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Sammanfattning    

 

Idag förväntas att alla män i Sverige skall vara delaktiga i graviditeten och under 

förlossningen. Detta är en omvälvande händelse och forskning visar att det finns 

blivande fäder som lider av förlossningsrelaterad rädsla. Vissa män avstår att närvara 

under sitt barns födelse, bland annat på grund av rädsla att inte vara ett bra stöd eller har 

en rädsla för sjukhus. En del av männen skulle behöva stöd och behandling av 

barnmorskor. Inom vårdvetenskaplig litteratur saknas studier som beskriver 

förlossningsrelaterad rädsla hos närstående män och deras möte med barnmorskor. 

Syftet med denna studie är att beskriva hur barnmorskor inom mödrahälsovård 

uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos närstående män. Intervjuer 

genomfördes med åtta barnmorskor i två mellanstora städer i Värmland och Småland. 

Studien har en kvalitativ ansats och data från utskrivna intervjuer är analyserade med 

kvalitativ innehållsanalys.  Resultatet tydliggörs i tre kategorier; kunskap att förstå 

rädslans orsaker och hur den identifieras, engagerade män som väljer att förbereda sig 

och stödjande handlingar behövs för att underlätta rädslan. Barnmorskor vet att 

närstående män med förlossningsrelaterad rädsla finns. Barnmorskor uppmärksammar 

männen på olika sätt. Att involvera dem i vårdmötet ökar möjligheten att männen blir 

delaktiga i graviditeten och engagerade i den stora omställning som en graviditet och 

kommande förlossning innebär. En slutsats utifrån studien är att barnmorskor försöker 

involvera männen i vårdmötet men att mödrahälsovården som organisation ej är 

tillräcklig ”pappavänlig”. Ett familjeperspektiv, där mannen är en del i den nya familjen 

och där hans närvaro och behov har en självklar plats är något som saknas idag. 

 

Nyckelord: Förlossningsrädsla, män, upplevelse, graviditet, genus, vårdvetenskap.  
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INLEDNING 

Förlossningen är en stor händelse i livet för blivande föräldrar och det är naturligt att 

båda parter känner viss oro inför förlossningen. I Sverige deltar de flesta män vid 

barnmorskebesök under graviditeten och vid förlossningen. Forskning om gravida 

kvinnors förlossningsrelaterade rädsla finns belagd medan detta bland män är i det 

närmaste ett obeforskat område. Synen på männens delaktighet under graviditet och 

förlossning har förändrats över tid. För ungefär 50 år sedan började männen få vara 

med, tidigare hade de en passiv roll, vilket är skillnaden i dag då de förväntas ha en 

aktiv och delaktig roll. En ökad delaktighet har resulterat i att män i högre utsträckning 

berättar att de upplever förlossningsrelaterad rädsla. Barnmorskor har en central roll för 

föräldrars upplevelse och välbefinnande i vårdmöten under graviditet och i 

förlossningsprocess. Detta arbete fokuserar på barnmorskors perspektiv, hur de 

uppmärksammar män som har förlossningsrelaterad rädsla och hur de praktiskt 

handlägger vårdmötet. I denna studie används begreppet män till de män som finns med 

under graviditet/förlossning oberoende av genetiska anlagen till barnen. 

 

BAKGRUND 

Förlossningsrelaterad rädsla hos män 

Forskning visar att rädsla i olika grad kan finnas med i mäns erfarenheter av graviditet 

och förlossning (Johnson, 2002a). Eriksson, Westman & Hamberg (2005) rapporterar i 

sin studie att en viss försiktighet bör finnas vid jämförelse av mäns och kvinnors 

erfarenheter och uppfattning av förlossningsrelaterad rädsla eftersom de har olika 

relationer till förlossningshändelsen.  

 

I studien av Eriksson, Westman & Hamberg (2006) rapporterades att 72 procent av de 

tillfrågade männen hade någon form av förlossningsrelaterad rädsla, vilket styrks i 

studien av Szeverényi, Póka, Hetey & Török (1998) där siffran var mer än 80 procent. 

Eriksson, et al. (2005) beskriver att 13 procent av männen och 23 procent av kvinnorna i 

studien beskrev rädslan som intensiv. Slutsatsen att 13 procent av männen upplever 

förlossningsrelaterad rädsla är en viktig fråga som förtjänar uppmärksamhet av 

barnmorskor som arbetar inom mödrahälsovård och förlossningsvård. Studier visar att 

förlossningsrelaterad rädsla finns hos både män och kvinnor. De tre vanligaste rädslor 

som män beskrev var att barnet ej skulle vara friskt, fara för kvinnans hälsa och liv samt 

sin egen kapacitet, som innebar att ej kunna ge stöd till kvinnan. Dessa rädslor beskrevs 

oftare bland män med intensiv rädsla (Chalmers & Meyer, 1996, Eriksson, et al., 2006, 

Szeverényi, et al., 1998). Samtidigt som blivande fäder ofta känner ansvar för att stödja 

och skydda sin partner, tycker män att de själva behöver stöd (Eriksson, Salander & 

Hamberg, 2007). Johnson (2002) rapporterade att av de 53 män som deltog i studien, 

kände hälften av männen som deltagit vid sitt barns födelse att de varit i vägen för 

kvinnorna. Samma studie rapporterade att över hälften av männen kände sig tvingade av 

sina kvinnor och av barnmorskor att närvara under förlossningen. Det framkom även att 

det fanns män som ej kände sig tillräckligt förberedda för förlossningen. Att de ej kände 

sig tillräckligt förberedda på de känslofyllda upplevelserna, på kvinnans smärta och på 

deras roll som stöttepelare. Det är angeläget att vidare forskning görs på hur männen 
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upplever situationen, då det har visat sig att de känner sig både hjälplösa och rädda 

(Chan & Paterson-Brown, 2002). Samhällets förväntningar och krav på individerna är 

könsbundna och därmed kan upplevelsen av en förlossning ha olika personliga och 

sociala konsekvenser för män och kvinnor (Eriksson, et al., 2005).  

Genusperspektiv 

Genus berör människors privatliv, sociala nätverk, relationer och kulturen. Under livet 

ställs människor inför svåra problem som berör den personliga identiteten, möjligheter 

till en rättvis behandling och det berör även människors överlevnad. Män och kvinnor 

följer allmänna förväntningar som är kopplade till kön och könsroll. Det finns alltid två 

könsroller, en manlig och en kvinnlig. Maskulinitet och femininitet kan tolkas som 

produkten av inlärning och socialisation (Connell, 2005). I Sverige började begreppet 

genus användas på 1980-talet för att tydliggöra betydelsen av kön. Att vara man eller 

kvinna är inte bara något självklart och biologiskt bestämt utan också socialt och 

kulturellt konstruerat. Människokroppen är så mycket mer än ett slutet biologiskt 

system. Mäns och kvinnors kroppar levs, upplevs, uttrycks, bemöts och behandlas olika 

(Johansson & Hovelius, 2004). 

 

Inom vårdvetenskapen ses människan som en helhet. I mötet mellan barnmorskor och 

män handlar det för barnmorskor om att försöka se världen ur männens ögon och se och 

lyssna på dem för att förstå deras situation som närstående (Dahlberg & Segesten, 

2010). Det handlar även om att se männen som unika med påverkan från olika sociala, 

kulturella och historiska sammanhang (Dahlberg, 1994, Dahlberg & Segesten, 2010). 

Eriksson, et al. (2006) rapporterar att typiskt för män i västvärlden är att de förväntas 

vara starka, självständiga och lugna. Det passar inte in i den stereotypa manligheten att 

känna rädsla och ångest för förlossningen. Männen i studien beskrev också svårigheter 

att samtala om sin rädsla vilket innebär att de behåller sina rädslor för sig själva. 

Anledningen till det kan ha flera orsaker, såsom att inte oroa sin partner eller att det 

uppfattas som omanligt att prata om rädslan med någon annan person.  

 

Den sociala kulturen medger kvinnors rädsla men ej den manliga rädslan (Shapiro, 

1987, Sommer-Smith, 1999, Hallgren, Kihlgren, Forslin & Norberg, 1999, Premberg & 

Lundgren, 2006). Män bör uppmuntras att delta i vårdmöten under graviditeten och 

under förlossningen. Det finns ett motsatsförhållande i det. Samtidigt som män på flera 

olika sätt blir införstådda med att även om deras närvaro är önskad är inte deras känslor 

det, till exempel rädsla, om dessa på något sätt skulle kunna uppröra kvinnan. Att som 

man visa oro, ilska, sorg och rädsla är inte lämpligt (Shapiro, 1987). Sommer-Smith 

(1999), Eriksson, et al. (2007) och Premberg & Lundgren (2006) påvisar att detta kan 

upplevas svårt för männen, då de samtidigt skall vara positiva och uppmuntrande för sin 

partner, även ska vara disciplinerade och dölja sin egen oro och ångest. Männen kan 

uppleva känslor av hjälplöshet och frustration under förlossningen när kvinnorna har ont 

och att det är svårt att inte kunna göra något åt smärtan. Männen kände att de spelade en 

annan roll än kvinnorna under förlossningen, de undertryckte sina egna behov och 

känslor, detta var nödvändigt för att kvinnorna var i fokus. Även Hallgren, et al (1999) 

beskriver att männen förväntades stötta kvinnan och gömma sina egna känslor under 

förlossningen. Under förlossningen kände de att de inte kunde skydda, stötta och 

vägleda kvinnorna så mycket som de önskat.  
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Barnmorskors vårdhandlingar inom mödrahälsovård och 

förlossningsvård 

Svensk mödrahälsovård är unik, den når både männen och kvinnorna. Oftast möter 

föräldraparet samma barnmorskor under hela graviditeten. Eftersom männen i det 

västerländska samhället förväntas delta i graviditet och förlossning, måste deras känslor 

och uppfattningar också erkännas (Eriksson, et al., 2007). En kvinnas närmaste beskrivs 

ibland i termen närstående som till exempel är maka, make, partner eller förälder. I dag 

finns inte lagstadgade krav på att närstående till vuxna patienter ska få omvårdnad. Det 

är dock en etisk självklarhet att värna om denna grupp i omvårdnaden (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Enligt barnmorskornas kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2006) 

skall de bedriva vård gentemot patientens partner, i de fall det är relevant. Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg (2003) menar att det är själva vårdmötet 

mellan barnmorskor och deras patienter och närstående som är det speciella. 

