
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyblivna fäders 

informationssökningar på internet 
-En intervjustudie  

 

  

Författare:Nathalie Arrabi och Ellinor Martis 

Handledare:ElisabethLiedström 

Examinator: Lena Lendahls 

Termin: HT19 

Ämne:Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4RP01E 

Magisteruppsats 



 

 

Sammanfattning 

Bakgrund: I kompetensbeskrivningen för barnmorskor beskrivs förmågan att involvera 

anhöriga i samråd med patienten. Detta för att möjliggöra bästa möjliga vård och 

hälsofrämjande faktorer. Eftersom partners delaktighet i barnafödandet anses ha positiv 

betydelse för kvinnan och barnet bör barnmorskan även fråga fadern om hans 

upplevelser. 

Syfte: Syftet var att beskriva var och vad nyblivna fäder söker efter för information på 

internet, relaterat till barnafödande, samt hur denna information upplevs.  

Metod: Datainsamlingen utfördes genom nio semistrukturerade intervjuer med nyblivna 

fäder. Studiens analys utfördes enligt en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 

som resulterade i fem kategorier. 

Resultat: Fäder använde internet för att få svar på sina frågor och funderingar kring 

graviditet, förlossning och föräldraskap. Informationen skapade en känsla av 

bekräftelse, trygghet, gemenskap samt fick fäderna att känna sig mer förberedda. 

Fäderna sökte information på faktasidor, forum, appar, poddar, youtube, ljudböcker och 

vetenskapliga artiklar.  

Slutsats: Det framkom att fäder inte tog upp sina frågor och funderingar med 

barnmorskan och därför sökte på internet. En medvetenhet om detta kan underlätta för 

barnmorskan att göra fadern delaktig, genom att tillgodose faderns informationsbehov 

samt rekommendera tillförlitliga internetsidor för informationshämtning.   

Nyckelord: Nyblivna fäder, internetvanor, upplevelse, informationssökning. 

 

 

 
  



 

 

Abstract 

Background: The competence description for midwives describes the ability to involve 

relatives in consultation with the patient. This is to enable the best possible care and 

health promoting factors. Since partner´s participation in childbirth is considered to 

have a positive impact on the woman and child, the midwife also should ask the father 

about his experiences. 

Purpose: The purpose was to describe where and what kind of information fathers to 

newborn infants are searching for on the internet, related to childbirth, and how this 

information is experienced. 

Method: The data collection was conducted through 9 semi-structured interviews with 

fathers to newborn infants. The study's analysis was performed according to a 

qualitative content analysis with inductive approach that resulted in 5 categories. 

Results: Fathers used the internet to answer their questions and concerns about 

pregnancy, childbirth and parenthood. The information created a sense of affirmation, 

security, community and made the fathers feel more prepared. The fathers sought 

information on fact pages, forums, apps, podcasts, youtube, audiobooks and scientific 

articles. 

Conclusion: It emerged that fathers did not express their questions and thoughts which 

resulted in them searching information on the internet. An awareness of this can help 

the midwife to involve the father, by meeting the father's information needs and 

recommending reliable internet sites for information retrieval. 

Keywords: Fathers to newborn infants, Internet habits, experience, information search. 
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1. Inledning 

Idag är det vanligt att blivande föräldrar själva söker information på olika hemsidor på 

internet rörande graviditet, förlossning och föräldraskap. Internet är en möjlighet att 

snabbt hitta information, då det finns tillgängligt dygnets alla timmar. Det anses även 

som ett smidigt sätt att dela sina egna erfarenheter med andra. Samtidigt kan den 

informationen som inhämtas upplevas svårtolkad och överväldigande. Det kan även 

vara svårt för blivande föräldrar att avgöra om informationskällan är tillförlitlig eller 

inte. Den ständigt ökade användningen av internet hos föräldrar utgör en utmaning för 

barnmorskans profession. Från att tidigare ha betraktats som en expert inom det normala 

barnafödandet, till att nu mötas av blivande föräldrar som införskaffat mängder med 

information från internetsidor med varierande grad av tillförlitlighet (Oscarsson, 

Holmström, Medin & Lendahls, 2018). Det finns flera studier utförda på gravida 

kvinnors internetsökningar rörande graviditet och barnafödande (Larsson, 2009; Bjelke, 

Martinsson, Lendahls & Oscarsson, 2016). 

