad jämställdhet och en förändrad syn på familjen har tidigare traditioner suddats ut.

Från  1970-talet  och  framåt  blir  det  allt  vanligare  att  den  blivande  fadern  finns  med  vid

förlossningen. Mannens inträde på förlossningsavdelningarna stötte inledningsvis på motstånd, men

attitydförändringar har skett sedan dess. Idag är födelsen av ett barn en familjeangelägenhet där

partnerns närvaro förväntas av samhället (Draper, 1997; Hildingsson et al., 2011; Premberg et al.,

2011).

Mödrahälsovård 

Hälsovård under graviditet erbjuds till alla gravida och är en del av mödrahälsovårdens uppdrag.

Det  innefattar  ett  basprogram  med  sju  till  tio  besök  hos  barnmorska,  hälsoinformation  och
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fosterdiagnostik.  Mödrahälsovården  ska  även  erbjuda  utbildning,  stöd  och  förberedelse  inför

förlossning  och  föräldraskap,  så  kallat  föräldrastöd  (Berglund  et  al.,  2008,  s.  7).  Föräldrastöd

genomförs i  regel som upprepade gruppträffar där blivande föräldrar träffar en barnmorska och

diskuterar  aktuella  ämnen.  Statens  offentliga  utredningar  (SOU  2008:131,  s.  56)  betonar  att

föräldrastödet  ska  utformas  så  att  både  män  och  kvinnor  vill  delta  och  får  utbyte  av  det.

Föräldrastödet har av partners beskrivits positivt och som en plats där man kan möta andra i samma

situation och få svar på sina frågor (Finbogadóttir et al., 2003), men har också kritiserats för att

fokusera för mycket på kvinnornas frågor (SOU 2008:131, s. 55). Statens offentliga utredningar

menar  vidare att  blivande pappor är  lika engagerade och har  lika mycket  frågor  som blivande

mödrar, men att det saknas kunskap om vad männen efterfrågar. Enligt Bogren Jungmarker et al.

(2010) är det i regel förstagångsföräldrar som inbjuds till  föräldrastöd och en majoritet av dem

väljer att delta. 

Vid  de  rutinmässiga  barnmorskebesöken  deltar  partnern  mer  sporadiskt.  Förstagångsfäder

kommer färre än hälften av gångerna och de som redan har barn än mer sällan. Varför männen

avstår  framgår  inte  i  studien  av  Bogren Jungmarker  et  al.  (2010).  Att  de  blivande  föräldrarna

gemensamt går till barnmorskan har av Finnbogadóttir et al. (2003) beskrivits som viktigt, både för

parrelationen och för att knyta an till graviditeten. Å andra sidan kan ett uteslutande bemötande från

barnmorskan öka känslan av utanförskap hos den blivande pappan, vilket kan leda till ett minskat

intresse hos honom att närvara vid fler besök. 

Att bli pappa

Sedan mannen har fått en självklar plats i förlossningssalen har han främst betraktats som ett stöd

till  kvinnan.  Det  har  medfört  att  hans  upplevelser  och  behov  hamnat  i  skymundan  och  inte

prioriterats i forskningen (Hildingsson et al., 2011). Att partnerns behov inte sätts i fokus kan anas

genom hela vårdkedjan för gravida. I mödrahälsovårdens styrdokument utgivna av Svensk förening

för  obstetrik  och gynekologi  [SFOG] kan läsas att  “Kvinnans partner  spelar  en central  roll  för

hennes hälsorelaterade beteende” (Strevens et al., 2008, s.43), men inget nämns om partnerns egen

upplevelse. Forskning har visat att många blivande fäder upplever osäkerhet och ångest inför det

som väntar; graviditeten beskrivs som “overklig” och de nämner känslor av utanförskap, framförallt

inför förändringar i kvinnans kropp som bara är märkbara för henne (Finnbogadóttir et al., 2003;

Genesoni & Tallandini, 2009). Graviditeten blir mer verklig och ger positiva känslor då kvinnans

mage  växer,  barnet  kan  ses  på  ultraljud  samt  då  hjärtljuden  avlyssnas  vid  besök  på

mödrahälsovården (Finnbogadóttir et al., 2003).
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Att bilda familj är en omvälvande tid i livet där många tankar kan behöva ventileras. Kvinnor

vänder sig ofta till sina egna mödrar för råd medan män uttrycker svårigheter att prata med sina

fäder  på  motsvarande  sätt.  Männen  beskriver  ett  generationsgap  på  grund  av  den

samhällsutveckling som skett  och menar  att  deras  fäder  inte  skulle  förstå  de förväntningar  och

problem dagens blivande pappor möter (Finnbogadóttir et al., 2003). 

Det är tydligt att samhället önskar och arbetar för jämställda familjer, men än finns lång väg kvar

att  gå.  Mödrahälsovårdens  barnmorskor  har  en  viktig  roll  då  en  ny  familj  bildas  och  det

gemensamma föräldraskapet ska ta form. Det saknas styrdokument för hur blivande pappor ska

inkluderas  i  mödrahälsovården  och  utformningen  idag  kräver  att  den  gravida  kvinnan  tar  med

honom dit (Draper & Ives, 2013; Strevens et al.,  2008, s.43). Hur barnmorskor ser på blivande

pappors roll i graviditeten är ett område som är outforskat och behöver belysas.

Syfte

Syftet  med fördjupningsarbetet  var att  belysa barnmorskors erfarenheter av blivande pappors

deltagande i mödrahälsovården. 

Metod

Eftersom syftet  med fördjupningsarbetet  var  att  belysa  erfarenheter  tillämpades  en kvalitativ

metod  med  induktiv  ansats  där  data  samlades  in  med  intervjuer.  Den  kvalitativa  metoden  är

personcentrerad med målet att beskriva och skapa förståelse för människors upplevelser (Olsson &

Sörensen,  2011,  s.  100).  Att  ansatsen  är  induktiv  innebär  att  forskaren  möter  frågeställningen

förutsättningslöst  och data  analyseras utan i  förväg utarbetade teorier  (Lundman & Graneheim,

2008, s. 160). 

Urval 

Enligt Kvale (1997, s. 97) är antalet deltagare som krävs i en intervjustudie beroende av syftet.

Med ett för litet antal går det inte att dra några slutsatser och med för många deltagare går det inte

att  göra  mer  ingående  tolkningar.  Antalet  intervjuer  är  också  beroende  av  hur  mycket  tid  och

resurser som finns till förfogande men omkring 10 stycken nämns som en rekommendation (ibid.). 
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Deltagarna som inkluderades i denna studie var barnmorskor verksamma inom mödrahälsovård i

Norrbottens  Läns Landstings  regi.  För  att  intervjuerna skulle  kunna genomföras  vid personliga

möten valdes barnmorskemottagningar belägna i Luleå och Boden. Barnmorskor som arbetade vid

barnmorskemottagningar  i  glesbygd  samt  privat  regi  exkluderades.  Urvalet  begränsades  till  en

barnmorska  per  mottagning  för  att  få  berättelser  och  erfarenheter  från  olika  vårdmiljöer.