Helhetssynen kan inte fungera eller existera om det inte finns en fungerande och 

utvecklande relation mellan dem som möts. Det behövs tid i vårdmötet för att det ska 

kunna möjliggöras. Eriksson, et al. (2005) rapporterar att relationen med barnmorskor 

som arbetar inom mödrahälsovård är en viktig förutsättning för att både män och 

kvinnor ska våga tala om sin rädsla samt att barnmorskors bemötande inom 

mödrahälsovård är professionellt.  

 

Enligt Dahlberg, et al. (2003) finns det olika former av lidande och en form av lidande 

är vårdlidandet som åsamkas på grund av vårdande eller brist på vårdande. Vårdlidande 

kan uppstå när männen blir förnekade som en lidande närstående människa, att männen 

blir åsidosatta och att inte lidandet uppmärksammas. Livsvärldsperspektivet är viktigt, 

eftersom det besvarar ett etiskt krav genom att utgå från männens upplevda värld som 

närstående (Dahlberg, et al., 2003, Dahlberg & Segesten, 2010). Att bli bekräftad är 

grunden för hälsa (Dahlberg, 1994). Eriksson, et al. (2007) intervjuade män med 

förlossningsrelaterad rädsla. Det framkom att det var en dominerande åsikt bland 

männen att de ej kunde samtala om sina rädslor med barnmorskor inom 

mödrahälsovård, de fick aldrig frågan och barnmorskor visade ej intresse för männens 

känslor. En av de intervjuade männen hade faktiskt försökt att få hjälp med sin rädsla av 

barnmorskan på barnmorskemottagningen men upptäckte att det saknades rutiner att 

hjälpa blivande fäder med förlossningsrelaterad rädsla. Både männens och kvinnornas 

förlossningsrelaterade rädsla är lika viktiga för barnmorskor inom svensk 

mödrahälsovård att behandla, då forskningsresultat visar att även männen känner rädsla 

(Eriksson, et al., 2007). Att människans livsvärld uppmärksammas kräver lyhördhet och 

öppenhet (Dahlberg, et al., 2003). Om männen är oroliga och rädda för förlossningen, 

kommer det eventuellt att generera i konsekvenser för kvinnorna, såsom otrygghet och 

ökad rädsla (Eriksson, et al., 2007). I samma studie fanns några män som uttryckte att 

det nog hade varit bra och även önskvärt att få tala om rädslan med någon.  

 

Johnson (2002) visar att männen upplevde att barnmorskor inte var de som var mest 

lämpade att förbereda dem inför förlossningen. Männen hade deltagit i 

föräldrautbildning men trodde att män som varit med om en förlossning skulle 

förbereda dem bättre. Samtidigt påtalar de att män inte samtalar om detta med varandra.  
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Hallgren, et al. (1999) har beskrivit i sin studie att män uttryckte önskningar om att delta 

i förlossningen samtidigt som det förekom känslor av rädsla bland dem. Männen 

förberedde sig på olika sätt. Vissa män samtalade med familj och vänner medan andra 

läste litteratur. En del män uttryckte känslor som oro, misstro och förväntningar av 

hjälplöshet och smärta samt rädsla för otäcka detaljer i samband med förlossning. De 

upplevde att det var ett krav och en förväntan att delta i förlossningen. Eriksson, et al. 

(2005) beskriver att männen kände att det var en tung känslomässig inre börda att vara 

rädd inför förlossningen. Den emotionella stress de måste hantera, deras önskan om att 

stödja kvinnorna samt en strävan om att anpassa sig till rådande normer om manlighet 

gjorde det svårt att visa sin rädsla, söka stöd och samtala om den. Män är i behov av 

stöd även under själva förlossningen (Bondas-Salonen, 1998). I studien beskrivs att de 

födande kvinnorna trodde att männen också kunde vara rädda under förlossningen, 

speciellt om paret skildes åt av någon anledning, till exempel vid ett kejsarsnitt. De 

intervjuande kvinnorna berättade att de upplevt att barnmorskorna inte räknade med 

männen, utan att det var enbart kvinnorna och de nyfödda barnen som fick 

uppmärksamhet och omvårdnad.  

 

Närståendeperspektiv på förlossningsrelaterad rädsla hos män  

Både lidande och välbefinnande är naturligt förekommande i människors liv (Dahlberg, 

et al., 2003). Det är vanligt i den svenska vårdkulturen att lidandet förnekas och 

ignoreras. Saisto, Salmela-Aro, Nurmi, & Halmesmäki (2001) rapporterar att mäns 

graviditetsrelaterade oro och rädsla för vaginal förlossning var förknippat med lidande 

såsom missbelåtenhet med sin livssituation och relation. Eriksson, et al. (2007) visar i 

sin studie att männens förlossningsrelaterade rädsla kan vara en tung börda för dem och 

orsaka ett lidande. Vårdandets mål är hälsa och att lindra eller förhindra lidande samt att 

skapa förutsättningar för välbefinnande även för närstående (Dahlberg & Segesten, 

2010). Det är viktigt att arbeta för välbefinnandet och dess villkor. Däremot 

förekommer svårigheter hur omvårdnaden konkret kan formas för att öka möjligheter 

till känslor av välbefinnande hos närstående män med förlossningsrelaterad rädsla. I en 

vårdande relation blir vårdaren delaktig i lidandet som kan innebära att vårdaren har 

modet att finnas kvar hos den som lider. Därmed ökar möjligheten att få uppleva 

värdighet och möjligheten att då uppleva välbefinnande. Målet med vårdandet är att 

hindra lidandet och då öka chansen till upplevelse av välbefinnande, vilket är unika 

upplevelser för varje människa (Dahlberg, et al., 2003).  

 

Det finns flera anledningar till att se den närstående som en person i fokus för 

vårdvetenskaplig uppmärksamhet. Människor är beroende av samspel med andra och de 

närmaste är de allra viktigaste för de allra flesta. De närstående kan ta på sig en del av 

vårdansvaret och spelar en viktig roll för patienten och sjukvården. De närstående kan 

vara avgörande för patientens möjlighet att bevara eller återvinna hälsa samt få känna 

välbefinnande men de kan också ha en negativ inverkan på situationen (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Som närstående kan männen minska känslan av ensamhet, minska 

smärtan och kan ge styrka till kvinnorna så att de orkar uthärda lidandet samt dela 

glädjen tillsammans med dem (Bondas-Salonen, 1998). 

 

Johnson (2002) rapporterar att männen ej var förberedda på de känslofyllda 

upplevelserna under förlossningen. När det gäller kvinnors smärta är det av vikt att 
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männen är väl förberedda på att det gör ont och att han är bredvid eftersom han inte har 

ont. Det är viktigt att männen är ordentligt förberedda för förlossningens olika skeden 

för att de ska kunna stötta sin partner på bästa sätt. Forskningsresultat tydliggör att det 

finns vinster med att stärka männen och minska deras rädslor inför förlossningen. Av de 

kvinnor som upplevde förlossningsrelaterad rädsla, var det 37 procent som hade en man 

som var påtagligt rädd inför förlossningen och 22 procent av dessa kvinnor hade män 

som önskade ett planerat kejsarsnitt. Detta kan eventuellt urholka kvinnans självtillit, 

när männen inte tilltror kvinnorna att klara en vaginal förlossning eller tror sig själv 

vara ett otillräckligt adekvat stöd (Sjögren, 2003). De kvinnor som har haft med sin man 

under graviditeten och under förlossningen känner en större tillfredsställelse med 

förlossningen (Sjögren, 1998). Kontinuerligt stöd minskar smärtlindringsbehovet under 

förlossningen, genererar i färre antal operativa ingrepp och ger generellt kortare 

förlossningar. Forskning visar också att både män och kvinnor tycker att deras relation 

förbättrats efter den gemensamma erfarenheten, oavsett hur förlossningen går till (Chan 

& Paterson-Brown, 2002).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Idag förväntas att män skall vara närvarande, både under graviditet och förlossning och 

vara ett stöd för kvinnan. Det är naturligt att män känner viss oro inför händelsen. Det 

finns blivande fäder som lider av förlossningsrelaterad rädsla och orsakerna till rädslan 

varierar. Vissa män avstår från att närvara under sitt barns födelse, bland annat av rädsla 

att inte vara ett bra stöd för kvinnan eller att ha en rädsla för sjukhus. En del av männen 

skulle behöva stöd och behandling av barnmorskor. I samband med graviditet och 

förlossning har barnmorskor en central roll för att inte orsaka lidande i vårdmötet med 

närstående. Inom vårdvetenskaplig litteratur saknas studier som beskriver mötet mellan 

närstående män med förlossningsrelaterad rädsla och barnmorskor. Ökad kunskap och 

djupare förståelse om detta kan bidra till att öka närstående mäns välbefinnande i 

samband med graviditet och förlossning. Att utgå från barnmorskeperspektivet kan ge 

ökad kunskap om hur männen får plats inom mödrahälsovården.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva hur barnmorskor inom mödrahälsovård uppmärksammar 

förlossningsrelaterad rädsla hos närstående män.  