 

2.  BAKGRUND 

      

2.1. Fäders upplevelse av graviditet 

I flera tusen år berörde graviditet och barnafödande enbart kvinnor. Kunskapen i ämnet 

passerades från en generation till en annan. Graviditetens mål är att resultera i ett barn och 

därmed föräldrar som kommer att få en förändrad livsvärld där relationen påverkas på olika 

plan. I dagens mer välutvecklade länder ställs det mer krav på fadern än vad det tidigare har 

gjorts. Fadern beräknas även vara stöttande under graviditeten och under förlossningen. Det har 

visats att ju mer information, träning och stöd som fadern får före, under och efter förlossningen 

desto större chans var det att fadern fortsatte vara involverad och engagerad genom resten av 

barnets liv (Karkada, 2011).  
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Enligt Kowlessar, Fox och Wittkowski (2015) hade blivande fäder ofta en varierande och ibland 

motstridig känslomässig upplevelse under den första trimestern. Situationen upplevdes som 

overklig och känslorna kunde vara allt från glädje till besvikelse. Karkadas (2011) studie 

beskrev graviditeten som en stressfull period för den blivande fadern och det påvisades att de 

löper en större risk att drabbas av depression under graviditeten jämfört under andra delar av 

livet. En motstridighet som fanns var omgivningens förväntan på mannens upplevelse och den 

verkliga upplevelsen av situationen (ibid). Känslor som oro och ångest upplevdes av flertalet 

blivande fäder. Den vanligaste oron berörde den gravida kvinnans och fostrets hälsa. Andra 

typer av oro kunde handla om att vara närvarande på förlossningen, förväntningar och 

ansvarsområden som den blivande pappan hade eller osäkerhet över föräldrarollen som väntade 

(Karkada, 2011; Kowlessar, et. al., 2015). En graviditet kunde kännas svårhanterad för den 

blivande fadern som ansåg att det var kvinnan som var gravid och att de önskade att bli mer 

involverade. Upplevelsen ansågs kunna förbättras i de fall då föräldragrupperna varit bra. Det 

framkom även att upplevelsen förändrades under andra trimestern då de kände sig mer delaktiga 

i graviditeten. De upplevde att det underlättade då de kunde se den gravida magen växa och 

detta gav en känsla av acceptans.Acceptansen resulterade i existentiella funderingar med frågor 

som vad som var viktigt i livet för dem samt hur de önskade att föräldraskapet skulle se ut. Det 

medförde ibland att den blivande faderns omprioriteringar resulterade i  livsförändringar för att 

kunna uppfylla denna bild (Kowlessar et.al., 2015).  

 

Enligt Dayton et al. (2016)  ansåg den blivande fadern ofta att kvinnan var experten på 

uppfostran. De önskade vara delaktiga i barnens uppväxt och i studien uttryckte mannen 

en önskan att motivera till idrott, finnas där, stötta och vara ett emotionellt stöd till 

barnet. Det framkom att det var ett fåtal män som kunde föreställa sig den första tiden 

med det nyfödda barnet, det ansågs vara lättare att tänka på hur de skulle bli involverade 

i det äldre barnets liv. 

 

2.2. Relationens betydelse för graviditeten 

När fadern blev involverad i graviditeten sågs det ha positiva effekter på barnets hälsa 

och utveckling. Det sågs även minska mortaliteten hos barnet samt förbättrade moderns 
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välbefinnande. När relationen mellan de blivande föräldrarna förstärktes sågs detta 

minska risken för prematur födsel. Den goda relationen visade sig lindra stress hos 

kvinnorna. Stödet från mannen påverkade även kvinnans hälsobeteende under 

graviditeten positivt, exempelvis framkom det en förminskad cigarettförbrukning (Alio, 

Bond, Padilla, Heidelbaugh& Parker, 2011). Även i en studie av Cohen et al. (2016) 

påvisades att fäders involvering förbättrade kvinnans hälsovanor som t.ex. minskad 

frekvens av alkoholkonsumtion och tobaksanvändning. 

 

2.3. Information och undervisning 

I en studie av Karkada (2011) framkom att de flesta blivande fäder var öppna för att få 

råd av vårdpersonal om det erbjöds. Det var dock ett fåtal män som uttryckte sin oro och 

sina funderingar vilket försvårade personalens förmåga att ge den information som de 

önskade. Fäderna uttryckte att det var naturligt att kvinnan skulle vara i centrum och 

därför höll de sig i bakgrunden för att de kanske i vissa fall inte visste hur de skulle göra 

annars. Fäderna undanhöll ofta känslor som isolering, rädsla, ilska och avskildhet. 