Barnmorskemottagningar  som  mötte  inklusionskriterierna  identifierades  via  Norrbottens  läns

landstings  hemsida  (http://www.nll.se)  och  utgjorde  totalt  11  stycken.  Information  om

fördjupningsarbetet  och förfrågan om tillstånd för  att  genomföra datainsamlingen skickades  via

arbetsmail till respektive verksamhetschef. Två verksamhetschefer avböjde deltagande och angav

hög  arbetsbelastning  som  anledning  och  nio  gav  sitt  godkännande.  Således  kontaktades  nio

barnmorskor,  en  slumpmässigt  utvald  per  barnmorskemottagning,  via  arbetsmail  med

informationsbrev (bilaga 1) och förfrågan om deltagande. Tre barnmorskor avböjde deltagande på

grund av hög arbetsbelastning. Slutligen kom sex barnmorskor att inkluderas i studien (tabell 1). 

Tabell 1. Presentation av bakgrundsdata för deltagare inkluderade i studien (n=6).

Ålder Antal år som 
barnmorska

Antal barnmorskor 
på mottagningen

38 4 3

39 6 1

44 4 3

49 14 2

35 4 1

43 2 1

Datainsamling

Inför intervjuerna utformade författarna en intervjuguide med utgångspunkt i syftet (bilaga 2).

Intervjuguiden granskades kritiskt ett flertal gånger inför datainsamlingen samt diskuterades med

handledaren  för  att  säkerställa  att  inga  frågor  var  otydliga,  ledande  eller  hade  utgångspunkt  i

förutfattade meningar. Vid behov användes uppföljande frågor som ”hur menar du med...?” eller

”har du några exempel?”.

Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer.  Författarna till  denna studie har

genomfört  intervjuer  var  för  sig  och använt  samma intervjuguide.  En semistrukturerad intervju

innebär att  deltagaren uppmanas berätta fritt  utifrån de områden som forskaren önskar täcka in

(Kvale, 1997, s. 121). Inför varje intervju lämnades muntlig information om studien och dess syfte
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samt  deltagarnas  konfidentialitet.  Deltagarna  gavs  möjlighet  att  ställa  frågor  och  skrev  under

informerat samtycke (bilaga 3). Intervjuerna genomfördes därefter på deltagarnas mottagningsrum

under  arbetstid.  Intervjuerna  tog  15-30  minuter  och  spelades  in  digitalt  med  deltagarnas

godkännande.  Inspelningarna  transkriberades  ordagrant  efter  varje  avslutad  intervju  av  samma

författare som genomfört intervjun. 

Analys

Intervjuerna  analyserades  med  en  kvalitativ  innehållsanalys.  En  kvalitativ  innehållsanalys

innebär att  data sorteras objektivt och systematiskt för att  identifiera kategorier och teman som

belyser ett visst fenomen (Graneheim och Lundman, 2004).

Graneheim och Lundman (2004) betonar att hela analysen ska ses som en dynamisk process

mellan  helheten  och  mindre  delar  av  texten  för  att  inte  förlora  dess  kontext.  I  analysarbetet

betraktades varje transkriberad intervju som en analysenhet och tilldelades en bokstav. Bokstaven

följde med texten genom hela analysen för att enkelt hitta tillbaka till ursprungstexten vid behov. 

Intervjuerna  lästes  i  sin  helhet  av  båda  författarna  för  att  identifiera  domäner.  Domäner  är

strukturer  i  texten  som  behandlar  ett  visst  område,  till  exempel  en  fråga  från  intervjuguiden

(Lundman & Graneheim, 2008, s. 162). Fynden diskuterades och gemensamt beslutades om sex

domäner som tillsammans gav en beskrivning av intervjuernas innehåll: barnmorskors tankar och

attityder  om  pappors  närvaro,  svårigheter  i  barnmorskans  arbete  med  pappan,  barnmorskans

arbetsmetoder för att inkludera pappan, samhällets förväntningar på pappan, pappans närvaro och

engagemang  samt  följder  av  pappans  närvaro  eller  frånvaro.  Utifrån  varje  enskild  domän

identifierades passande meningsenheter i de transkriberade intervjuerna. Meningsenheter är enligt

Lundman och Graneheim (2008, s. 163) själva grunden för analysen och består av meningar och

stycken som hör ihop i sitt innehåll. Då samtliga domäner behandlats lästes intervjuerna igenom i

sin helhet igen för att säkerställa att all väsentlig data inkluderats. Under denna process samarbetade

författarna för att nå en gemensam syn i analysen.

Analysprocessen fortsatte med att varje meningsenhet kortades ner och gjordes mer lätthanterlig.

Först kondenserades de genom att överflödigt material plockades bort och därefter abstraherades

texten till  en kod. Lundman och Graneheim (2008, s. 163) beskriver en kod som en kortfattad

etikett  som  speglar  meningsenhetens  innehåll.  De  betonar  att  en  text  aldrig  är  fri  från  sitt

sammanhang, så koderna kontrollerades mot meningsenheterna ett flertal gånger för att inte riskera

feltolkningar. Författarna har kondenserat och kodat hälften av materialet gemensamt för att säkra
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en enhetlig arbetsmetod. Resterade material har behandlats enskilt och vid svårigheter har dessa

tagits upp till diskussion för att uppnå samsyn i analysen.

Därefter påbörjades arbetet med att föra samman koderna till kategorier. En kategori består av

koder med liknande innehåll och arbetet anses avslutat när samtliga koder inkluderats och enbart

passar i en kategori (Lundman & Graneheim, 2008, s. 163). Inledningsvis sammanfördes koder som

var närmast identiska och därefter utformades tio preliminära kategorier. Dessa sammanfördes i

ytterligare steg och bildade slutligen åtta subkategorier, tre kategorier och ett övergripande tema.

Hela  kategoriseringen  genomfördes  av  författarna  gemensamt.  Exempel  på  analysprocessen

redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Exempel på analysprocessen.

Meningsenhet Kondensering Kod Subkategori Kategori

Om man tittar på 
själva 
basprogrammet så 
är det ju... nämns 
inte pappan där, inte
någonstans. 

Pappan nämns inte i 
basprogrammet

Pappan nämns inte i 
basprogrammet

En uteslutande miljö

Pappan får en otydlig
roll då han saknar 
utrymme i 
mödrahälsovården

Den gravida 
kvinnan tar ju 
mycket plats, alltså 
mycket fokus är ju 
på henne. 

