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Abstrakt 
Att bli förälder är en av de största händelserna i livet. Tidigt i gravditeten 
påbörjas transitionen till förälder.  Förväntningar och upplevelser påverkas av 
den blivande förälderns egna resurser samt stöd från omgivningen och 
professionen. Studier har visat att män upplever bristande stöd under denna 
process. För att kunna ge blivande pappor stöd i övergången till föräldraskap 
behöver barnmorskan kunskap om deras upplevelser av att bli pappa. Syftet med 
studien var att beskriva mäns upplevelser under graviditet. Studien genomfördes 
som en litteraturstudie med inifrånperspektiv. De 12 utvalda artiklarna 
analyserades med kvalitativ innehålls analys och resulterade i kategorierna; att 
ha ambivalenta känslor; att graviditeten känns overklig; att roller och relationer 
förändras. Slutsatsen är att barnmorskan behöver visa medvetenhet och 
lyhördhet gentemot den blivande pappan för att kunna tillgodose hans behov av 
information och stöd under graviditeten. 
 
Nyckelord: pappa, upplevelser, graviditet, föräldraskap, kvalitativ 
innehållsanalys. 
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Att bli förälder är en av de största händelserna i en människas liv. Både män och kvinnor 

genomgår en övergångsprocess som påbörjas redan under graviditeten. Goodman, 

Schlossberg och Anderson (2006) beskriver en övergångsprocess som en händelse eller icke-

händelse som leder till förändringar i relationer, rutiner, antaganden och roller. Övergången 

kräver ofta nya beteendemönster. En övergång kan vara en händelse som leder till vinster 

likaväl som förluster. En förväntad övergång i en människas liv kan vara att få sitt första barn.  

 

Enligt LaRossa (1983) kan graviditeten ses som både en fysisk och social verklighet, som 

båda leder till att livet förändras för den blivande föräldern. Förändringen börjar redan under 

graviditeten, genom att tankar och beteende förändras likaväl som att kroppen förändras 

fysiskt. Imle (1990) menar att övergången till föräldraskap startar redan under den första 

trimestern. Förväntningarna på och upplevelserna av graviditeten och föräldraskapet påverkas 

av den blivande förälderns egna resurser samt upplevt stöd utifrån från samhälle, familj och 

professionen. Även samhällets influenser och egenskaper påverkar övergången. 

 

I samband med barnets födelse beskriver män att trots att de kände sig inbjudna att vara med 

vid förlossningen så kände de sig malplacerade, maktlösa och osäkra på sin roll (Draper, 

2003b). Att vara närvarande vid barnets födelse upplevde männen hade en stor betydelse i 

processen att bli pappa. Samtidigt som många män såg det som ett av de bästa ögonblicken i 

deras liv så sågs det också som att det var deras ansvar att vara med vid förlossningen. 

Förutom att de kände oro för barnets hälsa under förlossningen upplevde män också att det 

var svårt att se sin partner ha ont och de kände sig hjälplösa i den situationen. (Vehviläinen-

Julkunen & Liukkonen, 1998). 

 

Under barnets första år upplevde män sig säkra som pappa och partner och uttryckte känslor 

av engagemang och anknytning till barnet. Pappor såg föräldraskapet som ett partnerskap men 

samtidigt upplevde de att de nya kraven orsakade påfrestningar (Nyström & Öhrling, 2004). I 

studier (Plantin, Olukoya & Ny, 2011; Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid & Bremberg, 2008) 

framkom att trots att det finns evidens för att mäns delaktighet i barnets vård har positiva 

effekter på hälsan hos mannen, hans partner och barnet, erbjuds män väldigt lite eller inget 

stöd angående föräldraskapet. 

 

I studier (Condon, Boyce & Corkindale, 2004; Fletcher, Silberberg & Galloway, 2004) 

framkom att majoriteten av förstagångsfäderna ansåg att föräldrautbildningen hade förberett 
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dem inför förlossningen, men inte för de livsstils- och relationsförändringar som väntade dem 

efter barnets födelse. Liknande resultat beskrivs av Premberg, Hellström och Berg (2008) där 

män upplevde att det första året som pappa innebar att sätta barnet i främsta rummet, utan att 

tappa bort sig själv. Tiden efter barnets födelse upplevdes som en omvälvande upplevelse som 

var svår att förbereda sig för. Att bli pappa upplevdes för det mesta positivt men påverkades 

av hur de upplevde att de hade klarat övergången till den nya livsfasen och hur de klarade av 

den nya situationen och den stress faderskapet också innebar.  Det var viktigt för männen att 

få tillfälle att utveckla en egen relation till barnet. De kände att föräldrautbildningen hade gett 

dem en mental förberedelse även om de sedan hade glömt bort det mesta efter förlossningen. 

De deltog inte aktivt i föräldrautbildningen på BVC, eftersom de upplevde den riktad till 

mammorna. 

 

Som man konstaterar i en försäkringsanalys från Försäkringskassan (2011) är det långt ifrån 

jämställt när det gäller uttaget av föräldrapenning. Socialpolitiskt försöker man i Sverige 

involvera männen i föräldraskapet genom att göra arbetslivet mer familjevänligt och 

föräldraförsäkringen mer jämlik. Och statistik från Försäkringskassan visar att mäns uttag av 

föräldrapenning ökar. 1974 när föräldrapenning infördes var mäns uttag 0,5 %. 2000 tog män 

ut 12,4 % av det totala antalet föräldrapennindagar. 2010 hade mäns uttag ökat till ca 23 %. 

18,3 % av papporna hade inte tagit ut någon föräldrapenning alls när barnet fyller 4 år. 

Samma siffra för mammorna var 1,6 % (Försäkringskassan, 2011). 

 

Hildingsson och Rådestad (2005) fann att majoriteten av svenska kvinnor är nöjda med den 

antenatala vården. Men den starkaste faktorn för att de skulle vara missnöjda var att de hade 

upplevt att barnmorskan på mödrahälsovården inte hade uppmärksammat och stöttat deras 

partner. I en studie av (Bogren Jungmarker, Lindgren & Hildingsson, 2010) studerades mäns 

upplevelser av den antenatala vården och deras delatagande i den samma. Där fann man att 

det bara var 4 % av förstagångs pappor som inte deltog vid något besök hos barnmorskan på 

mödravårdscentralen. Motsvarande siffra bland dem som hade barn sedan tidigare var 20 %. 

Majoriteten (78 %) av förstagångs pappor deltog i föräldrautbildningen. Bland dem som hade 

barn sedan tidigare var det färre som deltog (8 %), men många av dem angav att de hade gått 

föräldrautbildning vid en tidigare graviditet. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) ingår i barnmorskans arbete att i dialog med de blivande 

föräldrarna ge stöd i föräldraskapet och förberedelse inför förlossningen. Mödra- och 
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barnhälsovårdens uppdrag är att bedriva hälsofrämjande och förebyggande arbete. Arbetet ska 

ske både genom fortlöpande enskilda möten med föräldrar och genom föräldragrupper samt 

genom samverkan med andra verksamheter som är angelägna för familjen. Vidare ska 

föräldrastödet utgå ifrån det gemensamma föräldraskapet och utformas så att kvinnor och män 

i lika höga grad attraheras av att medverka såväl individuellt som i grupp. Detta kräver 

specifik kunskap och kompetens, en tydlig ram och en målsättning samt strategiska val av 

insatser (Folkhälsoinstitutet, 2007). För att kunna ge blivande pappor stöd i övergången till 

föräldraskap behöver barnmorskan kunskap om deras upplevelser av att bli förälder. Syfte 

med denna litteratur studie var att beskriva mäns upplevelser under graviditet. 