 

Information och utbildning sågs öka partnerns delaktighet i besöken på 

mödrahälsovården. Internet visade sig vara en metod att inhämta kunskap för den 

gravidas partner och de sågs ofta återkomma med frågor till personalen därefter (Reed, 

2009). 

 

2.4. Barnmorskors kompetensbeskrivning 

För att barnmorskor skall tillgodose ett professionellt omhändertagande av människor 

där vården utgår från att alla människor har lika värde, finns tydliga riktlinjer beskrivet i 

barnmorskans kompetensbeskrivning. Där står beskrivet att barnmorskan ska tillgodose 

varje individs olika psykiska, fysiska och emotionella behov. Det står även om 

främjandet av människors självbestämmande och medverkan i vården, att stödja deras 

självbild, integritet och värdighet och genom dialogen som verktyg skapa tillit, trygghet, 
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delaktighet och jämlikhet. Kompetensbeskrivningen beskriver även barnmorskans 

förmåga att involvera anhörig i samråd med patienten. Detta för att möjliggöra en god 

och säker vård med professionellt förhållningssätt. Det finns även beskrivet att främja 

förmågan till hälsofrämjande åtgärder och egenvård genom att förse patienten med 

relevant information och kunskap, härmed ingår då även partnern. Enligt handlingen 

innebär ordet patient den som får eller är registrerad för att erhålla vård. I relevanta fall 

innefattar detta dessutom partnern. Eftersom fäders delaktighet i barnafödandet anses ha 

positiv betydelse för kvinnan och barnet bör barnmorskan även fråga fadern om hans 

upplevelser och anknytning till barnet (Barnmorskeförbundet, 2018).  

 

3. TEORETISK REFERENSRAM 

En graviditet och det blivande föräldraskapet innebär en rådande förändring i livet. En 

slags övergång till en ny livssituation. Detta beskriver Afaf Ibrahim Meleis´ 

transitionsteori (2010) som därför valts som teoretisk utgångspunkt till denna studie. 

Ordet transition definieras som en förändring mellan två tillstånd, detta är ett tillstånd 

som kräver att individer tar till sig och inhämtar ny kunskap och genom olika strategier 

gör förändringar för att hantera sin nya livssituation (Meleis, Sawyer,Hilfinger Messias 

& Schumacher,2010).  

Övergångsfaser triggas av kritiska händelser och förändringar i individens livssituation. 

I vården möter vårdpersonal människor som befinner sig i olika typer av övergångar i 

livet. Det kan handla om hälsa, välbefinnande eller förmåga att ta hand om sig själva. 

Det kan exempelvis handla om familjära förändringar som sjukvårdspersonal i vården 

bemöter som tex.  graviditet och föräldraskap. Övergång karaktäriseras på olika sätt och 

en vanlig definiering i transitionsteorin är att det är en övergång från en stabil situation 

till att slutligen komma till en annan stabil situation. Det är en process triggad av en 

förändring (Meleis, et al., 2010). 
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4. PROBLEMFORMULERING 

Fäder kan reagera på olika vis när deras partner är gravid. Det kan ses som en process 

att bli delaktig i graviditeten. Fäder kan känna oro och ha olika frågor som de upplever 

svårigheter med att uttrycka till barnmorskan. Därför kan det vara svårt för personal att 

möta informations- och stödbehovet hos den blivande fadern. Som tidigare nämnts 

utgör även den ökade användningen av internet en utmaning för barnmorskans 

profession, då informationen som inhämtas kan vara av varierande tillförlitlighet.  

 

Genom att beskriva vad nyblivna fäder sökte efter för information under graviditeten på 

internet relaterat till barnafödande, hoppas författarna skapa kunskap och förståelse om 

informationsbehovet hos dem. Detta för att öka barnmorskans förmåga att möta männen 

utifrån den informationen de inhämtat på internet eftersom att tidigare studier på fäders 

internetvanor är begränsade. 

 

5. SYFTE 

Syftet var att undersöka var och vad nyblivna fäder söker efter för information på 

internet, relaterat till barnafödande, samt hur denna information upplevs. 

 

6. METOD 

6.1. Design 

För att besvara studiens syfte valde författarna att utföra en kvalitativ intervjustudie. 

Enligt Polit och Beck (2017) är den kvalitativa metoden lämplig att använda när 

upplevelser ska studeras. De menar att den kvalitativa metodiken skapar en djupare 

förståelse för det studerade fenomenet.  