Den gravida kvinnan 
tar ju mycket plats, 
mycket fokus är på 
henne

MHV har fokus på 
den gravida kvinnan

och så ropar jag in 
dem och så sitter 
pappan kvar, och så 
säger den blivande 
mamman ‘ska du 
inte följa med’ och 
han säger ‘får jag 
det’... jamen att de 
tror att det här är 
bara för mamman...

Ibland ropar jag in 
dem och så sitter 
pappan kvar, 
mamman säger “ska 
du inte följa med” 
och han säger “får 
jag det?”. Han tror att
det här bara är för 
mamman. 

Pappor tror inte att 
MHV är för dem

Pappan står bredvid

Många gånger sitter 
dom ju bara på 
stolen när jag gör 
mina kontroller

Ofta sitter pappan 
bara på stolen när jag
gör kontroller

Pappan sitter bara på 
en stol
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Genusperspektivet som teoretisk referensram

Resultatet  har  diskuterats  utifrån  ett  genusperspektiv.  Connell  (1999,  s.  100-102)  delar  upp

maskuliniteten i hegemonisk, underordnad och marginaliserad maskulinitet och menar att vid en

given tidpunkt, i den rådande kulturen, framträder en form av maskulinitet över övriga former. Den

hegemoniska  maskuliniteten  är  den  typiskt  och  rådande  manliga  normen  och  karakteriseras  av

dominans, makt och hävdande av auktoritet. Underordnad maskulinitet gäller män som på något sätt

avviker  från den rådande normen,  till  exempel  homosexuella.  En marginaliserad  manlighetstyp

befinner  sig  mellan  den  hegemoniska  och  underordnade  maskuliniteten.  Connell  menar  att

maskuliniteterna inte är statiska begrepp, de är föränderliga beroende på omgivning och situation. I

diskussionsavsnittet  i  detta  fördjupningsarbete  har  vi  diskuterat  och  reflekterat  över  studiens

huvudfynd i relation till Connells maskulinitetsteori. 

Etiska överväganden

Forskarens  etiska  ansvar  utgör  själva  grunden  för  forskningsetiken  och  bör  alltid  följa  god

forsknings- och dokumentationssed (CODEX, 2015). En kodex är en samling etiska regler och den

mest  betydelsefulla  kodexen  för  forskningsetiska  regler  är  Helsingforsdeklarationen.

Helsingforsdeklarationen innehåller bland annat krav på informerat samtycke för försökspersoner

(Vetenskapsrådet,  1:2011).  Detta  krav  har  efterföljts  och  samtliga  intervjupersoner  har  fått

information om studiens bakgrund, syfte och innehåll samt har skrivit under blankett för informerat

samtycke. I detta dokument framgår tydligt att deltagandet är frivilligt, att deltagarna när som helst

kan välja att dra sig ur, att all information som samlas in avidentifieras samt att ingen obehörig

kommer att kunna ta del av de uppgifter som framkommer. Inspelade och transkriberade intervjuer

har  kodats  för  att  inte  riskera  att  röja  deltagarnas  identitet.  Insamlat  material  har  endast  varit

tillgängligt för studiens författare och handledare. 

Resultat

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i tre kategorier med ett övergripande tema. Varje

kategori  är  uppbyggd  av  flera  subkategorier.  Tema,  kategorier  och  subkategorier  presenteras

översiktligt i tabell 3, resultatet presenteras därefter i löpande text och illustreras med citat från

intervjuerna. 
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Tabell 3. Översikt av studiens resultat.

Subkategorier Kategorier Tema

Samhällets förväntningar
Pappans engagemang påverkas av

yttre faktorer

Förväntad, men lite
att erbjudas

Närståendes påverkan

Pappors arbete är det största hindret för närvaro

Barnmorskans strategier för att skapa delaktighet En delaktig pappa gynnar hela
familjenGemensamt föräldraskap främjas

En uteslutande miljö
Pappan får en otydlig roll då han

saknar utrymme i mödrahälsovården
Barnmorskors attityder till pappors närvaro

Pappan står bredvid

Förväntad, men lite att erbjudas

Temat  Förväntad,  men  lite  att  erbjudas speglar  barnmorskornas  erfarenheter  av  pappans

deltagande i mödrahälsovården. Att pappan deltog i mödrahälsovården förväntades av samhället och

var  enligt  barnmorskorna önskvärt.  Barnmorskorna upplevde att  en deltagande pappa var något

positivt för hela familjen och hon arbetade aktivt för att försöka göra honom delaktig. Samtidigt

beskrevs mödrahälsovården vara utformad med ett tydligt fokus på kvinnan och när pappan var

närvarande upplevde barnmorskan att hon hade lite att erbjuda honom. 

Pappans engagemang påverkas av yttre faktorer

Barnmorskorna beskrev att pappors deltagande i mödrahälsovården hade ökat och att det skett

förändringar  i  samhällets  förväntningar  på  honom.  Barnmorskorna  upplevde  att  pappans

engagemang påverkades av hans uppväxt och umgängeskrets och att hans arbete utgjorde det största

hindret för deltagande. 

”Paren, personerna… Kanske vet dom att dom bör komma båda två”

Samhällets förväntningar 

Majoriteten  av  barnmorskorna  upplevde  att  pappan  deltog  i  högre  grad  vid  besöken  på

mödrahälsovården nu än för bara några år sedan. De ansåg att samhällets förväntningar på pappans

delaktighet  hade  förändrats  och  att  han nu förutsattes  vara  aktivt  närvarande i  familjen.  Några

barnmorskor beskrev ett socialt tryck som inte hade funnits i tidigare generationer på att pappan

skulle vara engagerad i graviditeten. De trodde att sådana förväntningar från samhället bidrog till att

föräldrarna kände att båda ”borde” delta i besöken på mödrahälsovården. 
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“... alltså fäder, traditionellt fäder, har ju inte varit engagerade på det sättet vare sig i sina fruars 

graviditeter eller i sina barn. Om du tar två, tre generationer tillbaka... [...]Socialt fanns det inget 

tryck på att man skulle vara med. Så det är ju en förändring som har skett till det bättre.”

Närståendes påverkan

Flera barnmorskor upplevde att den blivande pappans bakgrund och uppväxt spelade stor roll för

hans engagemang. Pappor som själva haft jämställda föräldrar upplevdes mer benägna att delta i

besöken på mödrahälsovården än de som vuxit upp med en mindre engagerad pappa. Även attityder

i  den  blivande  pappans  umgängeskrets  upplevdes  påverka  hans  inställning  till  att  delta  i

mödrahälsovården. 

”... det man bär med sig i bagaget, vad man har fått lära sig hemifrån, vad man har hört hemifrån

[...] kulturen i ens vänkrets lär väl också kunna spela in...” 