 

METOD  

Ansats 

Ansatsen är kvalitativ där datainsamling skett med hjälp av kvalitativa 

forskningsintervjuer med semistrukturerade frågor. Utifrån studiens syfte valdes 

kvalitativ innehållsanalys som metod för att förstå det unika i händelser hur 

barnmorskor inom mödrahälsovård uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos 

män. Inom omvårdnadsforskning används kvalitativ innehållsanalys för granskning och 

tolkning av texter, utskrifter av bandinspelade intervjuer, observationsprotokoll, 

dagböcker, journaler och videofilmer. I denna studie användes en induktiv ansats, det 

vill säga att studien utgår från samlad empiri. Vid kvalitativ ansats växlar forskaren 
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mellan närhet och distans till det som studeras. Fokus är att hitta likheter och skillnader 

i textmassan som analyseras. För att möjliggöra distansen kan semistrukturerade 

frågeformulär användas, vilket även användes i denna studie i form av en intervjuguide, 

se bilaga ett (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Syftet är att beskriva det aktuella forskningsproblemet utifrån hur barnmorskor 

uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos män. Utifrån syftet är det av vikt att ha 

ett samtal som ska öppna för nya frågor om problemställningen samt att inte göra 

intervjuguiden för detaljerad eller att följa den slaviskt (Malterud, 2009). Detta gjordes 

även i denna studie. Det handlar även om att uppmärksamma barnmorskornas livsvärld, 

att vara lyhörd och öppen under intervjuerna (Dahlberg et al, 2003). Under intervjuerna 

var författarna medvetna om sin förförståelse. Enligt Malterud (2009) kan intervjuare 

aldrig frigöra sig från den. Förförståelsen kan vara både positiv och negativ inom den 

forskning som bedrivs. Positiv i den bemärkelsen att intresset väcktes för det studerade 

ämnet under barnmorskeutbildningen men också negativ då den kan hindra att ny 

kunskap inhämtas. Det är en konst att vara tillräckligt öppen och samtidigt fokuserad 

under intervjuerna. Det kan löna sig att nyfiket avvakta när informanten börjar berätta 

om något som kan verka som ett sidospår. Ofta är det längs sådana sidospår som den 

nya kunskapen finns (Malterud, 2009).  

 

Urval 

I juni år 2010 skickades ett informationsbrev med studiens syfte ut till 

verksamhetschefer på fyra barnmorskemottagningar varav en av dem var en privat 

barnmorskemottagning, se bilaga två. I september 2010 kontaktades 

verksamhetscheferna för att få veta om det fanns intresse att delta. Inklusionskriterierna 

var att informanterna talade svenska, hade sin tjänst inom mödrahälsovård och var 

yrkesverksamma barnmorskor vid intervjutillfället. Verksamhetscheferna på de olika 

barnmorskemottagningarna tillfrågade sedan barnmorskor om de önskade delta i 

studien. Namn gavs på aktuella barnmorskor för vidare kontakt och de fick skriftlig och 

muntlig information om studiens syfte. De åtta kvinnliga legitimerade barnmorskorna 

som blev tillfrågade arbetade på fyra olika barnmorskemottagningar och samtliga åtta 

tackade ja till deltagande i studien. De var mellan 40-60 år och hade arbetat som 

barnmorskor mellan 11-35 år. Deras arbetsplatser var geografiskt belägna i två 

mellanstora städer i södra och mellersta Sverige. Ett samtyckesformulär till att delta i 

studien delades ut till samtliga barnmorskor för underskrift se bilaga tre.  

 

Datainsamling 

Innan intervjuerna genomfördes med de åtta deltagande barnmorskorna, gjordes en 

pilotintervju med en annan barnmorska. Syftet var att få ställa intervjufrågorna och 

kontrollera hur de fungerade i en intervjusituation. Resultatet av pilotintervjun blev att 

en fråga omformulerades i syfte att informanterna lättare skulle förstå frågans innehåll. 

Innan intervjuerna började gavs samtliga åtta barnmorskor tillfälle att styrka att de 

förstått studiens syfte och de fick svara på två frågor om informantens ålder och antal år 

som yrkesverksam barnmorska inom mödrahälsovård. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och frågor kring följande teman ställdes: erfarenhet av möten med 

närstående förlossningsrädda män, bemötande och organisation, se bilaga ett. 
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Intervjuerna genomfördes av författarna, som båda är legitimerade sjuksköterskor och 

barnmorskestudenter. Intervjuerna ägde rum på barnmorskornas arbetsplats. En intervju 

genomfördes i ett lunchrum och övriga intervjuer genomfördes på 

barnmorskeexpeditioner. De varade mellan 20 och 30 minuter, spelades in på ljudband 

och skrevs ut ordagrant från bandinspelningarna i snar anslutning till att intervjuerna 

utförts.  

 

Dataanalys 

Det transkriberade materialet analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Texten 

lästes utifrån studiens syfte, som i detta arbete är att beskriva hur barnmorskor inom 

mödrahälsovård uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos närstående män. 

Intervjuerna har bearbetats med induktiv ansats, vilket innebär en analys där det i förväg 

inte finns teorier om resultatet. Fokus är att beskriva variationer genom att hitta 

skillnader och likheter i texten och på så sätt komma fram till en större helhet (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2008). 

 

Analysfasen började med att samtliga intervjuer (analysenhet) lästes igenom av båda 

författare för att få en helhet och skapa en känsla av texten. Efter denna första 

genomläsning lästes intervjuerna igenom mer grundligt och meningsbärande stycken 

ströks under. Eftersom denna studie fokuserade på hur barnmorskor på 

barnmorskemottagningar uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos män 

identifierades enbart de meningsbärande stycken i den ursprungliga texten som har ett 

samband innehållsmässigt. Diskussion och reflektion ägde gemensamt rum kring 

intervjuernas huvudsakliga innehåll och meningsbärande enheter kartlades från 

respektive intervju. Meningsenheter i texterna var ord, meningar och stycken av text 

som hade samma innehåll. Därefter förkortades texten för att göra den mer lätthanterlig, 

så kallad kondensering. Överflödiga ord togs bort i meningsenheterna utan att det 

kvalitativa innehållet påverkades. Detta utfördes för att texten skulle bli mer 

lätthanterlig när det undersökta fenomenet var kvar. Texten som kondenserats 

sammanfördes i underkategorier och kategorier, se bilaga fyra. Innehållet i varje 

kategori skiljer sig på ett tydligt sätt från varandra. En kategori utgörs av flera 

underkategorier, med homogent innehåll och beskriver vad texten handlar om.  

 

Etiska överväganden 

Under hela forskningsprocessen har ett etiskt förhållningssätt antagits av författarna. 

Hänsyn till deltagarnas integritet och värdighet har tagits under hela processen. Det är 

även av vikt att deltagarna ej ska känna sig kränkta. Deltagandet i ett forskningsprojekt 

måste vara frivilligt och deltagarna måste vara informerade (Helsingforsdeklarationen, 

2002). Samtliga informanter informerades skriftligt och muntligt om att deras 

berättelser behandlas konfidentiellt och att de när som helst utan förklaring kan avbryta 

sitt deltagande i studien. För denna studies genomförande behövdes ej godkännande av 

en etisk kommitté. Författarna har istället utgått från de etiska principerna; 

informationskravet, informerat samtycke, krav på konfidentialitet och nyttjandekravet 

(Medicinska Forskningsrådet, 2000).  

 



 

8 

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas i kategorier med tillhörande underkategorier om hur barnmorskor 

inom mödrahälsovård uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos närstående män, 

tabell ett. Efter tabellen belyses resultat i text, vilka förstärks med citat från intervjuerna.  

 

            Tabell 1. Översikt över kategorier och underkategorier. 

Kunskap att 

förstå rädslans 

orsaker och 

hur den 

identifieras 

Engagerade män 

som väljer att 

förbereda sig 

Stödjande handlingar 

behövs för att underlätta 

rädslan 

Uppmärksamma 

rädslans orsaker 

hos männen och 

vara lyhörd för 

hur den visas 

Männen förväntas 

att vara delaktiga 

under 

barnmorskebesöken. 