 

6.2. Urval 

Inklusionskriterier för deltagande var att männen nyligen blivit fäder, att de var 

svensktalande samt skulle ha sökt på internet rörande graviditet-, förlossning-och/eller 
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tiden därefter. De fäder vars barn hade diagnostiserats med någon livshotande sjukdom 

under graviditeten exkluderades. 

 

Författarna till denna studie valde att använda bekvämlighetsurval vid rekrytering av 

deltagare (Polit& Beck, 2017). Verksamhetschefen för BB kvinnokliniken i en kommun 

tillfrågades om godkännande att studien skulle få utföras. Författarna var på plats i 

verksamheten för att dela ut information och tillfråga fäderna om  de önskade deltaga i 

studien. De erhöll då ett skriftligt informationsbrev som de fick läsa igenom i lugn och 

ro innan de bestämde sig. Det avtalades tid och plats för utförandet av intervjuerna med 

de fäder som önskade att delta, nio fäder kom att inkluderas i studien.  

 

6.3. Datainsamling 

En semistrukturerad intervjuguide användes för datainsamling (Bilaga A). Enligt Polit 

och Beck (2017) är denna intervjuform lämplig när forskaren vill försäkra sig om att ett 

särskilt ämne kommer att täckas i den kvalitativa intervjun. En intervjuguide utformades 

med öppna frågor för att besvara studiens syfte. Intervjuerna spelades in efter 

deltagarnas medgivande. Varje intervju varade i 10-20 minuter. Fäderna fick bestämma 

var intervjuerna skulle utföras, dock erbjöd författarna ett bokat arbetsrum på bibliotek 

som alternativ. Alla fäder utom en valde att utföra intervjun i det bokade rummet. En av 

fäderna valde önskade att utföra intervjun på sitt BB-rum. 

 

Första personen som intervjuades var rekryterad via MHV och var en blivande far. 

Intervjun utfördes och transkriberades. Efter att ha läst transkriberingen upplevde 

författarna att frågorna behövde utvecklas ytterligare för att kunna besvara studiens 

syfte. Intervjun valdes därför att användas som en pilotstudie. Resterande fäder 

rekryterades via BB och intervjuerna utfördes därefter med kompletterande frågor som 

pilotstudien skapade.  
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6.4. Dataanalys 

Datan sammanställdes enligt Hsieh och Shannon´s (2005) kvalitativa konventionella 

innehållsanalys med induktiv ansats, vilket innebär att datan kodas och kategoriseras 

förutsättningslöst. Metoden anses vara lämplig för studier med syfte att beskriva ett 

fenomen i ett ämne där befintliga teorier eller forskningslitteratur är begränsat 

(ibid).  Analysen av materialet påbörjades med att läsa alla de transkriberade 

intervjuerna för att skapa en känsla av helheten samt för att få en inblick i materialet. 

Sedan lästes varje intervju ordagrant ett flertal gånger och författarna markerade ord och 

meningar med olika färger i texterna, som fångade så kallade nyckel-tankar, och som 

besvarade studiens syfte. Sedan lästes texten än en gång och författarna skrev i 

marginalen sina egna tolkningar av texten, en så kallad initial analys (Hseih& Shannon, 

2005). När alla intervjuer hade kodats, grupperades dessa koder med liknande innehåll 

ihop och sorterades därefter in i kategorier. Författarna har analyserat fram fem 

kategorier som besvarade fädernas upplevelser; ger en känsla av bekräftelse, ger en 

känsla av trygghet, främjar förmågan att vara stödjande, ger en känsla av gemenskap 

samt ger en känsla av att känna sig förberedd. Under dessa kategorier besvaras även 

vad de har sökt för information på internet. För att besvara var på internet fäderna har 

sökt valde författarna att presentera det som ett eget stycke under informationskällor på 

internet. Resultatet inleds med en kort bakgrundsbeskrivning av informanterna.  

 

6.5. Etiska överväganden 

Vid forskning som innefattar människor finns det vissa utgångspunkter att ta hänsyn till 

för att skydda den enskilda människan samt respekten för människovärdet. Dessa 

utgångspunkter beskrivs i lagen om etikprövning, vilka författarna har följt under 

studiens gång (SFS 2003:460). 

 

Fäderna tilldelades skriftlig information om studiens syfte, genomförande samt att 

deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick avbryta sitt deltagande utan några 

som helst skäl. Deltagandet i studien behandlades konfidentiellt. Vilket innebar att 
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privat data som kunde identifiera deltagarna inte avslöjades för andra än författarna, 

handledare och examinator. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2015) förvarades allt 

material otillgängligt för obehöriga. 