 

METOD 

 

Då syftet med denna studie var att beskriva mäns upplevelser under graviditet, genomfördes 

en litteraturstudie med ett inifrånperspektiv. Enligt Holloway och Wheeler (2006) används 

kvalitativ ansats för att utforska upplevelser, känslor och beteenden hos människor. En 

litteraturstudie kan enligt Polit och Beck (2004) ha flera viktiga funktioner i 

forskningsprocessen. Litteraturstudien kan ligga som grund till en studie, den kan ge en 

bakgrund till att förstå den kunskap som finns i ämnet och även inspirera till ny forskning.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed. Cinahl är enligt Polit och 

Beck (2004) den viktigaste databasen när det gäller omvårdnadsforskning, då den täcker alla 

engelskspråkiga artiklar inom omvårdnadsforskningen. PubMed täcker databaserna Medline 

och Oldmedline. De sökord som användes var fatherhood, becoming a father, parenthood, 

expectant fathers och experience. Booelska söktermen AND användes för att begränsa 

sökningen. För att göra litteratur studien användes data från vetenskapliga artiklar som 

svarade mot valda inklusions- och exklusionskriterier. De inklusionskriterier som användes i 

denna studie var kvalitativa studier med ett inifrån perspektiv som beskrev blivande fäders 

upplevelser under partnerns graviditet. Artiklar skrivna på engelska söktes. 

Exklusionskriterier var studier som beskrev adoptivföräldrar, tonårsföräldrar, föräldrar till 

sjuka eller för tidigt födda barn. Enligt Medina och Pilaquilén (2010) ska det vara 

primärkällor som används i en litteraturstudie. Urvalet gjordes i första hand utifrån titlar och 

abstrakt, för att se om dessa svarade mot studiens syfte. Där efter lästes hela artiklarna igenom 
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för att kunna göra ett urval. Ytterligare manuella sökningar gjordes utifrån referenser i de 

funna studierna. Slutligen valdes 13 artiklar ut, se tabell 1. 

 

Tabell 1 Översikt litteratursökning 
 
Syftet med sökningen: mäns upplevelser under graviditet 
Sökning 
nr 

*) Söktermer 
 

Antal  
träffar 

Antal  
valda 

PubMed 2011-02-19 
 
1 

 
FT 

 
fatherhood AND experience* 

 
76 

 
5 

2 FT parenthood AND experience* 346 1 
3 FT becoming a father AND experience* 55 1 
4 FT expectant father* AND experience* 33 1 
Limits: English, full text. 
 
CINAHL 2011-02-19 
 
5 

 
FT 

 
fatherhood AND experience* 

 
82 

 
1 

6 FT parenthood AND experience* 247 1 
7 FT becoming a father AND experience* 9 0 
8 FT expectant father* AND experience* 65 1 
Limits: English, peer reviewed  
 
*FT – fritextsökning. Antal funna artiklar 11 

Funna genom manuell sökning 2 
Totalt antal funna artiklar 13 

 

Kvalitetsgranskning 

För att kunna bedöma och värdera bevis krävdes systematik och konsekvens i granskningen 

av de utvalda artiklarna. Enligt Willman, Stoltz och Batsevani (2006) kan en första 

bedömning av artiklarnas kvalitet vara ett steg i beslutet om fortsatt granskning. Frågor som 

då ställdes var: Känns syftet relevant? Är det undersöknings personernas subjektiva 

upplevelser och erfarenheter som forskarna försöker beskriva? Verkar resultatet rimligt? Har 

tillförlitligheten tillstyrkts?  I denna studie kvalitetsgranskades artiklarna enligt ett särskilt 

protokoll, bilaga H, för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier enligt Willman et al. (2006). 

Genom att använda protokollet bedömdes bland annat problemformuleringens avgränsning, 

urvalets genomförande, tydligheten i beskrivningen av metod och analys, resultatets giltighet 

och redovisning. Utifrån svaren på de olika frågorna i protokollet fick studien en 

poängsumma. Poängen räknades om till en procentsats, där 60-69 procent gav låg kvalitet, 70-

79 procent gav medel kvalitet och 80-100 procent gav hög kvalitet. Studier som fick låg 

kvalitet eller lägre än 60 procents kvalitet uteslöts. Efter kvalitets-granskningen av de 13 

artiklarna var det en som valdes bort på grund av låg kvalitet och 12 artiklar återstod, se tabell 

2. 
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Tabell 2 Översikt över de utvalda artiklar som kvalitet granskades (n=13) 
Författare 
/År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamling 
Analysmetod 
 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Barclay  
et al.  
1996 
Australien 

Kvalitativ 53 män Fokusgrupper 
Grounded theory 

Männen kände att fokus var på deras 
partners förlossning.  
Männens frågor angående sin 
identitetsutveckling, förändrade 
relationer och deras blivande roll som 
pappa försummades. 
De kände sig främmande genom det sätt 
informationen presenterades på.  
 

Hög 

Deave & 
Johnson    
2008 
England 

Kvalitativ 20 män Semistrukturerade 
intervjuer 
Kvalitativ innehålls 
analys 

Man fann att männen upplevde 
avsaknad av stödmekanismer, 
engagemang i prenatala vården och 
behov av mer information om 
föräldraskap, barnavård och relationer. 
 

Hög 

Deave et al. 
2008 
England 

Kvalitativ 20 
kvinnor 
16 män 

Semistrukturerade 
intervjuer 
Kvalitativ innehålls 
analys 
 

Männen kände sig involverade i 
graviditeten men uteslutna från 
mödravårds besök och 
föräldrautbildning och den litteratur som 
fanns tillgänglig.  
De upplevde att de bara hade 
hälsopersonalen och arbetskollegor att 
vända sig till för stöd. 
 

Hög 

Draper 
2002 
England 

Kvalitativ 18 män Semistrukturerade 
intervjuer 
Kvalitativ innehålls 
analys 

Männen ville vara engagerade i sin 
partners graviditet men upplevde det 
svårt att känna att det var verkligt. De 
deltog i olika kroppsförmedlande 
aktiviteter som; graviditetsbeskedet, att 
berätta om graviditeten, fosterrörelser, 
ultraljuds- undersökning och närvaron 
vid förlossningen. Dessa förde dem 
närmare den gravida kvinnans kropp 
och därmed deras ofödda barn. 
 

Medel 

Draper 
2003 
England 

Kvalitativ 
 

18 män Semistrukturerade 
intervjuer 
Kvalitativ innehålls 
analys 

1 Två personer i en.  
2 Kvinnans kropp förändras.  
3 Brutna kroppsgränser genom ultraljud, 
förlossning och amning  
Genom kroppsförmedlade stunder som; 
graviditetstestet, tillkännagivandet, 
ultraljudet, sparkarna och att vara med 
vid förlossningen kan mannen få hjälp 
att omformulera det okända området 
som graviditeten och födelsen innebär. 
 

Medel 

Finnbogadottir 
et al. 
2003 
Sverige 

Kvalitativ 7 män Narrativ intervju 
Kvalitativ innehålls 
analys 
 

De blivande papporna upplevde 
psykiska, sociala och fysiska 
förändringar under graviditeten.  
De åtta kategorierna var: känsla av 
overklighet, otillräcklighet, uteslutas, 
verklighet, social förändring, fysisk 
förändring, ansvar och utveckling.  