Pappors arbete är det största hindret för närvaro

Samtliga barnmorskor nämnde blivande pappors arbete som den största orsaken till att de inte

var närvarande vid besöken på mödrahälsovården. De trodde att pappan inte kunde ta ledigt när

besöken  skedde  återkommande  på  dagtid  under  en  lång  tidsperiod.  Att  vara  borta  från  arbetet

upplevdes särskilt som ett problem mot slutet av graviditeten när besöken på mödrahälsovården

blev tätare. 

“... så kan ju arbetsgivaren va ett litet problem, alltså att dom (de blivande papporna) har svårt 

att ta sig från jobbet, för i slutet av graviditeten är det ju ändå en timme varannan vecka, 

inklusive... Jag håller 6 timmar totalt föräldrautbildning. Så det är ganska mycket frånvaro från 

deras jobb.”

En delaktig pappa gynnar hela familjen

Barnmorskorna arbetade aktivt för att göra den blivande pappan involverad i mödrahälsovården.

Hon var positivt inställd till hans deltagande och ansåg att det gav vinster för det gemensamma

föräldraskapet. Pappans närvaro gjorde det möjligt för barnmorskan att se hela familjen och därmed

fånga upp de med behov av särskilt stöd. 
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”Det handlar ju inte längre om två vuxna enskilda människor, utan det ska bli en familj” 

Barnmorskans strategier för att skapa delaktighet

Alla barnmorskor uppgav att de var positiva till pappornas närvaro och ville gärna att de skulle

vara  med i  besöken på  mödrahälsovården.  De betonade att  mödrahälsovården var  till  för  båda

föräldrarna,  att  de bjöd in papporna och uppmuntrade deras engagemang. De tyckte att det var

viktigt att båda blivande föräldrarna kände sig lika välkomna. Alla barnmorskorna beskrev att de

arbetade aktivt med att rikta sig mot och ställa frågor direkt till papporna för att göra dem delaktiga.

“Nä, men jag brukar säga vad kul att ni kommer båda två! Och så brukar jag säga att du är ju 

välkommen varenda gång.”

Föräldrautbildningen beskrevs som ett tillfälle då barnmorskan särskilt försökte rikta sig mot

pappan. Några berättade att  de tog upp den kommande förlossningen ur pappans synvinkel och

diskuterade  på  vilket  sätt  han  kunde  hantera  den.  De  flesta  barnmorskor  utformade

föräldrautbildningens  innehåll  efter  vad  de  blivande föräldrarna  efterfrågade.  För  att  uppnå det

berättade en barnmorska att hon brukade dela in kvinnor och män i olika grupper eftersom hon

upplevde att de brukade ha olika typer av frågor.  

”Det är ju mycket såhär “vad kan jag göra”. Om vi, det är ju lite uppdelat i områden, men om jag

går till exempel på 'förlossning', så är det ju vad dom kan göra, för dom känner ofta att dom 

kanske inte… Dom vet inte vad dom ska göra eller vad förväntas dom ha för uppgift”

Några barnmorskor hade utformat egna strategier för att inkludera papporna, såsom att visa dem

hur man utför en yttre palpation och lyssnar med tratt.  En barnmorska beskrev att hon brukade

använda  humor  för  att  försöka  inkludera  pappan  och  exempelvis  erbjöd  honom  att  ta  en

inskrivningsvikt. Genom att aktivt försöka göra de blivande papporna delaktiga i mödrahälsovården

upplevde barnmorskorna att de fick dem att komma på fler besök. 

”'Kom här så ska jag visa', att han får känna, när man känner huvudet tydligt och så. Och då blir 

dom ju jätte… Först törs dom ju knappt, men sen blir dom ju väldigt 'ja, men vad häftigt!'.” 

Gemensamt föräldraskap främjas
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En viktig följd av pappornas närvaro var att paret tog del av samma information. Det hade båda

blivande föräldrarna  fördel  av,  inte  minst  när  det  handlade om livsstilsförändringar  eller  annan

viktig information. Barnmorskorna upplevde att informerade pappor fick större förståelse för den

gravida kvinnan och att de därmed kunde fungera som ett bättre stöd till henne under graviditeten.

“Fyra öron hör mer än två. Det är ju alltid mycket lättare att prata om nått sen när båda har hört 

på eller varit med, än när en ska återge för den andra.“

“För är det till exempel problem med övervikt, då kan det ju vara bra att han är med och hör det, 

och kan peppa henne och hjälpa henne att “jamen nu går vi ut och går 30 minuter” för det kan 

jag också säga då att… “Nu får du det som uppgift, hjälp henne att…” Ja, gå ut och gå 

tillsammans eller vad man nu hittar på… “Nu får du se till att det blir mer grönsaker hemma” 

eller ja.. Ge han en liten uppgift. Hur det då fungerar i praktiken det vet jag inte (skratt).”

Barnmorskorna  upplevde  att  en  delaktig  pappa  fick  positiva  effekter  för  hela  den  blivande

familjen. Att de gick igenom graviditeten tillsammans gjorde paret tryggare, mer jämställda och

bättre förberedda på föräldraskapet. En barnmorska trodde att pappor som aldrig närvarade inte blev

riktigt redo, varken informellt eller emotionellt. Att göra pappan delaktig i graviditeten var därför

viktigt även för det kommande barnets skull. 

“Om man ser till barnet som ska komma, ibland blir man väldigt, väldigt medveten om att det ska 

komma ett barn in i det här sammanhanget, så måste man inkludera partnern, det bara är så.”

Några barnmorskor beskrev att de fick en bättre helhetsbild av familjen när pappan var med och

att de därmed kunde fånga upp problem. Många barnmorskor beskrev att de mötte pappor med

psykisk ohälsa, framförallt depression. De såg en risk med att en deprimerad pappa inte deltog i

barnets omvårdnad och att hans depression kunde förvärras då han blev förälder. När pappan deltog

i besöken på mödrahälsovården gavs barnmorskan möjlighet att fånga upp de män som behövde

stöd i tid och därmed kunde hon bidra till att hjälpa hela familjen. 

Pappan får en otydlig roll då han saknar utrymme i mödrahälsovården

Mödrahälsovården saknade riktlinjer för hur den blivande pappan skulle involveras vilket gjorde

att arbetssätten varierade mellan olika barnmorskor. På grund av den tid och de resurser som fanns
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till förfogande lades fokus på den gravida kvinnan. Barnmorskorna trodde att det kunde leda till att

blivande pappor kände sig utanför och inte såg sin egen betydelse i graviditeten.