 

Personerna som deltog i studien var helt okända för författarna till studien vilket 

säkerställde att det inte uppstod någon beroendeställning till varandra. För att skapa de 

bästa förutsättningarna för att få fram hela sanningen eftersträvade författarna en öppen 

och tillitsfull miljö under intervjuerna. 

 

En etisk granskning utfördes i enlighet med lagen om etikprövning (SFS 2003:460). 

Ansökan skickades in för granskning under våren 2019 till Etiska kommittén Sydost 

gav ett rådgivande yttrande som fick nummer EPK 575-2019.   

    

 

7. RESULTAT 

Det var nio fäder som deltog i denna studie. De var mellan 26 och 40 år gamla. De var 

alla sammanboende med barnets moder, varav fem var gifta. Fem av fäderna var 

förstagångsfäder och resterande hade barn sedan tidigare med samma kvinna. Alla fäder 

hade deltagit vid flertalet eller alla besök på mödrahälsovården. Resultatet presenteras 

efter de kategorier som framkom under analysarbetet; Informationskällor på internet, 

ger en känsla av bekräftelse, ger en känsla av trygghet, främjar förmågan att vara 

stödjande, ger en känsla av gemenskap samt ger en känsla av att känna sig förberedd. 

 

7.1. Informationskällor på internet  

Det framkom att fäderna i denna studien använde sig av internet på olika vis. Det mest 

vanliga var att de använde sig av google och 1177 för att hitta information. De flesta 

upplevde att 1177 berörde de flesta delar om barnafödande som de önskade läsa om. 

Däremot skiljde åsikterna kring om informationen var tillräcklig. Vissa ansåg att 
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informationen inte kändes tillräckligt utförlig, en av fäderna beskrev informationen som 

“...nästan lite överslätad” (respondent 6), medan vissa ansåg att sidan var specificerad 

och fullt tillräcklig. Samtidigt ansåg alla i studien att det var en trovärdig källa. 

 

Det var också vanligt att fäderna använde sig av appar så som preglife eller liberos 

graviditetsapp. Då google användes var det lätt att komma in på forum så som 

Familjeliv. Vissa av fäderna valde att läsa på dessa sidor då de passade den typ av 

information som de letade efter;  “... då hamnar man ju på forum tillslut. På familjeliv 

eller vad det heter… Den personliga informationen… som man upplevde personligt, det 

var väl det man sökte också”, (respondent 8) dock diskuterades tillförlitligheten då 

informationen var skriven av privatpersoner. Detta medförde att fäderna uttryckte en 

medvetenhet om att all information som fanns där inte behövde vara sann utan att 

specifika delar endast kunde användas.“ Forum… Jag tycker att det har varit rätt bra 

sen har jag försökt plocka russinen ur kakan försökt identifiera om det här är något 

som någon har skrivit i affekt”(respondent 5). Andra sidor som användes var youtube, 

bloggar, pod, vetenskapliga artiklar samt ljudböcker.  

 

7.2. Ger en känsla av bekräftelse 

Fäderna uttryckte att de fick en känsla av bekräftelse när de läste på internet, en 

bekräftelse som stillade deras underliggande oro. Oron kunde handla om graviditeten, 

kvinnan och barnet. Ett par fäder uttryckte oro över att barnet skulle vara sjukt, vilket 

medförde att de bland annat sökte tecken på att ett missfall var på gång. “... Det som jag 

var väldigt fundersam över då… vi har haft ett tidigare ett sent missfall… Då var jag ju 

lite oroad över vad som kunde varit ett tecken… till… att det fanns en risk för det…” 

(respondent 1). Kunskapen de fick genom att läsa på internet medförde en känsla av 

bekräftelse att de kunde identifiera om varningstecken skulle uppstått. 