Hög 
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Fortsättning: Tabell 2 Översikt över de utvalda artiklar som kvalitet granskades (n=13) 
Författare 
/År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Datainsamling 
Analysmetod 
 

Huvudfynd Kvalitet 
 

Gage & Kirk 
2002 
Nya Zeeland 

Kvalitativ 19 män Fokusgrupper  
Kvalitativ innehålls 
analys 

Övergången till faderskap påverkades 
av flera förberedelsestrategier; fysiska, 
känslomässig och ekonomiska. Även 
relationer till vänner, svärföräldrar och 
hälsopersonal påverkade övergången. 
 

Hög 

Hall 
1995 
Danmark 

Kvalitativ 3 män Djupintervjuer 
Kvalitativ innehålls 
analys 
 

I slutet av graviditeten bestod männens 
upplevelser av glädje och spänning.  
 

Hög 

Hallgren  
et al. 
1999 
Sverige 

Kvalitativ 11 män Semistrukturerade 
intervjuer 
Strukturerad 
hermeneutisk analys 
 

Man fann männen i olika grader 
engagerade och distanserade.  
De kände sig oförberedda för en så 
oförutsägbar process, upplevelsen av 
tiden och smärtan, kvinnans handlingar 
och deras egen reaktion. 
 

Hög 

Jordan 
1990 
USA 

Kvalitativ 
 
 

56 män Intervjuer 
Konstant jämförande 
metod 
Grounded theory 

Män upplevde att de inte sågs som 
föräldrar utan som hjälpredor och 
familjeförsörjare vilket gjorde det 
svårare för dem att ta till sig 
verkligheten i graviditeten och barnet. 
De kände sig utestängda från 
upplevelsen av graviditeten av sin 
partner, hälsopersonalen och samhället. 
De saknade förebilder som hjälp för att 
anta rollen som en aktiv och involverad 
förälder. 
 

Hög 

Kao & Long 
2004 
Taiwan 

Kvalitativ 14 män Ostrukturerade 
intervjuer 
Kvalitativ innehålls 
analys 
 

Männens upplevelser under tredje 
trimestern var: glädje, 
känslor av osäkerhet, 
anpassning, förberedelse inför 
faderskapet, engagemang, tankar på 
jämställdhetsaspekter,  
det underbara i att känna fosterrörelser 
och en utökad vision. 
 

Låg 

Longworth & 
Kingdon 
2010 
England 

Kvalitativ 11 män Semistrukturerade 
intervjuer 
Kvalitativ innehålls 
analys 
 

Födelsen är det tillfälle männen tycker 
är början på faderskapet. Men, med 
deras upplevda brist på kunskap och 
kontroll, kämpar de med att hitta sin roll 
där. De upplevde sig avstängda från 
graviditeten och förlossningen, att de 
befann sig i periferin.  
 

Medel 

Sansiriphun  
et al. 
2010 
Thailand 

Kvalitativ 20 män Djupintervjuer 
Grounded theory 

Man kunde se en grundläggande social 
process hos männen; att vilja skydda det 
ofödda barnet. Denna process kunde 
delas in i tre steg: att bekräfta och 
acceptera, att uppfatta det ofödda barnet 
som en människa och att vilja 
säkerställa hälsan hos mor och barn. 
 
 

Hög 
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Analys 

Data bestod av kvalitativa studier som analyserades med kvalitativ, manifest innehållsanalys 

med en induktiv ansats för att komma nära och förstå deltagarnas upplevelser. Syftet med 

innehållsanalysen var att få en kondenserad beskrivning av upplevelserna (Graneheim& 

Lundman, 2003). Induktiv ansats är enligt Elo och Kyngäs (2008) lämplig för den här typen 

av studier då det rör sig om en stor mängd data. Detta innebar en förutsättningslös analys av 

alla utvalda texter.  

 

Analysen genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2003) som innebar att det första 

steget var att läsa igenom de utvalda artiklarna upprepade gånger för att få en djupare 

förståelse för innehållet. Där efter valdes de textenheter ut som motsvarade studiens syfte. 

Textenheterna kodades, det vill säga de med liknande innehåll fick samma kod, en etikett som 

talade om att de hörde ihop. Sedan följde kondensering och översättning från engelska till 

svenska. Kondensering innebar att textenheterna kortades ner utan att förlora den manifesta 

innebörden. Där efter togs de kondenserade textenheterna till en högre logisk nivå genom 

abstraktion. Detta innebar att textenheterna med liknande innehåll sammanfördes i kategorier. 

Kategorier fördes samman i flera steg till bredare men färre kategorier utifrån likheter och 

skillnader i innehåll (jmf. Holloway & Wheeler, 2006). Enligt Graneheim och Lundman 

(2003) är kategorisering huvuddelen av kvalitativ innehållsanalys. En kategori svarar på 

frågan ”Vad”? Inga data får exkluderas för att de inte passar in i någon kategori. Data ska 

heller inte passa in i flera än en kategori. För att säkerställa trovärdigheten i analysen 

jämfördes de kondenserade textenheterna, koderna och kategorierna fortlöpande med 

ursprungstexterna (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

RESULTAT 

 

Analysen resulterade i tre kategorier, se tabell 3. Dessa kommer att presenteras i form av 

brödtext och även citat ur de olika artiklarna för att beskriva innehållet.  

 

Tabell 3 Översikt av kategorier (n = 3) 

Att ha ambivalenta känslor. 

Att graviditeten känns overklig 

Att roller och relationer förändras. 
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Att ha ambivalenta känslor  

I studier (Draper, 2002; Finnbogadottir, Crang & Svalenius, 2003; Jordan, 1990) berättade 

män om den glädje de upplevde i samband med att de fick besked om graviditeten. Män 

upplevde själva utförandet av graviditetstestet som ett starkt minne, antingen de var 

engagerade i att köpa testet och själva utförandet eller de fick graviditetsbeskedet av sin 

partner (Draper, 2002). Män beskrev hur de kände sig berörda vid det första ultraljudet 

(Draper, 2003a; Finnbogadottir et al., 2003; Hall, 1995; Hallgren, Kihlgren, Forslin & 

Norberg, 1999). De var upprymda över graviditeten och kände fascination över fostrets 

utveckling (Hall, 1995). De berättade om den nyfikenhet de kände inför att se sitt barn födas 

och hur de såg fram emot att bli pappa, utan att riktigt veta vad det skulle komma att innebära 

(Longworth & Kingdon, 2010). En känsla av ödmjukhet och kärlek till barnet växte successivt 

fram under graviditeten (Finnbogadottir et al. 2003).  

 

”…I walked about, was happy, told everybody and become ”high”,  
I’m daddy just like you are!” (Finnbogadottir et al. 2003, s. 99) 

 

Vissa män berättade om rädsla inför graviditeten. Män uttryckte rädsla inför vad de blivit 

involverade i och hur detta skulle påverka resten av deras liv. De beskrev rädsla för att de 

skulle komma att förlora sin frihet och sina manliga vänner och för hur deras mansroll skulle 

bli ifrågasatt. En del män kände rädsla inför att de skulle komma att ha dåligt samvete om de 

skulle göra något för sig själv (Barclay, Donovan & Genovese, 1996; Finnbogadottir et al. 