“Det heter ju mödrahälsovård och det är ju ett namn som rent ordet utesluter papporna”

En uteslutande miljö

Många barnmorskor beskrev att väldigt engagerade pappor med många frågor kunde medföra att

den gravida kvinnan inte hann komma till tals. Sådana tillfällen kunde vara problematiska eftersom

det fanns begränsningar i tid och resurser som gjorde att barnmorskans fokus måste ligga på den

gravida kvinnan. Barnmorskorna beskrev att de hade olika metoder för att tysta pappan om han tog

för stort utrymme och tid från kvinnans behov. Exempelvis kunde hon tydligt vända sig mot och

enbart rikta frågorna till kvinnan eller försöka skoja till det och på så sätt ta fokus från honom:

“Jag kan som tysta dom lite utan att va otrevlig utan mer sådär “men gud är det du som är gravid 

eller!” och då brukar dom som skratta till och ändå förstå att okej, nu har jag som pratat lite för 

mycket (skratt).”

Många barnmorskor nämnde att de enligt mödrahälsovårdens basprogram var skyldiga att prata

med kvinnan om våld i nära relationer. Det krävde ett tillfälle då barnmorskan träffade kvinnan

ensam utan att mannen deltog.  Barnmorskorna upplevde det svårt att motivera varför pappan vid

något besök inte var välkommen när hon samtidigt ville uppmuntra hans deltagande och närvaro.

Alla  barnmorskor  delade  samma  erfarenhet  om  att  mödrahälsovårdens  riktlinjer  inte  nämnde

någonting om pappans roll, de fick själva hitta lämpliga sätt att inkludera honom i besöken. 

”... alltså jag har inga speciella frågor till honom. Jag frågar ju inte han om han blir utsatt för 

våld, öhm, jag frågar inte, jag kan ju fråga hur han mår, men jag har ju inget såhär basprogram 

för mannen när han följer med att jamen det här ska jag höra vad han tycker om eller hur han 

mår utan det är ju lite eget påhitt.”

Barnmorskors attityder till pappors närvaro 

Eftersom  det  saknades  riktlinjer  upplevde  barnmorskorna  att  deras  egna  attityder  till  den

blivande pappans deltagande i  mödrahälsovården hade stor  betydelse för hur  han bemöttes.  En
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barnmorska beskrev att inställningen till pappors närvaro och betydelse för familjen var varierande

inom yrkeskåren. Hon hade upplevt en mer negativ attityd hos äldre barnmorskor, möjligen för att

de inte var lika vana vid pappors engagemang som de yngre barnmorskorna. 

”... tyvärr har vi ju inga riktlinjer direkt hur man ska liksom få med pappan men jag försöker 

alltid vända mig mot honom och att vi pratar tillsammans. Jag har hört såna skräckexempel då 

barnmorskan vänder ryggen till och bara pratar med kvinnan...” 

”Dom (äldre barnmorskor) har varit med under alla år när papporna eller partnern inte har varit 

med... och tycker kanske det är jobbigt att ta hand om en till person i rummet.” 

Pappan står bredvid

Hur mycket papporna närvarade var enligt barnmorskorna väldigt varierande. Vanligtvis deltog

de vid särskilda tillfällen såsom föräldrautbildningen,  vid rutinultraljudet  och första  tillfället  då

barnets hjärtljud avlyssnades. Vid rutinkontrollerna deltog de blivande papporna ibland, men några

barnmorskor  upplevde att  de  vid dessa  tillfällen  kom som medföljare  till  den  gravida  kvinnan

snarare  än  blivande  fäder.  Samtliga  barnmorskor  beskrev  att  de  hade  mött  pappor  som under

besöken visat ointresse med kroppsspråket, lekt med sina telefoner eller bara suttit på en stol. 

”Att en pappa är i rummet innebär inte nödvändigtvis ett engagemang och det har jag väl upplevt 

nån gång att jag har haft en pappa som bara har kommit och sen bara suttit här fysiskt men man 

har inte fått nån bra kontakt.” 

 Några barnmorskor nämnde att blivande pappor nog inte trodde att mödrahälsovården var till för

dem. Andra trodde att mödrahälsovårdens fokus på kvinnan fick pappan att känna sig utanför och

att han då inte förstod att han var viktig. Till exempel kunde föräldrar som ringde för tidsbokning

fråga om pappan fick eller borde följa med på besöket. Vid tillfällen då pappan närvarade och fick

direkta frågor från barnmorskan beskrevs att han verkade bli förvånad över att hon brydde sig om

honom. 

”Det har hänt att kvinnor har kommit med sin man, suttit och väntat och så ropar jag in dem och 

så sitter pappan kvar, och så säger den blivande mamman ‘ska du inte följa med’ och han säger 

‘får jag det’ … jamen att de tror att det här är bara för mamman...” 
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Flera barnmorskor nämnde att enskilda samtal med blivande pappor kunde vara en möjlig åtgärd

för att göra honom mer delaktig i graviditeten. På så sätt kunde han få svar på sina frågor och också

en tydligare plats i mödrahälsovården. Barnmorskorna trodde att den blivande pappans upplevelser

och frågor under graviditeten inte var samma som kvinnornas, men det saknades resurser att bemöta

hans behov. 

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med fördjupningsarbetet var att beskriva barnmorskors erfarenheter av blivande pappors

deltagande  i  mödrahälsovården.  Barnmorskorna  menade  att  det  fanns  förväntningar  på  att  den

blivande pappan skulle vara engagerad i graviditeten, både från omgivningen och samhället. Det

framgick att barnmorskorna såg positivt på pappors deltagande och ansåg att en engagerad pappa

gynnade familjen. När den blivande pappan deltog hade barnmorskan inte så mycket att erbjuda

honom, hon försökte på olika sätt inkludera honom men några generella riktlinjer att arbeta efter

fanns inte. En närvarande pappa hade ingen tydlig plats och mödrahälsovårdens struktur gjorde att

resurserna  måste  riktas  mot  den  gravida  kvinnan,  vilket  barnmorskorna  trodde  kunde  leda  till

pappan kände sig utanför. Resultatet sammanfattades i temat Förväntad, men lite att erbjudas vilket

speglar  de  svårigheter  som  fanns  i  barnmorskans  möte  med  den  blivande  pappan.  Studiens

huvudfynd kommer härefter att diskuteras mot befintlig forskning och den blivande pappans roll i

mödrahälsovården diskuteras i relation till tidigare beskriven genusteori. 

Barnmorskorna i vår studie upplevde att pappor deltog i mödrahälsovården i större utsträckning

idag än i tidigare generationer. De beskrev att det skett förändringar i samhället och att det fanns

förväntningar på att pappan skulle vara engagerad. Widarsson et al. (2015) bekräftar detta och visar

att det under det senaste decenniet har skett stora förändringar såväl socialt som kulturellt. Detta har

resulterat i en större medvetenhet gällande jämställdhet och att män har börjat ta större ansvar för

hem och familj. Mollberg och Määttä (2011) beskriver att män som blir pappor förväntas uppfylla

samhällets krav på att ansvara för familjen. De kan uppleva ett tryck på att uppfylla dessa krav från

den egna umgängeskretsen eftersom omgivningen bedömer männen utifrån den nya papparollen. 