 

Flera av fäderna pratade om mödrahälsovården som en källa till information men som 

även skapade fler frågor hos dem. Det beskrevs en känsla av att inte alltid förstå den 
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information som gavs. Ibland kunde det handla om att det var ett avancerat språk som 

var svårt att förstå; “… och ibland så är det lite läkarspråk som jag inte riktigt har koll 

på …” (respondent 5). Detta genererade en oro hos fäderna som gjorde att de istället 

sökte information på internet. De sökte information om det som hade diskuterats på 

mödrahälsovården var normalt, ofarligt eller kunde innebära risk för fostret eller 

modern. När männen hade sökt och funnit den informationen de sökte upplevde de en 

känsla av lugn, då de fått bekräftat att frågorna de hade inte var farliga eller att 

tillstånden var normala för graviditeten. De kände inte att de kunde ställa frågorna till 

mödrahälsovården av olika orsaker. Ibland handlade det om en oro över hur de skulle 

uppfattas av barnmorskan, och ibland handlade det om att de inte ville ta plats och ta 

upp deras tid. En fader upplevde att det var enklare att söka ytterligare information på 

internet istället för att be barnmorskan om mer utvecklad information. Ett par fäder 

uttryckte därför en önskan att vara pålästa inför besöken och istället för att ställa frågor 

bara kunna bekräfta att informationen de hade intagit var korrekt. “… alltså man vill 

inte låta för nojjig, när man ställer för mycket frågor utan jag bara frågar mest, 

bekräftar en fråga .. a men visst är det så…man vill inte framstå som att man är jätte 

orolig” (respondent 1). 

 

En pappa sökte information specifikt om havandeskaps-förgiftning då detta tillståndet 

hade uppstått under graviditeten. Han upplevde att informationen som fanns inte var 

tillräckligt utförlig och kunde därför inte känna sig nöjd med informationen som han 

fick genom internet. I detta fallet valde han då att vända sig till vården för att få sina 

frågor besvarade och bekräftade. 

 

7.3. Ger en känsla av trygghet  

Flera av fäderna uppgav att det dröjde en bit in i graviditeten innan de började söka då 

det var vanligt att kvinnan sökte mycket information och delade med sig av denna, 

vilket kändes tryggt och ofta tillräckligt för fäderna. Med tiden uppstod olika 
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frågeställningar som gjorde att de själva började söka aktivt efter information på 

internet. En fader sa  

 

... jag har en fru som är, älskar ha koll och kontroll. Hon har varit jätte 

påläst och det har spridit ett lugn till mig och hon har informerat mig hemma 

om det jag behöver veta. Så jag har nog varit lite bekväm så, så jag började 

mest leta här i slutet när jag insåg allvaret… (respondent 5).  

 

Efter att ha läst om barnafödande på internet upplevdes detta generera en känsla av 

trygghet. En av fäderna upplevde att informationen gjorde honom mer säker och på så 

vis kände han sig tryggare i situationen. Som tidigare beskrivits valde en del fäder bort 

forum som informationskällor av olika anledningar. Några fäder valde dock ut specifika 

delar som hade en lugnande inverkan på dem. Då fäderna stötte på information som 

hade motsatt effekt uppgav de att de selektivt valde bort denna information. En fader 

menade att även om informationen inte alltid hade en vetenskaplig grund kunde den 

ändå vara användningsbar då den fick honom att känna sig trygg. En pappa sa “… 

informationen var nog mest stilla sina egna tankar lite… Det är nog mest att stilla 

känslan av att allt är okej...” (respondent 8). En del fäder uttryckte en känsla av 

trygghet efter att ha läst inför barnmorskebesöken då de upplevde att de hade mer koll 

på vad de ville veta. Fäderna kunde då få bekräftat hos barnmorskan att informationen 

de läst var korrekt. 

 

Flera fäder uttryckte att de sökte information relaterat till barnafödande på grund av 

nyfikenhet. Dock uttryckte en fader att ”Förra graviditeten så var man mycket 

oroligare och mycket mer nyfiken, så då sökte man mycket mer 

information…”(respondent 6). Detta kunde ses generellt hos de fäder som hade barn 

sedan tidigare. Det tolkades som att fäderna kände sig trygga med den informationen 

och erfarenheten de hade med sig sedan tidigare. Istället valde flergångs fäderna att 

söka på mer specifika områden som uppstod under graviditeten som de inte tidigare 
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varit med om. Till exempel berättade en flergångs pappa att han sökte på internet då det 

uppstod specifika frågor, han berättade att han sökt på ”hål i hjärtväggen” (respondent 

1), då läkarna misstänkte detta efter ett ultraljud. Efter att ha sökt på internet erhöll han 

en känsla av trygghet då han upplevde att han hittade den information han sökte. 

 

7.4. Främjar förmågan att vara stödjande 

De flesta fäderna i denna studie uttryckte att de önskade kunna finnas till och stödja sin 

partner genom graviditet, förlossning och föräldraskap på bästa sätt. De sökte därför på 

internet för att få känslan av att de kunde vara stödjande. Ett par fäder uttryckte det som 

ett personligt ansvar att tillgodose sig med information för att kunna stötta sin partner. 