2003). I studien (Barclay et al, 1996) beskrev män en överväldigande rädsla för att inte 

uppfylla de roller de förväntades ha under graviditeten, förlossningen och efter födelsen. Män 

kände rädsla över att vara med vid förlossningen, samtidigt som de inte ville missa att vara 

med. Vissa män upplevde att oron över det väntade barnet och föräldraskapet var större än 

oron över graviditeten och förlossningen (Barclay et al., 1996; Gage & Kirk, 2002; 

Sansiriphun, Kantaruksa, Klunklin, Baosuan & Jordan, 2010). De  kände oro och stress över 

hur deras ekonomi skulle komma att påverkas (Barclay et al., 1996; Gage & Kirk, 2002; 

Sansiriphun et al., 2010). Andra män kände oro över både kvinnans och barnets hälsa 

(Barclay et al., 1996; Finnbogadottir et al., 2003; Hallgren et al., 1999; Longworth & 

Kingdon, 2010; Sansiriphun et al., 2010). Män beskrev oro över hur man praktiskt tar hand 

om ett barn (Barclay et al., 1996; Deave & Johnson, 2008; Deave, Johnson & Ingram, 2008; 

Finnbogadottir et al., 2003; Gage & Kirk, 2002; Jordan, 1990; Sansiriphun et al., 2010). Det 

handlade om saker som vilka kläder barnet skulle behöva, hur man håller barnet och hur man 
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ska kommunicera med det nyfödda barnet. Män beskrev att de saknade information om den 

gravida kvinnan, hur han som partner kunde stötta henne under graviditeten, fakta om 

förlossningsprocessen, hur man tar hand om kvinnan efter förlossningen och förändringar i 

relationen till partnern (Barclay et al., 1996; Deave & Johnson, 2008; Deave et al., 2008; 

Finnbogadottir et al., 2003; Gage & Kirk, 2002; Jordan, 1990; Sansiriphun et al., 2010). Män 

upplevde att de oroade sig för sin partner och vad hon gick igenom, men att kvinnan inte 

oroade sig för dem (Barclay et al., 1996).  

 

Män kände osäkerhet över hur de skulle hantera graviditeten. De upplevde att de inte räckte 

till då ingenting de gjorde var bra nog eller då de inte hann med allt de ville göra. Att män inte 

kände att de hade kontroll över situationen gjorde att de kände sig maktlösa och frustrerade 

(Finnbogadottir et al., 2003). De beskrev hur de kände osäkerhet om förlossningsprocessen 

och inte visste hur de skulle komma att reagera och hur pass stort stöd de skulle komma att 

vara för sin partner (Barclay et al., 1996; Hall, 1995; Hallgren et al., 1999; Longworth & 

Kingdon, 2010). Enligt Barclay et al. (1996) och Hallgren et al. (1999) förväntade män sig att 

känna hjälplöshet även under förlossningen. I studier (Deave & Johnson, 2008; Deave et al., 

2008) beskrev män att de saknade kunskap speciellt riktad till dem som blivande pappor. 

Männen sökte kunskap och stöd via hälso- och sjukvården (Barclay et al., 1996; 

Finnbogadottir et al., 2003; Gage & Kirk, 2002) och från sina föräldrar, andra släktingar, 

vänner, litteratur och media (Hallgren et al., 1999; Barclay et al., 1996). Män beskrev hur de 

var missnöjda med den information och det stöd de fick från hälso- och sjukvården (Barclay 

et al., 1996; Deave & Johnson, 2008; Deave et al., 2008; Gage & Kirk, 2002; Hallgren et al., 

1999). Barclay et al. (1996) fann att männen upplevde att de fick andra-hands-information via 

sin partner. De kände sig negativa till den information de fick från sin partner, vänner och 

familj. Information som man inte bett om var ovälkommen och upplevdes som ett intrång. 

Information som inte kändes relevant för dem, som till exempel information om amning, 

valdes bort (Deave et al., 2008). Föräldrautbildningen motsvarade inte deras förväntningar då 

den fokuserade på kvinnan (Barclay et al., 1996; Deave & Johnson, 2008; Sansiriphun et al., 

2010).  

 
”One subject said his wife would sit him down and ’pull’ his 
experience out of him, for which he was very grateful. He believed she 
recognized they were both becoming parents, the only difference being 
that she was incubating and would give birth to the child...” 
 (Jordan, 1990, s. 14) 
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Att graviditeten känns overklig 

Enligt studier (Finnbogadottir et al., 2003; Gage & Kirk, 2002) upplevde männen graviditeten 

och barnet overkligt. Män beskrev hur tidiga förändringar hos partnern inte sågs som tecken 

eller bevis på en graviditet, utan tolkades istället som symtom på sjukdom eller att partnern 

bara ökat i vikt (Draper, 2002; Draper, 2003a; Jordan, 1990). I studien av Draper (2003a) 

beskrev män hur de saknade egna kroppsupplevelser av graviditeten, till skillnad från kvinnan 

som kunde känna varje dag vad som hände i hennes kropp. De kände frustration och 

svartsjuka, inför att inte själva kunna uppleva barnet fysiskt. Det hade svårt att förställa sig 

barnet (Barclay et al., 1996; Draper, 2003a), och födelsen (Hallgren et al., 1999). I Jordans 

studie (1990) berättade män om hur graviditeten och barnet till en början var en idé hos båda 

föräldrarna, ett potentiellt barn. De gav exempelvis det potentiella barnet ett smeknamn. I 

studier (Jordan, 1990; Sansiriphun et al., 2010) framkom beskrivningar där män föreställde 

sig ett större, aktivt och kapabelt barn eller ett litet, svagt och ömtåligt barn (Sansiriphun et 

al., 2010) som kunde påverkas negativt om kvinnan utsattes för något farligt. 

 

”It was apparent that all the seven expectant father’s experienced a 
feeling of unreality sometime during the pregnancy...”  
(Finnbogadottir et al., 2003, s. 98) 
 

Tidpunkten för när graviditeten och barnet började bli mer verkligt, varierade bland männen. 

Män beskrev både att de litade på sin partners kroppsliga förklaringar och de beskrev att 

graviditetstestet sågs som ett vetenskapligt bevis på graviditeten (Draper, 2002). Män beskrev 

hur de inväntade professionens bekräftelse (Jordan, 1990). Ultraljudsundersökningen 

minskade känslan av overklighet (Finnbogadottir et al., 2003; Draper, 2003a). Att höra 

hjärtljuden och känna fosterrörelser var för många män viktigt för att graviditeten skulle 

kännas verklig (Draper, 2003a; Finnbogadottir et al., 2003; Hall, 1995; Jordan, 1990). 

Kommentarer från omgivningen om graviditeten samt egna förberedelser för barnet ökade 

känslan av verklighet (Jordan, 1990).  Män beskrev hur de fick kontakt med barnet via sin 

partners kropp, vid graviditetstestet, vid ultraljudsundersökningen och genom fosterrörelser 

(Draper, 2003a; Hall, 1995; Sansiriphun et al., 2010). Män beskrev även att de som en 

förberedelse, pratade och sjöng för barnet (Sansiriphun et al., 2010). Under det att graviditeten 

utvecklades blev den mer verklig och män beskrev att de kände ett ökat ansvar inför att bli 

pappa (Gage & Kirks, 2002). 
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Att roller och relationer förändras. 

Män beskrev att de under graviditeten upplevde förändringar i sin roll. De upplevde en 

övergång från man till pappa genom att anpassa sig och flytta fokus från sig själv till barnet 

(Finnbogadottir et al., 2003). Män kände sig många gånger mer intresserad av framtiden som 

pappa och av barnet än av förlossningen (Hallgren et al., 1999). De hade förväntningar på det 

kommande livet med barnet och hur de själva skulle bli som pappa. De ville ge sitt barn ett 

annat faderskap än de själva fått. De ville ha en närmare relation till sitt barn, bli en pappa att 

prata med och lita på (Deave & Johnson, 2008; Deave et al., 2008; Gage & Kirk, 2002; Hall, 

1995; Hallgren et al., 1999).  