Trots de samhällsförändringar som skett menar Connell (2009, s. 144) att det fortfarande är få

män som antar lika stor föräldraroll som kvinnor och att orsakerna till detta ofta är ekonomiska. På

många  arbetsplatser  finns  könsstereotyper  och  många  företag  har  en  starkt  maskuliniserad
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ledningskultur som inte tillåter män att prioritera familjen (ibid., s. 172). Barnmorskorna i denna

studie  hade  erfarenheten  av  att  blivande  pappor  kan  ha  svårt  att  delta  i  besöken  på

mödrahälsovården på grund av  sina arbeten,  vilket  kan tyda  på att  starka  maskulinitetskulturer

fortfarande råder i samhället. Steen et al. (2012) och Widarsson et al. (2015) beskriver att blivande

pappor  kritiserar  mödrahälsovården  för  att  alla  besök  är  på  dagtid,  vilket  också  kan  tyda  på

ekonomiska orsaker och normer som inte tillåter männen att ägna sig åt familjerelaterade ärenden

på  arbetstid.  En  möjlighet  att  förbise  dessa  hinder  skulle  vara  att  bedriva  viss  del  av

mödrahälsovårdens verksamhet  på kvällar  och helger,  vilket  kanske är  svårt  i  praktiken.  Enligt

Widarsson  et  al.  (2012)  menar  pappor  att  de  inte  ser  någon  poäng  med  att  komma  till

mödrahälsovården när de ändå inte känner sig välkomna. Vi tror att fler blivande pappor skulle

prioritera besöken om de fann dem meningsfulla i transitionen att bli förälder. 

Barnmorskorna i vår studie ansåg att pappans deltagande i mödrahälsovården var positivt för

hela familjen.  De nämnde att  pappan fick större förståelse för den gravida kvinnan vilket även

beskrivs av Widarsson et al. (2012), exempelvis då kvinnan är trött och inte orkar göra samma saker

som förut. Vikten av att identifiera depression och andra psykiska problem hos blivande pappor

beskrevs av några deltagare. Bergström (2013) visar att den största risken för depression finns hos

de yngsta männen men också är kopplat till låg utbildningsnivå och inkomst. Att det finns grupper

av blivande pappor som är extra viktiga för barnmorskan att fånga upp kan alltså vara värdefullt att

ha i åtanke. Garfield (2015) menar att en deprimerad pappa påverkar både sin partner och deras

relation, vilket i sin tur får följder för barnets hälsa. Att fånga upp problem redan under graviditeten

är det bästa sättet att förebygga psykisk ohälsa hos nyblivna föräldrar, men hur det skulle fungera i

praktiken lämnas osagt (ibid.). Även om de intervjuade barnmorskorna beskrev en medvetenhet om

behov av extra stöd till somliga blivande pappor såg vi problem i mödrahälsovårdens upplägg. Det

saknades riktlinjer för hur barnmorskor kunde arbeta riktat mot den blivande pappan och resurserna

upplevdes  begränsade  av  deltagarna,  där  till  exempel  korta  besökstider  medförde  att  blivande

pappor ibland fick tystas ner för att den gravida kvinnan skulle hinna komma till tals. Draper och

Ives (2013) poängterar att för att pappan överhuvudtaget ska närvara på mödrahälsovården krävs att

den gravida kvinnan bjuder med honom. Om hon önskar besöka barnmorskan ensam kommer han

aldrig dit  (ibid.).  Andra hinder  som kan bidra  till  marginalisering och exkludering av blivande

pappor kan finnas i vårdmiljöns utformning, till exempel har mödrahälsovårdens väntrum kritiserats

för att vara så genusmärkta att män inte känner sig välkomna (SOU 2008:131, s. 56). Författarna

anser att mödrahälsovården inte har optimala förutsättningar för att främja ett jämlikt föräldraskap.
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De har begränsade resurser att både inkludera blivande pappor och att identifiera de som har behov

av  extra  stöd.  Dessa  brister  i  att  bemöta  blivande  föräldrar  jämlikt  kan  givetvis  påverka  hela

familjen. 

I  vårt  resultat  sågs att  barnmorskorna hade en stark vilja och medvetenhet om vikten av att

inkludera pappan i mödrahälsovården, men även att de upplevde att han hade en otydlig plats. I en

studie av Steen et al. (2012) har de blivande papporna svårt att beskriva sin egen roll, de befinner

sig  i  en gråzon där  de förväntas  närvara  men inte  ges  något  utrymme.  Papporna  uttrycker  sin

besvikelse över att stå utanför men har samtidigt förståelse för att fokus ligger på kvinnan och

barnet.  Enligt  Bogren  Jungmarker  et  al.  (2010)  anser  blivande  pappor  att  vård  av  kvinnan  är

viktigast och det egna behovet av stöd skattas lågt. Samtidigt känner de sig otillräckligt involverade

i vården och en känsla av att vara osynlig har framkommit i flera studier (Bogren Jungmarker et al.,

2010; Steen et al., 2012; Widarsson et al., 2012). Det något tvetydiga resultaten kan tyda på att det

behövs mer kunskap om vad papporna behöver och önskar för sin egen del, något som styrks av

SOU (2008:131, s. 56). 

Även gravida kvinnor har uttryckt missnöje över hur mödrahälsovården är upplagd. Både de och

deras partners är nöjda med medicinsk vård och information men är besvikna över bristen på stöd

(Widarsson et al., 2012). Blivande föräldrar menar att de får det viktigaste stödet från varandra, men

upplever att de befinner sig på okänd mark och behöver stöd även från mödrahälsovården (Steen et

al., 2012; Widarsson et al., 2012). Som tidigare nämnt är männens önskemål på mödrahälsovården

inte helt klarlagda men gravida kvinnor önskar att partnern involveras i högre grad (Widarsson et

al., 2012; Widarsson et al., 2015). I vårt resultat framkom att engagerade pappor var en resurs som

kunde stötta den gravida då exempelvis livsstilsförändringar var nödvändiga, men att hon kunde

utgöra ett motsvarande stöd för honom framgick inte. Steen et al. (2012) menar att blivande pappor

kan ha särskilt behov av stöd från mödrahälsovården eftersom män har uttryckt svårigheter att dela

sina känslor med andra män.