Detta eftersom de själva inte kunde genomgå graviditeten och de förändringar som det 

innebar. 

 

Önskan att vilja stötta och finnas till för sin partner på bästa vis var faktorer som 

framkom genomgående under intervjuerna. Många av fäderna uppgav att de sökte på 

graviditetens olika faser, vad som händer med kvinnans kropp för att få en slags 

förståelse för vad hon går igenom för att också kunna vara ett bättre stöd. En pappa sa 

angående informationen han sökte på “... grundläggande information som det kan vara 

bra att ha koll på som kan vara bra att veta, hur kanske till exempel kan kvinnan må de 

första veckorna eller sådär allt med humör, utmattning lite sådana grundgrejer” 

(respondent 5). Även han menade att informationen som han hittade främjade hans 

förmåga att stödja sin partner i graviditeten.  

 

Fäderna uppgav att de hade en bättre förståelse för kvinnans situation efter att ha läst 

om till exempel graviditetsutvecklingen på internet, samtidigt som de uppgav att det 

kändes svårt att förstå exakt hur kvinnan kände. Genom att läsa om vad som händer 

vecka för vecka både vad gäller kvinnan och även barnet, upplevde fäderna kunna skapa 

en större förmåga att stötta och möta de behov och besvär hos kvinnan som kan uppstå 

under graviditeten, som till exempel graviditetsillamående eller foglossning.  I 
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graviditetsapparna som fäderna använde sig av fanns en flik för pappan där det stod tips 

och råd hur de till exempel kunde stötta kvinnan i rådande graviditetsvecka, eller andra 

specifika saker att tänka på. En pappa upplevde att han blev mer intresserad av 

graviditeten genom att försöka förstå sig på vad hans partner genomgick för att kunna 

stötta henne då behov uppstod. En av fäderna berättade att han använde sig av Youtube 

för att titta på förlossningsvideos. Han berättade att han tittade mycket på hur fäderna i 

filmerna uppförde sig, och fick på så vis kunskap om hur han kunde vara stöttande.  

 

7.5. Ger en känsla av gemenskap 

Det beskrevs en önskan av fäderna att de ville känna gemenskap. Få bekräftelse att de 

inte var ensamma om sin situation, eller bara veta hur andra pappor upplevde 

situationen som nyblivna föräldrar. En av fäderna berättar att han sökte specifikt på hur 

det är att vara pappa. Han uttryckte en slags tidigare oro för att vardagslivet skulle 

förändras drastiskt efter han fått barn, han ville veta hur livet kan komma att påverkas 

av att bli förälder. En annan av fäderna sade “… det är ju ändå ett värde att man inte 

känner att man är ensam” (respondent 2). Det beskrevs även en önskan att veta andras 

åsikter för att få en känsla för vad och vilka beslut som kändes rätt i deras fall. En fader 

uppgav att den informationen han sökte var den som han kunde relatera till, han var inte 

intresserad av att läsa det som inte svarade till hans situation och frågor. 

 

7.6. Ger en känsla av att känna sig förberedd 

Efter att ha sökt och läst på internet upplevde fäderna att de erhöll mer kunskap som 

förberedde dem hur de skulle hantera olika situationer som kunde uppstå under 

graviditeten och förlossningen. Flera fäder kände att det var positivt att känna sig 

pålästa och förberedda på vad som kan komma att hända under förlossningen, då de 

upplevde att detta kunde ge redskap till att kunna stötta kvinnan. En fader uttryckte att 

han som man kände sig åsidosatt då det var kvinnan som var gravid och att det var svårt 

att veta på vilket sätt han kunde bistå kvinnan i den rådande situationen. Efter att ha läst 

på internet upplevde fadern att han fick informationen han behövde för att känna sig 
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mer förberedd. En pappa uttryckte att det var ett eget ansvar att vara förberedd och veta 

hur olika situationer kan hanteras för att hjälpa frun och barnet. Han upplevde att 

internet var ett bra verktyg för att förbereda honom inför detta. 