   

Män upplevde att det var väldigt viktigt att delta aktivt i graviditeten. De kände sig 

involverade och var aktivt engagerade i förlossningen och förberedelserna inför densamma 

(Draper, 2002; Draper, 2003a; Finnbogadottir et al., 2003; Hall, 1995; Hallgren et al., 1999; 

Longworth & Kingdon, 2010). Vissa män upplevde att de hade svårt att engagera sig i 

graviditeten, på grund av att den kändes overklig (Draper, 2002; Draper, 2003a). Män beskrev 

förlossningen som en gemensam angelägenhet och de såg sin en egen roll i den (Longworth & 

Kingdon, 2010; Hallgren et al., 1999; Sansiriphun et al., 2010). Enligt Barclay et al. (1996) 

och Gage och Kirk (2002) upplevde män att de fick motstridiga råd angående sin roll som 

blivande pappa. Män upplevde att de saknade stöd i sin föräldraroll. De beskrev hur de inte 

hade någon att vända sig till, förutom sin partner och i vissa fall sina arbetskamrater (Deave & 

Johnson, 2008; Deave et al., 2008; Finnbogadottir et al., 2003; Jordan, 1990). Andra män 

berättade hur de upplevde stöd från partnern, släkt, kollegor och hälsopersonalen (Deave & 

Johnson, 2008; Deave et al., 2008; Gage & Kirk, 2002; Jordan, 1990).  

 

”I have been surprised when people have asked ‘are you going to  
be there?’ gosh I think, well yeah, of course, isn´t everyone  
these days?”  (Longworth & Kingdon, 2010, s. 4) 

 

Män kände förändring och utveckling i sin personlighet. De kände sig bekräftade, kompetenta 

och fick ett ökat självförtroende (Finnbogadottir et al., 2003; Hallgren et al., 1999). Män 

beskrev att de ville ta mer ansvar för sin egen livsstil genom att äta sunt, träna fysiskt, dricka 

mindre alkohol och sluta använda tobak (Finnbogadottir et al., 2003; Sansiriphun et al., 2010). 

Vissa män upplevde fysiska förändringar under graviditeten som viktuppgång och 

bäckensmärta (Finnbogadottir et al., 2003). Män beskrev att de ville avlasta sin fru fysiskt och 

mental (Finnbogadottir et al., 2003; Sansiriphun et al., 2010). Studier (Finnbogadottir et al., 
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2003; Gage & Kirk, 2002; Longworth & Kingdon, 2010; Jordan, 1990) visade att män för att 

förbereda sig på att bli pappa många gånger ville sköta praktiska förberedelser och fokuserade 

mindre på de känslomässiga aspekterna av barnets födelse. De planerade för en större och 

säkrare bil, gjorde husrenoveringar och ordnade med barnets rum. Män berättade också hur de 

gjorde ekonomiska planer och sparade pengar, med tanke på att ekonomin skulle komma att 

påverkas när de skulle bli föräldrar (Gage & Kirk, 2002; Sansiriphun et al., 2010).   

 

“They transferred the focus from themselves to the baby, re-
evaluated their lives and seemed to adapt themselves to their new 
roles as fathers...“ (Finnbogadottir et al., 2003, s. 101) 

 

Män kände förvirring över de förändringar de märkte både hos sig själva och hos sin partner 

(Barclay et al., 1996). I studier (Barclay et al., 1996; Deave & Johnson, 2008; Deave et al., 

2008; Draper, 2002; Draper, 2003a; Finnbogadottir et al., 2003; Hallgren et al., 1999; 

Longworth & Kingdon, 2010; Jordan, 1990) beskrev män hur de upplevde distans till 

graviditeten, trots att de kände sig entusiastiska över att bli pappa och trots försök att vara 

involverade. Män relaterade detta till att de inte själv kunde uppleva graviditeten fysiskt, till 

skillnad från kvinnan (Barclay et al., 1996; Draper, 2002; Draper, 2003a; Finnbogadottir et 

al., 2003; Longworth & Kingdon, 2010). Män kände sig överflödiga om de hade svårt att 

engagera sig i graviditeten (Draper, 2002).  

 

Män beskrev också hur de kunde välja att vara engagerad eller inte, då de inte hade några 

egna fysiska upplevelser av graviditeten (Draper, 2003a). En anledning för män att vilja 

distansera sig från graviditeten var att mannen såg den som sin partners graviditet (Longworth 

& Kingdon, 2010). Han tvivlade på att det fanns något mer som han kunde tillföra. Han antog 

rollen som observatör. I studien (Hallgren et al., 1999) beskrev män hur de såg graviditet, att 

föda barn och förberedelser inför förlossningen som kvinnornas sak och att männen spelade 

en mindre roll i detta. Men mänvalde också att distansera sig för att skydda sig själv från 

besvikelse, oro och fysiska detaljer. De tvekade om att vara med vid förlossningen eller ville 

delta bara för att det förväntades av dem.  

 

I studier (Deave & Johnson, 2008; Deave et al., 2008; Finnbogadottir et al., 2003; Hallgren et 

al. 1999; Jordan, 1990) berättade män hur personalens bemötande gjorde att de kände sig 

lämnade utanför graviditeten. De upplevde att personalen bara vände sig till kvinnan både 

under mödravårdsbesöken och under föräldrautbildningarna. Män uppfattade budskapet från 
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personalen, att deras roll var att bara vara ett stöd för kvinnan. De kände inte att personalen 

involverade dem som par. I studien av Finnbogadottir et al. (2003) beskrev män hur ett 

respektlöst bemötande av hälso- och sjukvårds personal, eller att de inte såg eller hörde 

mannen som blivande pappa fick honom att känna sig kränkt och utesluten. 

 

”...She said hello to my wife and turned her back on me so I had to 
push myself forward, in front of her, so that I could shake hands with 
her as well. For the first five minutes she only looked at my wife and 
spoke to her alone...” (Finnbogadottir et al., 2003, s. 100) 

 

Män upplevde förändringar i sitt sociala liv och i relationen till andra. De upplevde en 

kvävande känsla inför att bli pappa och en sorglig längtan efter sitt gamla liv. Detta gav dem 

skuldkänslor (Draper, 2003a; Finnbogadottir et al., 2003). Män beskrev hur de kände sig 

isolerad och att de gled ifrån sina gamla vänner. Män upplevde också att de bemöttes med 

högre aktning och en känsla av solidaritet i en ”hemlig pappaklubb” av andra pappor, även av 

sin egen pappa (Finnbogadottir et al., 2003; Gage & Kirk, 2002).  

 

Även relationen till partnern förändrades. Minskad sexlust i slutet av graviditeten gav känslor 

av otillräcklighet (Finnbogadottir et al., 2003). Män beskrev hur de kände olust inför fruns 

gravida kropp (Longworth & Kingdon, 2010). Män berättade att de kände rädsla för att skada 

barnet vid samlag (Sansiriphun et al., 2010). I andra studier (Finnbogadottir et al., 2003; 

Barclay et al., 1996) beskrev män hur de upplevde att relationen stärktes och att även den 

sexuella relationen blev bättre med mer ömhet till varandra.  

 

DISKUSSION 

 

Syftet med studien var att beskriva mäns upplevelser under graviditeten, inför att bli pappa. 

Analysen av de 12 utvalda artiklarna resulterade i tre kategorier: att ha ambivalenta känslor; 

att graviditeten känns overklig; att roller och relationer förändras. 