Dolan  och  Coe  (2011)  menar  att  män  konstruerar  en  viss  typ  av  maskulinitet  i  processen

graviditet, förlossning och faderskap. Denna maskulinitet är inte helt okomplicerad och kan hamna i

skuggan av den dominerande hegemoniska manlighetstypen som anses vara den mest accepterade.

Männen  upplever  sig  själva  som underordnade  under  graviditeten  och  antar  en  marginaliserad

maskulinitet,  samtidigt  som  de  fortfarande  delvis  identifierar  sig  med  den  hegemoniska
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maskuliniteten  (Dolan  och  Coe,  2011).  Vi  tror  att  en  blivande  pappa  som  inte  känner  sig

välkommen  att  delta  i  besöken  på  mödrahälsovården  kan  vackla  i  sin  identitet  och när

maskuliniteten omskapas kan han enligt Connell (1999, s. 153) känna uppgivenhet. Övergången

från  hegemonisk  maskulinitet  bildar  en  separationsfas  där  att  välja  passivitet  finns  som  ett

grunddrag. Detta kan medföra att  mannen medvetet  försöker undvika att  dominera i  beslut och

diskussioner (ibid.). Exempel på ett sådant förhållningssätt framkom i vår studie där barnmorskan

vittnade om uppenbart oengagerade pappor som satt och lekte med sina telefoner under besöken.

Barnmorskorna trodde att den blivande pappan hade svårt att se sin egen roll och betydelsen av att

delta i besöken på mödrahälsovården. Denna osäkerhet kan bottna i att de blivande papporna antar

en ny roll i sin manlighet som kan vara viktig att uppmärksamma och stötta.

Betydelse för barnmorskans yrkesprofession och förslag till vidare forskning

Studien  belyser  motsättningar  i  samhällets  och  barnmorskans  syn  på  pappan  och  den

organisation  hon  är  styrd  av.  Mödrahälsovården  måste  förvisso  övervaka  graviditeten  ur  ett

medicinskt perspektiv men bör även lägga resurser på de sociala och psykiska aspekterna av att bli

förälder, vilket givetvis även rör pappan. Att införa riktlinjer för hur barnmorskan kan arbeta med

den blivande pappan medför troligen fördelar för både barnmorskan, föräldrarna och i slutändan det

kommande barnet. Införande av särskilda pappasamtal och eventuellt pappagrupper skulle kunna få

blivande fäder att känna sig mer delaktiga. De kunde då få möjlighet att få svar på sina frågor, få det

stöd de behöver samt få en tydligare roll i mödrahälsovården. Ytterligare ett förslag är att utöka

besökstiderna på mödrahälsovården så att blivande föräldrar kan komma även på kvällstid. 

En tydlig roll för pappan underlättar barnmorskans arbete, är positivt för den blivande familjen

och kan bidra till  jämställdhet.  För att  mödrahälsovården ska kunna följa samhällets  utveckling

behöver relationen mellan barnmorskan och den blivande pappan belysas ytterligare. Vi efterfrågar

särskilt forskning som undersöker vad pappor efterfrågar för att kunna möta deras önskemål och

behov. Vi ser gärna att framtida forskning även inkluderar partners generellt och därmed lyfter fram

aspekter av att bli förälder i en samkönad relation. 

Metoddiskussion

Trovärdigheten  i  en  kvalitativ  studie  bedöms  utifrån  sin  överförbarhet,  giltighet  och

tillförlitlighet (Graneheim & Lundman, 2004).

Urvalet av deltagare skedde av praktiska skäl med bekvämlighetsurval. Det menar Olsson och
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Sörenssen (2011, s. 115) kan vara en svaghet eftersom deltagarna kan avvika från populationen. Vi

anser  att  urvalet  är  rimligt  för  syftet  med  undersökningen  eftersom barnmorskor  vid  samtliga

barnmorskemottagningar som mötte inklusionskriterierna tillfrågades. Däremot ser vi en svaghet i

studien i och med att antalet deltagare blev få eftersom flera tackade nej till intervju. Mängden data

blev därför relativt liten. Det är möjligt att vi fått en större variation i berättelserna om fler deltagare

kunnat inkluderas. Fler deltagare hade kunnat uppnås genom att utöka inklusionskriterierna till fler

barnmorskemottagningar  i  ett  större  geografiskt  område,  alternativt  samla  data  under  en längre

tidsperiod och därmed ge barnmorskorna möjlighet till framförhållning. Ett sådant förfarande som

kan  bidra  till  att  stärka  studiens  resultat  var  inte  möjligt  under  den  begränsade  tiden  för

genomförande av studien. Polit och Beck (2014, s. 286) beskriver att målet i kvalitativ forskning är

att uppnå datamättnad, det vill säga att nya intervjuer inte tillför ny information. Vi upplever att

barnmorskorna genomgående beskrivit likartade erfarenheter och är tveksamma till om ytterligare

intervjuer hade tillfört något nytt, men fler intervjuer hade givetvis gett rikare berättelser med fler

variationer. En risk med att många tackade nej till deltagande kan vara att barnmorskor med ett

mindre intresse av att inkludera den blivande pappan i mödrahälsovården inte intervjuades och att

resultatet därför saknar dessa aspekter.

Om resultatet är överförbart är enligt Lundman och Graneheim (2008, s. 170) upp till läsaren och

bedömningen underlättas av att metoden har beskrivits noggrant. Eftersom deltagarantalet var litet

är  vårt  förslag att  resultatet  inte  ska överföras  till  en annan population.  Resultatet  ger ändå en

inblick i barnmorskors erfarenheter av blivande pappors deltagande i mödrahälsovården som kan

behöva studeras ytterligare. 

Giltighet handlar om hur resultatet beskriver det som var avsett  att undersökas (Lundman &

Graneheim, 2008, s. 169). Att vi delade upp intervjuerna mellan oss kan ha gjort att de utfördes på

något  olika  sätt  trots  samma  intervjuguide  och  att  vi  därmed  fick  olika  typer  av  berättelser.

Intervjuguiden hade kunnat testas med en pilotintervju vilket initialt planerades, men genomfördes

inte eftersom det tog lång tid att rekrytera deltagare. Ett samstämmigt arbetssätt i intervjuerna har

underlättats  genom  att  frågorna  har  testats  mot  varandra  inför  datainsamling  samt  att  vi  läst

varandras intervjuer i direkt anslutning till transkriberingen. Vidare kan studiens giltighet bedömas

genom att  analysprocessen har  beskrivits  detaljerat  samt att  resultatet  illustrerats  med citat  från

intervjuerna. 