 

Vara lyhörd för 

kvinnornas 

information om 

männens rädsla 

och 

uppmärksamma 

hur männen är i 

relationen till 

kvinnorna. 

Männen förväntas 

att vara delaktiga 

under 

barnmorskebesöken. 

 

 

Barnmorskor 

pratar om män 

och deras 

rädslor på olika 

sätt 

Hjälp till 

förberedelse och 

engagemang ger 

trygghet 

 

 

Kunskap att förstå rädslans orsaker och hur den identifieras 

Denna kategori innefattar beskrivningar av situationer i barnmorskors arbete där det 

framkommer att män har förlossningsrelaterad rädsla. Beskrivningarna handlar om att 

uppmärksamma rädslans orsaker hos männen och vara lyhörd för hur den visas. Det 

handlar även om att vara lyhörd för kvinnornas information om männens rädsla, 

uppmärksamma hur männen är i relationen och att kollegor pratar om män och deras 

rädslor på olika sätt.  

 

Samtliga barnmorskor uttryckte att de mött män med förlossningsrelaterad rädsla under 

sina år som yrkesverksamma barnmorskor. De upplevde att rädslans karaktär kunde 

variera och ha olika anledningar, beroende på tidigare erfarenheter hos männen. Hur 

rädslan identifierades beskrevs olika. Det alla intervjuer hade gemensamt var dock att 

det var av största vikt att involvera närstående män i mötet med barnmorskorna och göra 

dem delaktiga. 
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Uppmärksamma rädslans orsaker hos männen och vara lyhörd för hur den visas 

Barnmorskorna beskrev att det var olika företeelser som var orsakerna till 

förlossningsrelaterade rädslor hos de närstående männen utifrån deras livssituation. Det 

var rädslor för sjukhusmiljö, fel på barnet och kvinnan, att inte veta vad de ska göra och 

vara beroende av vårdpersonal. Deras erfarenhet var att rädslorna varierade mellan 

första- och andra/flergångsfäder. Barnmorskor beskrev att män som blev far första 

gången, deras rädslor handlade om situationer de inte varit med om tidigare, blod, 

sprutor och sjukhus. Andra/flergångsfäders rädslor hade fokus på om de tidigare upplevt 

traumatiska och komplicerade förlossningar, att de då inte ville uppleva det igen, vilket 

framkommer i följande citat. 

 

”Förstagångs är rädda för blod och sjukhus. För de har ingen aning om vad som 

kommer att hända och hur de kommer att reagera…och att de kanske känner sig 

otillräckliga”(IP8). 

 

”…det är ju så tycker jag för både kvinnor och män att har det varit traumatiskt så är 

det ju lite så att då lever det ju kvar hos dem. Jag tror kanske kvinnor är bättre på att 

älta ur sig det men att män inte är så bra på det och får inte så många tillfällen att 

prata om sitt jobbiga…de har det kanske mer kvar egentligen inför andra 

förlossningen…”(IP6). 

 

Barnmorskorna beskrev att de lade stor vikt vid att försöka se männen vid vårdmötet. 

Det gjordes genom att direkta frågor ställdes till männen. Barnmorskorna menade att det 

ingick i deras arbetsuppgift att ha kunskap om och kunna fånga upp dessa män för att 

förebygga vårdlidande. Barnmorskorna frågade hur männen kände inför graviditeten 

och den kommande förlossningen. Barnmorskorna betonade att rädslan många gånger 

visades på andra sätt än genom samtal. Det kunde vara genom kroppsspråk, en blick 

eller genom en intuitiv känsla. Att vara lyhörd för detta påtalades i intervjuerna genom 

följande citat. 

 
”…ibland kan det vara kroppsspråket…eller nån liten sån där kommentar som man får 

vara lyhörd för…en blick… man får en känsla…”(IP5). 

 

Vara lyhörd för kvinnornas information om männens rädsla och uppmärksamma 

hur männen är i relationen till kvinnorna  

Det förekommer att det är kvinnorna som berättar för barnmorskorna att deras män är 

förlossningsrädda. Detta sker i stort sett alltid när männen inte är med på besöket. Vid 

samtal när kvinnorna förde mäns talan syftade detta förmodligen till att de själva ville 

känna sig lugna och trygga. Genom att berätta för barnmorskor fick de indirekt hjälp 

med männens rädsla. Barnmorskor hade då som vana att prata med kvinnorna om hur de 

ska gå vidare med situationen utifrån olika alternativ. I följande citat belyses detta. 

 

”De har sagt det när mannen inte har varit med. Då har det blivit så här, ja hur ska vi 

fortsätta med det här då?…de förstår ju männen, om jag pratar om att män kanske inte 

behöver vara med. Då förstår de  ju att kvinnan har sagt det så jag försöker ju uppmana 

kvinnorna att berätta nu det här för mannen… försök säg det innan, kan vi inte prata nu 
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med barnmorskan om att du känner dig så rädd. Hon kanske har nåt bra tips… Å sen 

kanske jag vet om det men inte låtsas om det…”(IP8). 

 

Förhållandet mellan kvinnan och mannen kunde bli påverkat av mannens rädsla enligt 

barnmorskorna. Barnmorskorna beskriver att om männen hade en förlossningsrelaterad 

rädsla, fick deras partner ta ett större ansvar under graviditeten och framförallt under 

förlossningen. Var mannen inte trygg, kunde inte heller kvinnan få hjälp med att känna 

trygghet i förlossningssituationen. En anledning till kvinnans otrygghet var att hon då 

även var ängslig för mannens känslor och reaktioner. En barnmorska gick steget längre 

och berättade att hon hade uppmärksammat att männens förlossningsrelaterade rädsla 

med dess konsekvenser även kunde påverka parets relation till den grad att även sexlivet 

efter förlossningen kunde bli påverkat. Att männens rädsla även kunde påverka hans 

relation till barnet, var något som nämndes i intervjuerna. Barnmorskornas upplevelse 

var att rädslan kunde försvåra männens anknytning till sina barn. 

 

”Det kan säkert ha konsekvenser för mycket, bland annat hur mannen tar till sig barnet. 

Även förhållandet mellan mannen och kvinnan och sexlivet efter och så ju… jag tänker 

att det säkert kan påverka på många olika sätt…att hon känner att hon inte har någon 

trygghet i honom…utan kanske mer att hon känner att hon måste ta hand om honom 

också under förlossningen…”(IP4). 

 

Barnmorskor pratar om män och deras rädslor på olika sätt  

Genom att frågor ställdes om män med förlossningsrelaterad rädsla män framkom det 

att barnmorskorna hade olika sätt att prata om männen när de beskrev deras möten med 

dem. En barnmorska hade svårt att förstå männens rädsla, medan en annan barnmorska 

tyckte det var normalt att männen var lite rädda och skulle i annat fall bli orolig. 

Barnmorskorna uttryckte att det kändes som att fokus skulle vara på de gravida 

kvinnorna men samtidigt kunde det skönjas en tudelning om detta, då det i samma 

mening påtalades att paret var ett team, ur föräldrasynpunkt en helhet. Någon 

barnmorska tyckte det kändes fel när mannen satte sig på den första stolen på 

barnmorskeexpeditionen och att kvinnan då kommer vid sidan om. Barnmorskorna hade 

haft män med på besöken som var mycket rädda och som de då upplevde tog över varje 

besök.  

 

De kände att de sista åren haft mycket fokus på männen och deras situation. Allt från att 

det ska finnas pappagruppsledare till att männen skall vara aktiva i alla skeden och snart 

föda själv. På frågan om de kände sig förberedda på att hjälpa män med 

förlossningsrelaterade rädslor var det en barnmorska som svarade att det handlar mycket 

om sunt förnuft. Samma barnmorska tyckte att det var lite konstigt att en del pappor 

aldrig visade sig. Barnmorskorna berättade att de hade uppmärksammat barnmorskors 

negativa åsikter och attityder till män med förlossningsrelaterad rädsla. De var överens 

om att attityderna har ändrats genom åren. Från att barnmorskor haft en negativ 

inställning till män med förlossningsrelaterad rädsla, har det blivit mer accepterat och 

tillåtet för män att känna rädsla. Intervjuerna visade dock att det än idag finns ett visst 

negativt sätt att prata om män med förlossningsrelaterad rädsla. 
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”…ibland kan det vara lite sådär… Höhöhö… Klapp klapp klapp på axeln, vi tar ut dig 

när du börjar bli blek… Höhöhö.. Eller vi släpar ut honom när han ligger på golvet…vi 

tar hand om dig lille mannen som äntligen blir försvagad…ja det är inte lätt för de 

stackars männen.”(IP3). 

 

Jag tror att det är mycket mindre attityder i dag än kanske för ett antal år sedan. Och 

då kanske man inte behöver gå så långt tillbaka i tiden. Då man liksom överdrev och sa 

att män inte tål nåt …”(IP4). 

 

”…det är normalt att va lite rädd å är man inte orolig för förlossningen då blir jag 

nästan orolig, alltså, någonstans måste det landa i en att det är en stor grej som ska 

hända”(IP7). 