 

I studiens resultat framkom att män uttryckte ambivalenta känslor under graviditeten. Män 

beskrev att de kände glädje över graviditetsbeskedet.  Män uttryckte också rädsla, oro och 

osäkerhet. De beskrev rädsla inför vad graviditeten skulle innebära, hur den skulle komma att 

påverka deras liv. May (1982) studerade mäns känslomässiga och beteendemässiga 

delaktighet i graviditeten. Hon fann att män gick igenom tre olika faser under graviditeten. I 
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den första ”tillkännagivande fasen” kände män stor glädje och upphetsning om graviditeten 

var önskad och smärta och chock om den inte var önskad. Män beskrev sina reaktioner i 

början av graviditeten som ambivalenta eller blandade känslor. May kallar den andra fasen för 

”den fördröjda fasen”, en tid att anpassa sig till graviditeten. Män kunde under den här fasen 

arbeta sig igenom sina ambivalenta känslor. I en studie (Delmor-Ko, Pancer, Hunsberger & 

Pratt, 2000) undersöktes sambanden mellan individers förväntningar inför föräldraskapet och 

deras upplevelser när barnet var fött. Männen grupperades efter hur deras förväntningar såg 

ut. Man fann att de män som fanns i gruppen ”rädda” hade mer negativa tankar om det 

kommande föräldraskapet.  Samtidigt som de som fanns i gruppen ”förberedda” hade högst 

frekvens av tankar att ”klara av” föräldraskapet och lägre nivåer av stress. Forskarna tolkade 

sitt resultat som att individer med realistiska förväntningar och en känsla för att klara av sin 

situation kunde hantera sin stress bättre, genom att göra upp strategier för framtiden.  

 

I studiens resultat uttryckte vissa män rädsla inför förlossningen, samtidigt som de inte ville 

missa att vara med vid förlossningen. Bergström (2010) fann i sin studie att män med 

förlossningsrädsla, som deltog i föräldrautbildning där psykoprofylax ingick, upplevde 

förlossningen mindre ofta som skrämmande om än de som deltog i en sedvanlig 

föräldrautbildning där psykoprofylax inte ingick.  I Eriksson, Westman och Hambergs studie 

(2006) analyserade man förlossningsrädsla ur ett könsperspektiv. Det såg ganska lika ut hos 

män och kvinnor, men om man ville identifiera rädsla hos män kunde oro för kvinnans hälsa 

och liv vara viktiga parametrar. Föreliggande studies resultat visar på vikten av att som 

barnmorska i primärvården också fråga efter mannens upplevelser under graviditeten. Mannen 

skulle kunna ha ett eget individuellt besök hos barnmorskan, för att prata om hans upplevelser 

av graviditeten och eventuell rädsla och oro eller hans tankar på det kommande 

föräldraskapet.    

 

Att oroa sig för barnets och kvinnans hälsa och hur man tar hand om ett litet barn beskrevs av 

män i föreliggande studie. De upplevde osäkerhet och brist på kunskap om 

förlossningsprocessen, hur de själva skulle reagera och hur de bäst skulle kunna stödja sin 

partner. De ville veta hur de skulle ta hand om mor och barn efter förlossningen och hur deras 

relation till partnern skulle komma att förändras. I en studie av Bogren Jungmarker et al. 

(2010) där mäns upplevelser av den antenatala vården studerades, saknade män framför allt 

information om tiden efter barnets födelse. De ansåg dock att de viktigaste ämnena vid 

mödravårdsbesöken var kvinnans fysiska och känslomässiga välbefinnande, samt att 
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barnmorskan gav kvinnan det stöd hon behövde. I litteraturstudiens resultat beskrev män att 

de kände osäkerhet då de upplevde att de inte räckte till och inte hade kontroll över 

situationen. Män saknade information och stöd riktat specifikt till dem som blivande pappor.  

I föreliggande studies resultat framkom att män kan ha andra önskemål och egna behov under 

graviditeten. En slutsats som kan dras är att då den antenatala vården bör vända sig till både 

blivande mammor och blivande pappor, måste dess innehåll anpassas efter båda de blivande 

föräldrarnas behov av kunskap och stöd. Det är viktigt att mannen också känner sig inbjuden 

och välkommen till besöken på mödrahälsovården och till föräldragrupperna. Det behövs nya 

sätt att attrahera blivande pappor. Om han inte deltar i den antenatala vården bör han få egen 

information om kontaktuppgifter till olika professioner och vart han kan vända sig med 

frågor. Han kan få tips på litteratur, webbsidor och till exempel chatrum för män.  

 

Studiens resultat visade att män sökte kunskap och stöd från en rad olika håll. De var 

missnöjda med den information och det stöd de fick från hälso- och sjukvården och ibland 

också den information de fick från sin partner. Föräldrautbildningen motsvarade inte männens 

förväntningar, då de upplevde att den fokuserade på kvinnan. Information man inte bett om 

kunde upplevas som ett intrång och information som inte kändes relevant, till exempel om 

amning, valdes bort. Män saknade också andra pappor att vända sig till. Vissa män upplevde 

att de inte hade någon att vända sig till, medan andra upplevde stöd från sin omgivning. 

Liknande resultat fann Plantin et al. (2011) då män uttryckte att de inte fått ett personligt stöd 

från professionen. Man fann att mödrahälsovården fokuserade på mamman. Pappans behov 

förbisågs och män erbjöds inte speciellt stöd i föräldraskapet. I en studie av Olsson (2000) där 

samtal mellan barnmorskan, den gravida kvinnan och hennes partner videofilmades och sedan 

analyserades, visades hur besöken på mödrahälsovården i första hand uppehöll sig kring de 

fysiska sidorna av graviditeten. I andra hand samtalade man om förlossningen och mer sällan 

om föräldraskapet. I en studie (Halle, Dowd, Fowler, Rissel, Hennessy, MacNevin & Nelson, 

2008) besvarade 22 män frågeformulär både under graviditeten och när barnet var fött, 

angående deras förväntningar och upplevelser. 66 % av männen upplevde bra stöd av sin 

familj och sina vänner, men ca 30 % upplevde att de ibland inte hade någon att vända sig till. 

25 % uttryckte att de inte hade någon annan pappa att dela sina känslor med. StGeorge och 

Fletcher (2011) studerade hur män använde ett specifikt chatrum för pappor. Många uttryckte 

att de saknade stöd eller erkännande för sina upplevelser, sina känslor och sin delaktighet i 

graviditet, förlossning och faderskap. I chatrummet sökte de information om förlossning, 

tiden efter barnet är fött, anknytning och föräldraskap. De kunde interagera med andra 
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blivande pappor eller med mer erfarna pappor. Friedewald, Fletcher och Fairbairn (2005) 

utvärderade mäns deltagande i diskussions forum tillsammans med andra blivande pappor. 

Syftet med grupperna var att ge information, skapa medvetenhet, utmana tidigare tankar, 

skapa diskussioner om pappans roll och uppmuntra till engagemang i deras barn. Männen var 

eniga om fördelarna med att få diskutera dessa saker, speciellt tillsammans med andra män i 

samma situation. Barnmorskan bör skapa förutsättningar för män att träffa andra pappor. 

Detta kan göras genom att dela på föräldrarna i den ordinarie föräldrautbildningen så att 

pappor sitter i en grupp för sig till exempel för att diskutera sina förväntningar på faderskapet. 

Det kan göras genom speciella pappagrupper eller genom ett pappa café där både blivande 

pappor och de som redan har barn kan träffas och byta erfarenheter.  