Möjligheten  att  följa  analysen  stärker  även  tillförlitligheten  som  handlar  om  de

ställningstaganden  forskarna  gjort.  En  kvalitativ  innehållsanalys  kräver  enligt  Lundman  och

Graneheim (2008, s. 171) en balans mellan att hålla sig textnära för att behålla kärnan och att tolka
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för att kunna se samband. De menar att analysen blir bättre ju mer erfarenhet forskaren har. För

författarna till denna studie var metoden ny. Risken för feltolkning har minskats med hjälp av den

märkning  som  beskrivits  i  analysen  och  koderna  har  upprepade  gånger  kontrollerats  mot

ursprungstexten. Tillförlitligheten ökar ytterligare genom att analysen utfördes av båda författarna

tillsammans samt regelbundet diskuterades med handledaren. 

Slutsats 

Samhället  arbetar  aktivt  för  jämställdhet  och  utvecklingen  märks  socialt  genom  ökade

förväntningar på den blivande pappans delaktighet i föräldraskapet. Barnmorskor har det största

ansvaret gällande omvårdnad under graviditet och har en viktig roll då en ny familj tar form. Det

finns  en  vilja  hos  barnmorskor  att  involvera  den  blivande  pappan  i  graviditeten  men

mödrahälsovårdens  utformning  bidrar  till  att  han  exkluderas  och  marginaliseras.

Mödrahälsovårdens barnmorskor behöver resurser och riktlinjer för att kunna ge pappan en naturlig

plats, stärka den blivande familjen och ge förutsättningar för ett jämställt föräldraskap.  
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Bilaga 1

Förfrågan om att delta i intervjustudie
Barnmorskors erfarenheter av att involvera blivande pappor i mödrahälsovården

Vi är två barnmorskestuderande från Umeå Universitet som inom vår utbildning genomför ett 
fördjupningsarbete. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi noterat att den gravida kvinnan ofta 
kommer ensam till mödrahälsovården. Att partnern ska känna sig delaktig i graviditeten är enligt SFOG ett 
mål för MHV (Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa, 2008) men nationella riktlinjer för hur det 
ska ske i praktiken saknas. Vi kontaktar dig för att informera om vårt fördjupningsarbete och tillfråga dig om 
du vill delta i intervjustudien och dela med dig av dina erfarenheter av att involvera den blivande pappan i 
mödrahälsovården. 

Syftet med fördjupningsarbetet är att belysa barnmorskors erfarenheter av att involvera blivande pappor i 
mödrahälsovården.

Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att du behöver uppge 
något skäl för detta. Intervjuerna spelas in med ditt tillstånd och beräknas ta högst en timme att genomföra. 
Insamlat material behandlas konfidentiellt genom att intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och 
kodlistan förvaras skild från intervjuerna. Enbart studenterna som genomför arbetet samt handledaren har 
tillgång till insamlad data. Vidare kommer resultatet att redovisas på så sätt att ingen enskild individ kan 
identifieras. Alla personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen (1998:204) och ansvarig för dina 
personuppgifter är Umeå Universitet.

Resultatet av intervjuerna sammanställs i en magisteruppsats inom ämnet Omvårdnad med inriktning mot 
sexuell & reproduktiv hälsa. Uppsatsen kommer efter att den examinerats och godkänts finnas tillgänglig i 
portalen DiVA (http://umu.diva-portal.org/). Vår förhoppning med arbetet är att lyfta fram och sprida 
barnmorskors erfarenheter av att involvera den blivande pappan i mödrahälsovården.

Vill du delta? Kontakta oss via e-post, telefon eller svara direkt på detta mail.

Med vänlig hälsning

Emma Lindberg Åsa Vahlström Handledare
Barnmorskestuderande Barnmorskestuderande Margareta Persson
emli0117@student.umu.se asva0010@student.umu.se Leg Barnmorska, Dr Med Vet,
Tel 070-3094747 Tel 070-5331893 Universitetslektor

margareta.persson@umu.se
Tel 090-786 56 98

mailto:margareta.persson@umu.se
mailto:asva0010@student.umu.se
mailto:emli0117@umu.student.se
http://umu.diva-portal.org/


Bilaga 2

INTERVJUGUIDE

Gå igenom:
 Syftet med studien & intervjun
 Info om konfidentialitet
 Att ingen obehörig kommer ha tillgång till inspelningen
 Underskrift “Informerat samtycke”

PÅBÖRJA INSPELNING!

 Hur ser det ut med pappans närvaro bland de gravida du möter?
Vad tror du att det beror på?
Vad finns det för fördelar & nackdelar med hög/låg närvaro?

 Hur upplever du pappans utrymme inom mödrahälsovården?
Varför tror du att det är så? Är det bra/dåligt? 
Om det inte är bra - vad vill du att han ska ha för plats? Utveckla!

 Hur lägger du upp arbetet riktat mot den blivande pappan?
Har du riktlinjer att följa? Hur ser de ut?
Hur gör du med en pappa som är väldigt engagerad/väldigt oengagerad?
Har du knep för att öka engagemanget hos blivande pappor - i så fall vad? Exempel?
Vad tycker du är det svåraste med att involvera pappan?
Uppmuntras hans närvaro - alltid eller vid specifika tillfällen? Varför?

 Hur ser du på din roll för ett par som väntar barn?

“Hjälpfrågor”, fördjupning
- Kan du berätta lite mer om…?
- Vad innebär…?
- Skulle du kunna ge ett exempel…?
- Hur tänker du…?

Områden att täcka in - är det skillnad vid hälsosamtal, inskrivningssamtal, föräldrautbildning, kontroller enligt 
basprogrammet?

 Då har jag fått svar på mina frågor - finns det något gällande att involvera pappan som
du tycker är viktigt som vi inte har pratat om?

Ta upp bakgrundsinformation: 
Ålder? Antal år som barnmorska? Hur många barnmorskor jobbar på denna MHV?



Bilaga 3

Informerat samtycke för deltagande i intervjustudie gällande barnmorskors erfarenheter av 
att involvera blivande pappor i mödrahälsovården

 Jag har skriftligt och muntligt informerats om studiens syfte och genomförande samt fått 
möjlighet att ställa frågor. 

 Jag är införstådd med att insamlad data hanteras konfidentiellt, att materialet endast är 
tillgänglig för behöriga samt att resultatet presenteras på så sätt att jag inte kommer kunna 
identifieras. 

 Jag är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan välja att 
avsluta mitt deltagande utan att uppge skäl.

___________________________ ___________________________
Underskrift Namnförtydligande

___________________________
Ort, datum

Forskningshuvudman: Umeå Universitet

Kontaktpersoner

Emma Lindberg Åsa Vahlström
Barnmorskestuderande Barnmorskestuderande
emli0117@student.umu.se asva0010@student.umu.se
Tel 070-3094747 Tel 070-5331893

Handledare
Margareta Persson
Leg Barnmorska, Dr Med Vet, Universitetslektor
margareta.persson@umu.se
Tel 090-786 56 98
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