 
”Man kan ha svårt att förstå att man ska va så rädd. För det här borde man ju veta å 

det här vet man ju gör ont”(IP8). 

 

Engagerade män som väljer att förbereda sig 

Kategorin består av beskrivningar av barnmorskors åsikter om deras möten med 

närstående män som har förlossningsrelaterad rädsla. Beskrivningarna handlar om att 

det inte är bra när männen visar på för mycket delaktighet, samtalens kvalitet beror på 

sammansättningen i föräldragruppen samt att när hjälp ges till männen till förberedelse 

och engagemang kan det generera i trygghet. 

 

Barnmorskorna tyckte att det var viktigt att männen var delaktiga i själva graviditeten 

och kände ett delat ansvar redan från början. Barnmorskorna hade förväntningar på att 

männen skulle vara intresserade under besöken men att de inte skulle ta över. Besöken 

var främst riktade till kvinnorna och deras behov. Barnmorskorna upplevde att trygga 

män ger trygga kvinnor. Det var av vikt att männen kände sig trygga i graviditeten. Då 

kunde de stötta sina kvinnor bättre och under förlossningen vara språkrör för kvinnorna. 

Barnmorskorna hade erfarenhet av att de flesta män följde med sina kvinnor till 

föräldrautbildningen, men att många av männen var tvingade av kvinnorna att följa 

med. Om männen kände sig trygga i gruppen vågade de öppna upp och ställa frågor och 

även berätta om en eventuell rädsla. Om barnmorskorna uppmärksammade en 

förlossningsrelaterad rädsla under ett besök med föräldraparet, skrev barnmorskorna en 

remiss till Auroraenheten för vidare samtal. Ett annat alternativ var att berätta om 

psykoprofylaxkurser för att ge dem redskap till att kunna finnas för kvinnan under 

förlossningen.  

 

Männen förväntas att vara delaktiga under barnmorskebesöken 

Barnmorskorna hade förväntningar på närstående män när de var med under besöken. 

Männen skulle vara intresserade av graviditeten och ställa frågor. De försökte ställa lite 

frågor till männen för att få veta deras tankar om graviditeten och hur de kände inför 

förlossningen. Dock skulle samtalen ej bara handla om männens känslor och hans 

övriga sjukdomar utan besöken var ändå riktade främst till kvinnorna och barnen. 

Samtliga barnmorskor upplevde att det var mycket information och undersökningar som 

skulle göras under det korta besöket. Det var ändå positivt när männen var med på 
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besöken och hade egna frågor. Det kändes viktigt för barnmorskorna att männen valde 

att förbereda sig för förlossningen.  

 

”Jag vill gärna att han ska vara med i samtalet. Men jag vill inte att han ska ta över. 

Det känns jättefel om en pappa går och sätter sig på den första stolen så att hon får 

sitta på den andra och kommer vid sidan om. Ibland kan det vara pappor som tar över 

och börjar prata om sina sjukdomar och sina mediciner. Då får man bromsa honom 

lite. Eller mycket. För här handlar det om graviditeten och hans upplevelser om 

graviditeten vill jag gärna att han ska berätta”(IP2). 

 

”…de ska vara delaktiga ja. I möjligaste mån alltså, tycker jag det. Sen är det ju klart 

att det inte får vara, nej det får ju inte bli till absurdum och det är klart att visst kan 

kvinnorna komma hit själva så också förstås men det är ju, det är ju en annan sak än att 

man sitter här varje gång, det betyder ju inte att man är delaktig, nej”(IP6). 

 

Männen i föräldrargruppen 

Samtliga barnmorskor upplevde att de flesta männen är med på föräldrautbildningarna. 

Ibland kunde de förstå att kvinnorna tvingat männen att vara med och för dem var det en 

ny och ovan situation. Barnmorskorna trodde att det var många av männen som tyckte 

att det var ett bra tillfälle att förbereda sig inför förlossningen och för tiden efter barnet 

var fött. Mot den bakgrunden kan det vara enda tillfället män får information om det 

som komma skall. Flertalet män kan dock känna sig obekväma i situationen.  

 

”…Ehh, många män säger att dom är hitsläpade. Och en del män vill verkligen gå för 

de tycker att det är bra med det här och träffa andra pappor. Sen kan man däremot se 

att många är obekväma”(IP7). 

 

”…De flesta är faktiskt med. Jag undrar om de går dit med glatt hjärta eller om de 

känner sig tvungna på något sätt. En del tror jag tycker det är jätteintressant och de 

brukar de också säga. Men det finns nog en del män som går dit för att hon har sagt att 

han ska följa med. Så är det nog”(IP1). 

 

Ibland berättade männen under föräldrautbildningen att de kände rädsla inför 

förlossningen. Oftast berodde det på gruppen, om männen kände sig trygga vågade de 

berätta om sina tankar och känslor. Barnmorskorna märkte att när de var lyhörda och 

ställde frågor kring förlossningen så framkom det oftare att männen berättade om sina 

rädslor. Att samtala om att känna glädje och att känna lidande är motsatsfulla känslor, 

men också att det är naturligt att känna det. Några av männen vågade berätta om 

förlossningsrelaterad rädsla när gruppen var uppdelad i män och kvinnor. Det fanns 

även män som helt ogenerat berättade om sin rädsla. 

 

”...Och de män som våga säga det i grupp där får man ju ofta nån mer som säger 

detsamma….Just att de kan uttrycka den här hjälplösheten”(IP4).  

 

”… Om man har en eller två män som har lättare för att lyfta upp och prata, då 

kommer de igång lite grann. Men det är nog viktigt det här med att de får sitta lite 
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själva, papporna, så att de får, för de pratar ju på sitt sätt och kvinnorna pratar på sitt 

sätt.”(IP7).  

 

Att ge männen hjälp till förberedelse och engagemang genererar i trygghet 

Barnmorskorna uppmärksammade att när männen förberedde sig för förlossningen blev 

de tryggare. De kunde under förlossningen stötta sin kvinna bättre och vara ett språkrör 

när kvinnorna ej orkade eller kunde prata. När barnmorskorna uppmärksammade att 

männen hade en förlossningsrelaterad rädsla samtalade de med männen. I mötet mellan 

barnmorskorna och männen handlade det för om att försöka se männen utifrån deras 

situation. 

 

”…man ser på förlossningen, en trygg man, det ger ju en trygg kvinna också för han 

kan ju ge henne trygghet men är han orolig då oroar sig kvinnan dels för förlossningen 

och sig själv och sen även honom, framförallt honom nästan skulle jag vilja säga och 

det är ju jättefel.”(IP5). 

  

”… att man kan stötta sin kvinna då bättre. Att när man blir tryggare så…att man kan 

vara lite språkrör och så för hennes då…och stöttning och så…det tror jag ju…det tror 

jag man vinner mycket med”(IP6).  

 

Några av barnmorskorna berättade att de försökte informera mycket om 

förlossningsögonblicket, ju mer kunskap männen fick desto tryggare blev de. 

Barnmorskorna försökte göra upp en plan och i vårdsammanfattningen inför 

förlossningen skrev de tillsammans med paret hur länge männen skulle vara med och 

hans känslor inför förlossningen. Många av barnmorskorna hänvisade männen vidare 

till Viktoriagruppen (Auroraenheten) för samtal eller uppmuntrade dem till att gå på 

psykoprofylaxkurs.  

 

”Att man försöker förklara hur en förlossning går till. Och förlossningsrädda pappor 

behöver veta mycket. Att de vet vad som ska hända och att de vet förloppet… Att de inte 

ska gå och bära det själva utan att jag säger att det är bra att jag vet och det är bra att 

förlossningen vet.”(IP2). 

 

”…samtal. Remitterar dem, om jag märker det här nu, till Viktoriagruppen. Nu finns ju 

också Annas psykoprofylaxkurs, ja, som jag upplever papporna ger väldigt mycket bra 

redskap för papporna. Jag tycker de som har gått den kursen, papporna har upplevt det 

jättebra”(IP8).  

 

Stödjande handlingar behövs för att underlätta rädslan 

Kategorin handlar om att männen visar rädsla men osäkert var hjälpen ska ges. 

 

Barnmorskorna var noggranna med att försöka få männen involverade i samtalen. Att få 

männen att känna sig viktiga var en uppgift för barnmorskorna. Barnmorskorna 

upplevde att de hade kunskap om förlossningsrelaterad rädsla hos männen men om de 

skulle ge mer information och stödja männen på ett annat sätt kände de ej att de hade 

tillräckligt med kunskap. De upplevde att tiden de hade under ett besök var ämnat för 



 

14 

 

kvinnorna och undersökningar som skulle utföras på dem. De tyckte att de främst fanns 

för kvinnorna och att när de uppmärksammat förlossningsrelaterad rädsla hos männen 

kunna hänvisa dem vidare till en annan samtalspartner.  

 

”…fast han sitter ju lite avsides. De sitter ju lite tråkigt, i två halvtråkiga stolar bredvid 

varandra…Så han sitter i kölden där ute och jag försöker att dra in honom och ta reda 

på hur han känner…Annars är han ju ingenting stackarn…Men ibland känns det som 

att han smälter in i tapeten.” (IP3). 