  

Premberg och Lundgren, (2006) studerade mäns upplevelser av föräldrautbildningen där det 

framkom att män upplevde att de bara deltog som ett stöd för sin partner och de kände sig 

förbisedda i föräldragruppen. De önskade att föräldrautbildningen också var riktad till dem 

som blivande fäder och de ville ha möjlighet att ställa frågor. De önskade praktisk information 

om gravitet och förlossning. I en studie (Ahldén, Ahlehagen, Dahlgren & Josefsson, 2012) 

studerades blivande föräldrars förväntningar på föräldrautbildningen. I första hand ville de 

förbereda sig inför föräldraskapet och känna sig säkra på hur man tog hand om en liten baby. 

Där efter ville de förbereda sig inför förlossningen. Män förväntade sig också att 

föräldrautbildningen kunde stärka deras relation till partnern. I TUFF-studien (Träning och 

Utbildning inför Förlossning och Föräldraskap) av Bergström (2010) studerades effekterna av 

föräldrautbildning med psykoprofylax. Det var en randomiserad kontrollerad studie där man 

jämförde den Naturliga modellen med den Sedvanliga. Den Naturliga modellen innehöll 

förlossningsförberedelse med psykoprofylax. Den Sedvanliga modellen handlade lika mycket 

om förlossning som om föräldraskap. Den innehöll ingen psykoprofylax. Fler kvinnor och 

män var nöjda med föräldrautbildningen i den Naturliga gruppen. Både kvinnor och män 

skattade ämnen som handlade om förlossningen som viktigare än de som handlade om 

föräldraskap. Men efter förlossningen var endast en tredjedel nöjda med hur de blivit 

förberedda på föräldraskapet, och fler var nöjda i den Sedvanliga gruppen. Dessa refererade 

studier har till viss del motstridiga resultat. Det kan finnas flera olika förklaringar till detta. I 

TUFF-studien kan deltagarna ha blivit påverkade av att psykoprofylax är en välkänd metod 

som många blivande föräldrar efterfrågar. Det kan vara troligt att föräldrarna ville hamna i 

den grupp som skulle få information om och träna psykoprofylax.  Deltagarnas kön kan ha 

haft viss påverkan på resultatet och i vilket skede av graviditeten/transitionen de befann sig. 
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Man kan också tänka sig att det finns individuella skillnader och att det därför är viktigt att 

som barnmorska vara lyhörd för önskemål och behov, vid varje enskilt möte och vid varje 

grupptillfälle tillsammans med blivande föräldrar.   

 

Litteratur studiens resultat framkom att män upplevde graviditeten overklig. I studien (May, 

1982) beskrev män hur de saknade bevis för att deras ofödda barn existerade. Detta gjorde det 

svårt för dem att skapa ett känslomässigt band till barnet. Enligt Condon (1985) är far-foster 

anknytning ”en subjektiv känsla av kärlek till det ofödda barnet, snarare än en attityd eller en 

övertygelse om barnet, och detta är i centrum för en mans upplevelser av tidigt föräldraskap”.  

Studien (Alhusen, 2008) visade att mödra-foster anknytningen stärktes när kvinnan kunde 

känna fosterrörelser.  I föreliggande studies resultat framkom att graviditeten blev mer verklig 

för männen genom att de kunde känna fosterrörelser, att de deltog vid graviditetstestet, att 

partnern berättade om vad som hände i hennes kropp, att få höra hjärtljuden, att delta vid 

ultraljudsundersökningen, genom professionens bekräftelse, kommentarer från omgivningen 

och genom deras egna praktiska förberedelser för barnet. Weaver och Cranley (1983) visade i 

sin studie att visualiseringen av fostret via ultraljud, att höra fosterljuden och att känna 

fosterrörelser är en del i processen för män att få kontakt med sitt ofödda barn, en signifikant 

indikator för anknytning till barnet. May (1982) kallade det ”den fokuserande fasen”, när 

graviditeten blev fysiskt verklig för männen och de då känner sig mer känslomässigt 

involverade i graviditeten. Genom att de kunde börja fokusera mer på graviditeten kände de 

sig mer i takt med sin partner. Männen började också tänka på sig själva som pappa och 

världen runt omkring honom i förhållande till hans kommande faderskap.  Hon tolkade det 

som att män måste acceptera graviditeten och hur den skulle komma att påverka honom, innan 

han kunde börja se sig själv som blivande pappa. Condon (1985) jämförde mäns och kvinnors 

relation till fostret genom att 54 par besvarade ett frågeformulär i slutet av graviditeten. Han 

fann att likheterna var större än skillnaderna. Män och kvinnor hade liknande känslor och 

tankar om barnet. Skillnaden låg i hur män uttryckte sig utåt; de pratade mindre om barnet och 

de sökte information mindre än kvinnorna. Condon tolkade sitt resultat som att detta berodde 

på den stereotypa manliga könsrollen. Män kunde inte se att anknytningen till deras ofödda 

barn var förenligt med deras uppfattning om maskulinitet. Resultatet av den här studien kan 

tolkas som att personal inom den antenatala vården bör vara medvetna om mäns anknytning 

till sitt ofödda barn och hur vi kan stödja män i deras transition till pappa. Genom att bekräfta 

män i deras upplevelser av graviditeten; till exempel deras upplevelser vid 

ultraljudsundersökningen, när de kände fosterrörelser första gången, att de kan höra 
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fosterljuden och på andra sätt interagera med sitt ofödda barn. Barnmorskan bör informera 

pappor om far-foster anknytningen. 

 

I studiens resultat framkom att män upplever förändring och utveckling i sin personlighet. I 

Mays studie (1982) beskrev män att de kunde vara redo inför graviditeten genom att ha 

ordnad ekonomi, en stabil relation till sin partner och känna ett avslut i sitt barnlösa liv. 

Plantin (2001) studerade mäns upplevelser av föräldraskapet genom intervjuer med 30 

föräldrapar med barn i olika åldrar. Män beskrev ofta sin identitetsutveckling som ”mognad”. 

Både att man bör ha uppnått en viss mognad innan man skaffar barn och att faderskapet leder 

vidare i mognadsprocessen. Männen kände sig mer medvetna om relationers betydelse, de 

blev mer empatiska och känslosamma. De hade känt en trygghet i att vara blivande pappa, det 

var något ingen kunde ta ifrån dem. I studien (Condon et al., 2004) där mäns psykologiska 

förändring under transitionen till faderskap studerades, framkom det att graviditeten var den 

mest stressfulla perioden för männen. Man fann tidiga förändringar i mäns psykiska 

välbefinnande, i deras relation till partnern och övriga livsstilsparametrar som tillfredsställelse 

i sitt arbete, fysisk aktivitet och sömn. I föreliggande studies resultat beskrev män att 

transitionen innebar en övergång från man till pappa, vilket medförde förändringar i deras 

roller och i deras relation till partnern och till andra. I Fägerskiölds studie (2008) upplevde 

män ett ökat ansvar gentemot barnet under graviditeten och jämförde sig själva med sin egen 

pappa, som inte hade skött dem när de var små. May (1982) kallar den tredje fasen för ”den 

fokuserande fasen”. Under den fasen omvärderar mannen sig själv och världen runt omkring 

sig inför hans kommande faderskap. Han jämför sina minnen av hur hans egen pappa var som 

pappa, med sina förväntningar på sig själva som blivande pappor. I studien (Barclay & 

Lupton, 1999) beskrev män den nya fadersrollen som att ”vara där” för sitt barn. Jämfört med 

deras egna pappor som de beskrev som ”frånvarande”. Men män upplevde det som svårt att 

vara den här närvarande pappan på grund av brist på förebilder och hur yrkeslivet ställde krav 

på dem. Det kan innebära en svårighet för män idag att hitta förbilder för sitt faderskap, då 

deras egna förväntningar på fadersrollen skiljer sig från deras egen pappas fadersroll. Men i 

Sverige, idag kan man ändå börja se en förändring. Föräldraförsäkringen till exempel har 

förändrats för att uppmuntra föräldrar till att dela jämlikt på tiden tillsammans med deras barn.  