 

”Det skulle man väl vilja ha mycket mer kunskap om. Sen är det kanske inte 

barnmorskans uppgift, men sen att fånga upp dem som är förlossningsrädda och slussa 

dem vidare då till någon annan samtalspartner kanske. Eller att man som barnmorska 

får mera tid till att ägna sig åt detta”(IP4).  

 

”…Men, men å få dem, peppa dem inför förlossningen å få dem att känna mod och 

styrka inför den, det tycker jag att jag kan göra”(IP7).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid intervjuer stimulerar forskaren berättandet. All forskning syftar till att finna ny 

kunskap men det finns ofta inte en sanning vid kvaltiativ forksning. Det behövs vidta 

olika åtgärder för att visa trovärdigheten av resultaten. Begrepp som används inom 

kvalitativ innehållsanalys om trovärdighet är giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). För att bedöma trovärdigheten i studien 

användes konsensusförfarande. Detta innebar att det utfördes en reflektion och 

diskussion för att uppnå samstämmighet av tolkning av texterna. Dataanalysen samtliga 

genomfördes tillsammans vilket ökade tillförlitligheten i resultatet. Fokus var att 

beskriva variationer genom att finna likheter och skillnader i texten. Likheter och 

skillnader uttrycktes sedan i underkategorier och kategorier. Trovärdigheten ökades 

även genom presentation av källcitat från intervjuerna i studiens resultat. Enligt 

Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) utmynnar kategorierna i ett tema. Varför detta 

avstannade vid kategorisering beror på begränsad tid då studien är en magisteruppsats.  

 

Eftersom antalet barnmorskor i studien var relativt få kan resultatet inte ses som 

representativt. Resultatet ger en skildring av hur barnmorskor i två mellanstora svenska 

städer uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos män. För att uppnå ett mer 

representativt resultat behövs ett större urval. Dock upplever författarna att de fått svar 

på frågeställningarna och uppnått studiens syfte.  

 

Under intervjuerna fanns det en önskan att få veta hur barnmorskor inom 

mödrahälsovård uppmärksammar förlossningsrelaterad rädsla hos män. Syftet var att 

undersöka något författarna ej hade kunskap om tidigare. Att studien utfördes av 

barnmorskestudenter som hade kunskap om ämnet för att ett intresse fanns, kan ha 

påverkat innehållet. Samtidigt kan detta öka trovärdigheten på grund av tidigare 

kunskap. Då ett intervjutillfälle alltid genererar i ett möte mellan informanter och 

forskare, skapas en närhet och forskaren blir i högre utsträckning medskapare i 
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forskningsprocessen. För att uppnå syftet att distansera sig användes ett semistrukturerat 

frågeformulär under samtliga intervjutillfällen. Detta bidrog till att alla informanter fick 

samma frågor. Detta gjordes på grund av oerfarna intervjuare som önskade att tygla 

förförståelsen och dess inverkan på resultatet under intervjutillfällena. Frågor som 

”Berätta mer”, ”Kan du ge något exempel”, ställdes och gav mer uttömmande svar. 

Under intervjuerna var det en god stämning. Om en kvantitativ ansats använts i form av 

till exempel enkäter hade svaren blivit mer opersonliga och inga uttömmande svar hade 

erhållits. Däremot hade fler barnmorskor kunnat delta i studien och resultatet hade 

eventuellt kunnat vara mer representativt.  

 

Det bedömdes att åtta barnmorskor var tillräckligt många till antal för att få variation i 

upplevelser av förlossningsrelaterad rädsla hos män och ändå ge en hanterbar textmassa 

att analysera. Författarna hade begränsad tid till förfogande då studien är en D-uppsats. I 

studien har endast barnmorskor som varit intresserade av att delta rekryterats. Resultatet 

kan eventuellt ha påverkats av att barnmorskemottagningarnas verksamhetschefer såg ut 

barnmorskorna och att de var intresserade av att delta. I och med att det var 

verksamhetscheferna som valde ut barnmorskorna har inte studien i det här skedet 

påverkats av författarna. Att samtliga barnmorskor besatt lång erfarenhet i sitt yrke kan 

ha bidragit till att öka resultatets trovärdighet, då antal år antagligen bidrar till många 

möten med män med förlossningsrelaterad rädsla.  

 

Att utföra en pilotintervju med en barnmorska var positivt. Författarna fick då svar på 

om intervjuguiden var för detaljerad och om frågorna skulle omformuleras. Resultatet 

blev att en intervjufråga omformulerades. Då en intervju genomfördes i ett lunchrum 

fanns risken för att bli störda, då personal kunde springa in och ut. Övriga intervjuer 

genomfördes på barnmorskeexpeditioner men under tre av intervjuerna blev 

intervjuerna störda av personal som kom in i rummet. Barnmorskorna tappade då fokus 

för ett ögonblick och detta kan ha påverkat studiens resultat. Då författarna har en liten 

erfarenhet av intervjuteknik, kan det ha påverkat hur intervjuerna fortlöpte. Varje 

intervju som genomfördes gjorde dock författarna säkrare som intervjuare, vilket visar 

sig i intervjuernas fyllighet. Första intervjuerna blev inte lika utförliga. Under följande 

intervjuer blev följdfrågorna och konversationen mer bekväm och naturlig. Några av 

deltagarna upplevde att det var obekvämt med en bandspelare, en önskade först att den 

ej skulle användas men ändrade sig sedan.    

 

Innehållsanalys av texten utfördes sedan tillsammans. Kvalitativ innehållsanalys 

fokuserar på granskning av texter och lämpar sig väl för intervjuer och när upplevelser 

ska undersökas. Denna metod lämpar sig bra för intervjuare med stor erfarenhet av att 

intervjua men även för författarna som har en liten erfarenhet av intervjuer (Lundman & 

Hällgren-Graneheim, 2008).  

 

Resultatdiskussion 

För att öka möjligheterna till att identifiera och uppmärksamma män med 

förlossningsrelaterad rädsla ställs höga krav på barnmorskors förmågor att skapa en 

förtroendefull dialog. I Erikssons, et al. studie (2006) framkom det att barnmorskornas 

intresse och bemötande var avgörande för att kunna uttrycka rädslan och be om hjälp. I 

denna studies resultat framkommer det att barnmorskorna lägger stor vikt vid att se 
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mannen och göra honom delaktig i graviditeten. Att uppmärksamma att männen har en 

förlossningsrelaterad rädsla gjordes på flera sätt. Detta gjordes genom att ställa direkta 

frågor, avläsa kroppsspråk och blickar och att barnmorskorna fick en känsla som de 

kunde nysta och dra i för att sedan få fram en eventuell oro hos männen. Enligt 

Eriksson, et al. (2007) kan hjälp och stöd erbjudas först när rädslan blir benämnd. 

 

För att förbättra männens möjlighet till att samtala om sin förlossningsrelaterade rädsla 

är det av vikt att barnmorskorna på barnmorskemottagningarna vågar uppmärksamma 

männen och ställa direkta frågor till dem. Frågor med livsvärldsperspektiv bör 

diskuteras och kan förslagsvis vara: Hur är dina tankar och känslor inför graviditet och 

förlossning? Hur är dina känslor som man inför uppgiften, och dina funderingar kring 

mannens roll i förlossningsrummet? Vad behöver du hjälp med? Hur kan jag stödja dig? 

Denna studies resultat visar att frågor ställs i syfte på att ta reda på männens upplevelser 

men att problemet ligger i att mödrahälsovården som organisation är uppbyggd på ett 

sådant sätt att männen inte får den plats de behöver. Barnmorskorna vill inkludera 

männen och ser dem som en självklarhet i den nya familjen. Dock finns det ett glapp 

mellan att se dem som en självklarhet och barnmorskornas kunskap om fenomenet 

manlig förlossningsrelaterad rädsla och hur organisationen mödrahälsovård är 

uppbyggd. Barnmorskorna påtalade att deras uppdrag är att kontrollera graviditeten och 

att tiden är avsatt främst för kvinnan och hennes behov. Fanns tid över kunde tid till 

männens behov eventuellt klämmas in. Om fallet var så att männen med 

förlossningsrelaterad rädsla var barnmorskornas uppgift, framhöll de att de behövde mer 

tid, utbildning och kunskap. Resultaten i föreliggande studie stöds av tidigare studier. 

Forskning visar att barnmorskors vård vid förlossningsrelaterad rädsla är känslomässig 

och tidskrävande (Salomonsson, Wijma & Alehagen, 2008). Enligt Eriksson, et al. 

(2007) behövs utbildningsinsatser där det ges möjlighet till träning och utveckling av 

färdigheter när det gäller att kommunicera om rädsla med både män och kvinnor, och få 

möjlighet till att diskutera och sätta sig in i genusaspekter kring denna problematik.  

 

Många barnmorskor förväntar sig att männen ska vara starka. Om männen inte känner 

att de är starka och känner rädsla för hur de ska hantera situationen måste detta ha 

uppmärksammats av barnmorskorna på barnmorskemottagningarna. Det framkommer i 

en nyligen publicerad studie. Premberg, Carlsson, Hellström & Berg (under tryckning) 

visar att männen försökte undertrycka känslor av hjälplöshet och behov under 

förlossningen för att ej göra kvinnan rädd eller upprörd. Att våga ta en aktiv roll och 

stötta kvinnorna lättar männens egen smärta och rädsla. Författarna till denna studie tror 

att männen är rädda för att släppa kontrollen och visa sina rädslor på grund av sina 

könsroller. Shapiro (1987) menar att männen måste få dela sina rädslor för att kunna 

vara ett gott stöd för kvinnorna. I studien beskrivs att männen försökte hålla sig samman 

för att upprätthålla en fasad och vara ett stöd för kvinnorna. Resultatet i denna studie 

visar att när en man vågade berätta om sin rädsla under föräldrautbildning så fanns det 

fler som även de vågade berätta. Kan detta eventuellt bero på könsroller? Att det är 

lättare att visa sin rädsla och våga visa sig svag när man inte är ensam. 

 

Männen har länge haft möjlighet att delta i föräldrautbildning och deltagandet är högt. 

Samtliga barnmorskor som intervjuades i studien upplevde att de flesta männen kommer 

på föräldrautbildning. Många av männen upplevde att det var ett bra inlärningstillfälle 

enligt barnmorskorna men att de samtidigt kände sig obekväma i denna situation. Om 
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männen kände sig trygga med gruppen vågade de berätta om sin rädsla inför 

förlossningen. Wöckel, Schäfer, Beggel & Abou-Dakn (2007) belyser att det inte bara 

är kvinnor som behöver utbildning i graviditet och förlossning. Männen har egna 

individuella behov som behöver synliggöras för att de ska känna sig bättre förberedda 

inför förlossning. Män som fick delta i föräldrautbildning med enbart män, där en 

manlig gynekolog föreläste om förlossning kände sig bättre förberedda att stötta sina 

kvinnor under förlossningen. Kvinnorna till dessa män kände ett bra stöd under hela 

förlossningen och tillsammans hade paret en mer positiv förlossningsupplevelse. 

Männen upplevde att det var lättare att samtala med en man om sin 

förlossningsrelaterade rädsla. Detta framkommer även i denna studies resultat, att det 

var lättare för männen att berätta om sin rädsla i killgruppen som blev när 

föräldragruppen delades i två, att männen då fick tillåtelse att samtala med varandra på 

sin egen nivå. Hallgren, et al. (1999) belyser i sin studie att om 

förlossningsförberedelserna enbart riktas till kvinnornas behov kan det skapa en 

splittring mellan männen och kvinnorna och männen kan känna sig utanför, besvikna 

och kanske inte kan ge tillräckligt med stöd till kvinnan. 

 

Under föräldrautbildning önskar flera män mer tydlig och saklig information om 

eventuella komplikationer i samband med förlossning. Behovet finns av konkret 

förberedelse inför förlossningssituationen rapporterar Premberg, et al. (under 

tryckning). Männen i samma studie som ovan upplevde att deras förlossningsrelaterade 

rädsla ej togs på allvar av barnmorskorna, varken på förlossningen eller på 

barnmorskemottagningarna. Det är enligt denna studies författare viktigt att 

föräldrautbildningen anpassas till både män och kvinnor. Det är av vikt att männen får 

finnas i en killgrupp där de kan bli stärkta inför förlossningen och inför det kommande 

faderskapet.  

 

Att få tydliga redskap inför förlossningen var något som barnmorskorna i intervjuerna 

påtalade var viktigt för männen, att få veta vad de kunde göra för att underlätta för 

kvinnan. Barnmorskornas erfarenhet var att män som deltagit i någon form av 

psykoprofylaxkurs upplevde dessa kurser mycket bra. De visste vad de kunde göra i 

olika skeden under förlossningen och det gav dem en trygghet. Genom strukturerade 

övningar och samtal får de reda på hur kvinnan vill ha det under förlossningen och hur 

de kan hjälpa till på bästa sätt. De blir mer förberedda inför förlossningen och det 

minskar antagligen deras rädsla och oro. Att psykoprofylaxkurser kan bidra med en mer 

positiv förlossningsupplevelse för män med förlossningsrelaterad rädsla visar även en 

studie av Bergström, Kieler & Waldenström (under tryckning). Studien menar att män 

med förlossningsrelaterad rädsla är en grupp som faktiskt kan bli hjälpta av 

psykoprofylax.  

 

Hallgren, et al. (1999) menar att barnmorskor bör göra männen mer delaktiga vid 

medicinska kontroller för att lägga grunden inför kommande faderskap. Det kommande 

faderskapet blir då mer verkligt för männen och bidrar till bättre förberedelse inför 

förlossningen. Under intervjuerna i föreliggande studie framkom att förhållandet mellan 

männen och kvinnorna kunde bli påverkat av männens rädsla enligt barnmorskorna. En 

barnmorska gick steget längre och berättade att hon hade uppmärksammat att det även 

kunde påverka parets relation och hur männen tog till sig barnet. Ett sådant resonemang 

stöds av flera tidigare studier. Shapiro (1987) menar att männen i studien kände rädsla 
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att efter förlossningen förlora relationen med kvinnorna. Samtidigt rapporterade alla 

män att deras attraktion till kvinnan ej förändrades efter förlossningen. Chandler & 

Field (1997) belyser i sin studie att direkt efter förlossningen förflyttades männens 

fokus från kvinnorna till barnen. I samband med förlossningen kommer känslor av 

faderskap. Att vara med på förlossningen är en mycket viktig del i processen att bli 

pappa, faderskapet börjar vid födelsen. Det är även viktigt för kvinnorna, familjen och 

för dem själva (Longworth, Kingdon & Cert, under tryckning, Vehviläinen-Julkunen & 

Liukkonen, 1998). Wöckel, et al. (2007), Hallgren, et al. (1999) och Chalmers & Meyer 

(1996) menar att mer information om faderskap ska ges under graviditeten och under 

föräldrautbildning. Detta för att männen ska känna sig förberedda på att ta till sig barnet 

och hur de ska ta hand om dem. Att samtala kring faderskapet tror denna studies 

författare ibland ej prioriteras. Att känna rädslor för sin fadersroll är normalt under 

graviditeten och att påpeka att denna rädsla är normal kan vara av vikt för hur mannen 

tar till sig barnet. Att ge männen plats och tid inom mödrahälsovården upplever 

författarna till denna studie är av vikt, att belysa att det är normalt att vara rädd inför sin 

blivande fadersroll. Ett sätt att förebygga rädsla inför nästkommande förlossning är att 

männens upplevelse av den första förlossningen tages i beaktning vid postpartumsamtal. 

Att männen uppmuntras följa med på postpartumsamtalet och att de också får berätta 

om sina upplevelser av förlossningen och känslor över det nya faderskapet tror 

författarna kan hjälpa männen att bearbeta en eventuell traumatisk förlossning. Det kan 

annars vara en risk för att det ej skapas någon plats, ett forum där männens känslor och 

tankar kommer i belysning, utan det traumatiska lagras obearbetat i honom inför en 

eventuell ny förlossning. Detta kan i sin tur leda till en förlossningsrelaterad rädsla. 

 

Barnmorskors inställning till män med förlossningsrelaterad rädsla har ändrats med åren 

men det kan ändå märkas att vissa negativa attityder i viss mån lever kvar. Att 

barnmorskor i första hand ser själva graviditeten och kvinnorna ger en antydan om deras 

inställning till att männen ej har en jämställd roll i sammanhanget. Det är av vikt att 

istället för att enbart tänka graviditet, kvinna och foster som sina arbetsuppgifter, istället 

tänka familj som utgångspunkt. Med ett familjeperspektiv inkluderas männen, deras 

behov och de eventuella konsekvenser deras rädsla kan ge som en självklarhet. 

Forskning tyder på att om männen känner rädsla inför graviditeten och förlossningen 

kan det få konsekvenser. Det kan vara i form av att mannen inte kan vara ett stöd under 

förlossningen. Utan stöd ökar risken att kvinnan blir otrygg och det i sin tur kan leda till 

mer förlossningssmärta, längre förlossning med de hälsoriskfaktorer som det innebär 

och ibland även en förlossning med operativa ingrepp (Bondas-Salonen, 1998, Chan & 

Paterson-Brown, 2002).  

 

Konsekvenser av manlig förlossningsrelaterad rädsla påtalar även barnmorskorna i 

intervjuerna som gjordes i denna studie. Det är viktigt att även mannens rädsla ses som 

en riskfaktor precis lika självklart som att hypertoni, rökning, förhöjt BMI och höga 

plasmaglukosvärden är riskfaktorer för kvinnan och barnets hälsa under graviditeten och 

förlossningen. Manlig förlossningsrelaterad rädsla borde tas i beaktande likväl som de 

medicinska faktorerna. Att få mödrahälsovården som organisation mer ”pappavänligt” 

kan ha många vinster. Att barnmorskor uppmärksammar männen ökar chanserna till en 

delaktig, trygg och engagerad blivande fader. Detta kan i sin tur resultera i bland annat 

en tryggare kvinna med mindre förlossningssmärta, fördjupad relation mellan paret och 

underlättad anknytning mellan fader och barn (Bondas-Salonen, 1998., Chan & 
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Paterson-Brown, 2002., Vehviläinen-Julkunen & Liukkonen, 1998). Att mannen blir en 

verbal länk, ett språkrör till kvinnan under förlossningen, var ytterliggare en vinst av en 

trygg och förberedd man enligt barnmorskorna. Utmaningen som författarna till denna 

studie ser är att lyfta fram de blivande fädernas roll i ljuset och ge paret möjlighet att 

involveras och växa på sina egna villkor. 