 

I studiens resultat framkom att män ansåg att det var viktigt att vara engagerad i graviditeten. 

Att vara involverad innebar att se graviditeten som en gemensam angelägenhet där de hade en 

egen roll. Halle et al. (2008) fann i sin studie att män vill vara delaktiga, redan från tidig 
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graviditet. De ville delta i mödravårdsbesök och föräldrautbildning. Callister (1995) och May 

(1982) tolkar sina resultat som att ett aktivt deltagande av pappa främjar fadersrollen och 

stärker parrelationen. I den föreliggande studiens resultat beskrev män hur de upplevde en 

distans mellan sig själva och graviditeten. Det kunde bero på att de inte själva kunde uppleva 

graviditeten fysiskt. I resultatet framkom också att män kunde välja att distansera sig från 

graviditeten på grund av att de såg den som kvinnans angelägenhet eller för att skydda sig 

själva. Enligt May (1982) kunde män under den andra fasen, ”den fördröjda fasen”, uppleva 

en känslomässig distans till graviditeten. Det här kunde vara en stressfull tid för paret då 

mannens och kvinnans upplevelser under den här tiden var så olika. May fann ett samband 

mellan mycket ambivalenta känslor och att de kände sig oförberedda inför graviditeten, till 

hur mycket distans de skapade till graviditeten. I föreliggande studie beskrev män hur 

omgivningens kommentarer och hälsopersonalens bemötande kunde göra att de kände sig 

lämnade utanför. Olsson (2000) visade i sin studie hur samtalen på mödravården utgick från 

kvinnans situation. Mannens förhållande till graviditeten, förlossningen och föräldraskapet 

berördes sällan. I Thomas, Bonér och Hildingssons studie (2010) upplevde män som deltog i 

besöken på mödravården sig mer involverade i graviditeten, att de fick en bättre anknytning 

till barnet och att de hade möjlighet att ställa frågor. Det här resultatet belyser hur viktigt det 

är att både kvinnan och mannen engageras i graviditeten och att vi som hälsopersonal också 

kan titta på graviditet, förlossning och föräldraskap ur mannens perspektiv. En mer 

familjecentrerad hälsovård, istället för kvinnocentrerad, skulle långsiktigt ge ökad hälsa och 

välbefinnande hos föräldrar och barn samt ökad jämlikhet i relationen mellan man och kvinna. 

Innehållet i den antenatala vården måste anpassas för att tillgodose båda de blivande 

föräldrarnas behov. 

 

I studiens resultat framkom att män upplevde förändringar i relationen till partnern. Män 

beskrev hur den sexuella relationen påverkades. De kunde känna rädsla för att skada fostret 

eller olust. I studien (Condon, 2004) beskrev män en obalans i relationen och de kände sig 

dåligt förberedda på hur föräldraskapet skulle komma att förändra deras liv, speciellt hur den 

sexuella relationen till partnern skulle komma att påverkas. Olsson (2010) studerade mäns 

upplevelser av sexlivet de första 6 månaderna sedan barnet var fött. Under graviditeten hade 

de undrat hur den sexuella relationen skulle bli efter förlossningen. Ingen av männen hade 

tagit upp dessa frågor med barnmorskan eller någon annan hälsopersonal. Däremot upplevde 

de att män behövde lugnas och förberedas av hälsopersonalen inför den här nya situationen. 

Män förväntade sig att vänta med sex tills båda parter var redo för sex igen efter barnets 
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födelse och de tyckte inte att det var ett stort problem. De kände inte igen sig i den stereotypa 

bilden av manlig sexualitet, som framför allt förmedlades av media. För dem var sex också all 

sorts närhet och beröring. Det är viktigt för barnmorskor och annan hälsopersonal att de är 

lyhörda för uttryck om förändringar i relationen och att de känner till hur män ser på den 

sexuella relationen under transitionen till faderskap för att kunna ge dem den information och 

det stöd de vill ha under den här tiden. 

 

Metoddiskussion 

En litteraturstudie genomfördes då syftet med denna studie var att beskriva mäns upplevelser 

under graviditet. Då alla artiklar var skrivna på engelska och de kondenserade textenheterna 

översattes till svenska, kunde det finnas en risk att språkliga nyanser förlorades. För att stärka 

pålitligheten gjordes översättningen så noggrant som möjligt med hjälp av olika 

översättningsverktyg. När den andra sökningen gjordes, inför diskussionen, hittades en artikel 

som hade kunnat vara med i analysen. 

 

Överförbarheten innebär hur väl man kan överföra resultatet till en annan grupp, under andra 

villkor (Graneheim & Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2006, s. 255). En svaghet i 

studiens överförbarhet är att 11 av de 12 artiklarna kom från västvärlden, endast en från 

Asien. Det kan finnas stora variationer i mäns upplevelser av sin partners graviditet världen 

över, beroende på till exempel kulturellt och socialt sammanhang. I studien exkluderades 

adoptivpappor, tonårspappor, pappor till sjuka eller för tidigt födda barn för att utesluta att 

resultatet skulle påverkas av andra upplevelser som kan vara specifika i just dessa situationer. 

Det är därmed inte säkert hur resultatet i den föreliggande studien kan överföras på dessa 

grupper av pappor. 

 

Enligt Willman et al. (2006, s. 83) får kvalitetsgranskningen av artiklarna större tyngd om den 

utförs av minst två författare som sedan sammanför sina tolkningar. En brist i denna 

litteraturstudie var att det bara var en person som utfört kvalitetsgranskningen. Därför var 

seminarierna tillsammans med andra studenter och handledare mycket viktiga för att stärka 

trovärdigheten i studien, kallat forskar triangulering enligt Holloway och Wheeler (2006, s. 

260). Författaren har också diskuterat arbetet med studien tillsammans med kollegor och 

blivande föräldrar i det dagliga patientarbetet på en mödrahälsovårdscentral. Även citaten från 

de olika artiklarna, som fanns med i resultatet, stärkte studiens trovärdighet (Graneheim & 

Lundman, 2004; Holloway & Wheeler, 2006, s. 274).  
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Enligt Holloway och Wheeler (2006, s. 253) är begreppen objektivitet och neutralitet inte 

användbara inom kvalitativ forskning. Däremot är förförståelsen en viktig del av 

tolkningsprocessen. Författarens kunskap och erfarenhet i ämnet gjorde det lättare att förstå 

och tolka resultatet. I diskussionen stärktes bekräftbarheten genom referenser till annan 

forskning som visade på liknande resultat.  

 

SLUTSATS 

 

Den här studien visar på vikten av att bemöta den blivande pappan inom den antenatala 

vården på ett sådant sätt att hans behov av kunskap och stöd tillgodoses. Det är viktigt att 

mannen också känner sig inbjuden och välkommen till besöken på mödrahälsovården och till 

föräldragrupperna. Barnmorskan bör skapa förutsättningar för män att träffa andra pappor 

genom speciella pappagrupper. En mer familjecentrerad hälsovård skulle långsiktigt ge ökad 

hälsa och välbefinnande hos föräldrar och barn samt ökad jämlikhet i relationen mellan man 

och kvinna. Vidare forskning behövs inom området för att öka kunskapen om hur nya former 

för information och stöd till blivande pappor skulle kunna utvecklas. 
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