 

Slutsats 

En slutsats är att barnmorskor inom mödrahälsovård uppmärksammar männen i 

vårdmötet men att de behöver tillåta männen att bli mer delaktiga och involverade i 

graviditet och föräldrautbildning. Männen väntar också barn även om de inte visar de 

fysiska symtomen. En orsak till att männen ej involveras i den grad som kan önskas är 

att mödrahälsovården som organisation ej är tillräckligt ”pappavänlig”. Idag är 

barnmorskors huvudfokus på graviditeten, kvinnan och fostret. Ett familjeperspektiv, 

där mannen är en del i den nya familjen och där hans närvaro och behov har en självklar 

plats är något som saknas idag. Barnmorskor har en önskan om att inkludera männen 

mer men upplever att det saknas tid, kunskap och utbildning om ämnet. Detta är av vikt 

för att förlossningsrelaterad rädsla hos män ska upptäckas och kunna åtgärdas. 

Förlossningsrelaterad rädsla hos en man kan ses som en riskfaktor som kan få 

konsekvenser bland annat genom att påverka relationen mellan mannen och kvinnan 

och hur han knyter an till barnet.  

 

Något som författarna funderar över är att det är ingen eller mycket liten förberedelse 

för männen angående faderskap under graviditeten. Barnmorskor fokuserar ej utifrån 

männens perspektiv och deras behov. Föräldrautbildning behöver ha ett mer 

familjecentrerat upplägg. Det är av vikt att männen får finnas i en killgrupp, där 

samtalen är på deras villkor och berör deras angelägenheter och att de på det sättet blir 

stärkta inför förlossningen och inför deras faderskap. 

 

Praktiska implikationer 

Studiens resultat kan ge barnmorskor positiv energi och motivation till att fortsätta 

utveckla sin kunskap runt området genom till exempel utbildningar och reflekterande 

samtal på arbetsplatserna. Något alla kan ta lärdom från studiens resultat är vikten av att 

involvera männen i graviditeten, att det genererar i vinster, både för graviditeten, 

kvinnorna, männen själva och relationen mellan kvinnorna och männen och männen och 

sina barn. För att förhindra framtida förlossningsrelaterad rädsla hos män måste 

barnmorskors kunskap inom ämnet studeras vidare inom vårdvetenskapen. Barnmorskor 

kan bidra med mycket genom sin kunskap och profession och därmed skapa bättre 

förutsättningar för de männen med förlossningsrelaterad rädsla och även för hela den nya 

familjen. 

 

Denna studie har fokuserat på hur barnmorskor uppmärksammar män med 

förlossningsrelaterad rädsla. Ett intressant fokus på vidare forskning är att studera mäns 

upplevelser av hur de upplever vårdmötet med barnmorskor inom mödrahälsovården. 

Vad är deras behov under en graviditet och inför deras kommande fadersroll? Kunskap 

om det kan leda till bättre bemötande och omhändertagande från barnmorskor. Det i sin 
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tur skulle kunna leda till färre män med förlossningsrelaterad rädsla, då uppmärksamhet, 

delaktighet och engagemang genererar i trygghet och positiva förlossningserfarenheter. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Erfarenhet av förlossningsrädda män 

 

1. Beskriv ett inskrivningssamtal på mödravårdscentralen. 

2. Beskriv hur du involverar de män som följer med på besöken i samtalen. 

3. Har du träffat någon förlossningsrädd man? Kan du berätta om något exempel? 

4. Beskriv hur du märkte att han var förlossningsrädd? Hur uttryckte han det? 

5. Vad tror du dessa män är rädda för? 

6. Beskriv vilka konsekvenser det kan få när männen är rädda? 

7. Ser du skillnader på förstagångs pappor och andragångs pappor? 

8. Har någon blivande mamma berättat att deras man är rädd? 

 

Bemötande 

 

9. Beskriv hur du stödjer dessa män? 

10. Finns det möjlighet att låta männen få prata om sina känslor och tankar? 

11. Skulle det vara bra att erbjuda alla män ett eget besök hos barnmorskor? 

12. Har du sett några vinster när du hjälpt någon man att bli mer trygg? Beskriv 

vilka i sådana fall? 

 

Organisation 

 

13. Känner du dig förberedd på att hjälpa förlossningsrädda män? Känner du att du 

har kunskap, utbildning och tid? 

14. Har du märkt att vårdpersonal har någon speciell attityd och föreställning om 

förlossningsrädda personer? Har du några exempel? 

15. Har du några förväntningar på männen? Vilka i sådana fall? 

16. Undviker män föräldrautbildning? I så fall, vad tror du det beror på?  

17. Har du erfarenhet att män pratar om sin rädsla på föräldrautbildningarna? 

18. Tror du att det finns kulturella skillnader gällande förlossningsrädsla bland män? 

Har du några exempel? 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 2 

Borås 2010.06.16  

 

Till Vårdenhetschef vid xxxx Vårdcentral 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. En del av 

utbildningen till barnmorska består av att fördjupa sig i ett ämne inom ramen 

barnmorskans arbete. Det finns många intressanta ämnen och vi har valt att fokusera vår 

studie på hur barnmorskor på mödravårdscentraler uppmärksammar förlossningsrädda 

partners och eventuellt stödjer dessa innan kommande förlossning.  

Studien kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats. Intervjuerna är planerade 

att genomföras med barnmorskor som arbetar på mödravårdscentraler under hösten 

2010. Varje intervjutillfälle beräknas ta mellan 30-60 minuter och görs på avtalad tid 

mellan oss och aktuell barnmorska på lämplig plats på barnmorskans arbetsplats. 

Intervjun spelas in och kommer att behandlas konfidentiellt. De som väljer att vara med 

i studien kan när som helst avbryta sitt deltagande.  

 

Tack på förhand!  

 

 

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta:  

 

 Ida Einarsson, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent  

Tel; xxxx 

Ort: xxxxxxxxx 

 

 Maria Löfgren Rollof, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tel: xxxx 

Ort: xxxxxxxxx 

 

 

Handledare: Margareta Mollberg, Universitetslektor, Med.dr, Barnmorska.  

Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås.  

Tel xxxx 

Mobil: xxxx Margareta Mollberg  

E-mail:margareta.mollberg@hb.se  

 



 

  

Bilaga 3 

Borås 2010.06.16  

 

Till barnmorska vid xxxx Vårdcentral 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. En del av 

utbildningen till barnmorska består av att fördjupa sig i ett ämne inom ramen 

barnmorskans arbete. Det finns många intressanta ämnen och vi har valt att fokusera vår 

studie på hur barnmorskor på mödravårdscentraler uppmärksammar förlossningsrädda 

partners och eventuellt stödjer dessa innan kommande förlossning.  

Studien kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats. Intervjuerna är planerade 

att genomföras med barnmorskor som arbetar på mödravårdscentraler under hösten 

2010. Varje intervjutillfälle beräknas ta mellan 30-60 minuter och görs på avtalad tid 

mellan oss och aktuell barnmorska på lämplig plats på barnmorskans arbetsplats. 

Intervjun spelas in och kommer att behandlas konfidentiellt. De som väljer att vara med 

i studien kan när som helst avbryta sitt deltagande.  

 

Tack på förhand!  

 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta:  

 

 Ida Einarsson, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent  

Tel; xxxx 

Ort: xxxxxxx 

 

 Maria Löfgren Rollof, leg. Sjuksköterska och barnmorskestudent 

Tel: xxxx 

Ort: xxxxxxx 

 

Handledare: Margareta Mollberg, Universitetslektor, Med.dr, Barnmorska.  

Institutionen för Vårdvetenskap, Högskolan i Borås.  

Tel xxxx 

Mobil: xxxx Margareta Mollberg  

E-mail:margareta.mollberg@hb.se  

 

 

Godkännande 

Undertecknad barnmorska godkänner härmed att Ida Einarsson och Maria Löfgren 

Rollof genomför intervjuer inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

X-stad  / 2010-09-15 

 

______________________________________________________________________ 



 

  

Bilaga 4 

Förslag på dataanalysens tillvägagångssätt. 

Meningsenhet Kondenserad 

Meningsenhet 

Underkategori Kategori 

En del män är ärliga. Dom 

är nästan lite halvt 

aggressiva, man ser på 

dom…Männen uttrycker 

någon form av oro. på 

olika vis, kroppsspråket 

utstrålar också…Nån liten 

kommentar som man får 

vara lyhörd för, en blick, 

man får en känsla… 

Kan märka rädsla på 

olika sätt. Genom 

männens kroppsspråk, 

får en känsla eller att 

männen säger det.  

 

Uppmärksamma 

rädslans orsaker hos 

männen och vara 

lyhörd för hur den 

visas. 

Kunskap att förstå 

rädslan orsaker och 

hur den identifieras. 

 

 

 

 

 

 