 

Flera av fäderna uppgav att de sökte information på internet i förberedande syfte. Det 

kunde gälla att vara förberedd inför förlossningen eller det väntande föräldraskapet. Ett 

par fäder berättade att de hade sökt på olika förlossningsutfall, exempelvis kejsarsnitt 

och sugklocka. En pappa berättade att deras barn låg i säte och att informationen som 

personalen gav rörande vaginal sätesförlossning och även kejsarsnitt upplevdes som 

saklig. Han sa “.... men vi fick ju aldrig någon sådan här fingervisning från läkarna 

eller personalen här vad man borde välja vad som var bäst, det valet, det kändes väl lite 

utelämnande, så då letar man efter experttips…” (respondent 8). Han letade efter mer 

information och kunskap kring procedurerna och riskerna kring detta då paret själva 

skulle besluta om förlossningssätt. De kände då att den informationen de fått inte var 

tillräcklig och sökte därmed mer information om detta på internet. Han fann både 

fördelar och nackdelar redovisade på internet rörande de olika tillvägagångssätten. Han 

upplevde att informationen gav honom ett bättre beslutsunderlag dock upplevde han inte 

att internet gav honom ett rakt svar utan att beslutet låg hos dem. En annan pappa 

berättar också att han hade sökt på för- och nackdelar med vaginal förlossning relaterat 

till kejsarsnitt, då kejsarsnitt kunde vara ett alternativ för dem på grund av humanitära 

skäl. Efter att ha lyssnat på en läkarpod kände han att det fanns fördelar och nackdelar 

med båda sätten, alltså fick han ingen direkt fingervisning vad som var bäst för dem, 

men kände att informationen om de olika förlossningssätten gjorde honom mer 

förberedd. Ett par fäder uppgav att de hade sökt på själva förlossningsstarten, den så 

kallade aktiva fasen i förlossningen för att veta när det var dags att åka in till 

förlossningsavdelningen.  
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8. DISKUSSION 

 

8.1. Metoddiskussion 

Då studien initialt var tänkt att inrikta sig på blivande fäder, kontaktades 

verksamhetschefen till barnmorskemottagningar inom mödrahälsovården i en kommun i 

södra Sverige för godkännande att utföra studien. Efter godkännandet vidarebefordrade 

enhetschefen informationen till två barnmorskemottagningar om intresse att hjälpa 

författarna att rekrytera deltagare till studien. Barnmorskorna frågade därefter 

medföljande fäder om önskat deltagande i studien. Fäderna erhöll då ett skriftligt 

informationsbrev. På grund av tidsbrist och svårigheter att få ihop respondenter till 

studien, ändrades studiens syfte till att inrikta sig på nyblivna fäder vilket ändrade 

urvalet till ett strategiskt bekvämlighetsurval. Vilket innebar att författarna tillfrågade 

nyblivna fäder direkt på en BB-avdelning. 

 

Kvalitativa studier bedöms bland annat genom att studera graden av trovärdighet. Enligt 

Polit och Beck (2010) används de tre begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet. Detta sker genom granskning om studiens syfte har blivit besvarat genom 

den valda metoden samt om urval, material och analys stämmer överens med syftet. 

Författarna till denna studie anser att en kvantitativ metod inte hade besvarat studiens 

syfte, då kvantitativ forskningsmetod syftar till att objektifiera och kvantifiera data 

(ibid). 

 

För att få hela syftet besvarat användes en semistrukturerad intervjuguide med öppna 

frågor samt följdfrågor. Polit och Beck (2010) anser att en intervjuguide ökar studiens 

trovärdighet då den säkerställer att alla ämnen som avses undersökas inkluderas. Tio 

intervjuer utfördes, varav en valdes att användas som en pilotintervju, då det framkom 

efter transkribering av denna att intervjuguiden behövde utvecklas för att kunna besvara 

studiens syfte bättre. Enligt Trost (2010) ökar studiens trovärdighet då en pilotstudie 

utförs för att försäkra att intervjuerna svarar till studiens syfte. Polit och Beck (2010) 



 

16 

har ingen rekommendation om antalet informanter en studie bör omfatta utan antalet 

beror på studiens syfte och intervjuernas kvalitet. Författarna anser att de nio intervjuer 

som utfördes besvarade syftet väl. Alla fäderna fick möjlighet att välja vart intervjuerna 

skulle utföras. Författarna erbjöd alla deltagare ett bokat rum på avdelningen. Att miljön 

är trygg och avskild möjliggör att informanter känner sig bekväma och säkra samt 

främjar en tillåtande miljö att prata öppet under (Kvale& Brinkman, 2015).  

 

Författarna valde en konventionell innehållsanalys från Hseih och Shannon (2005). För 

att besvara studiens syfte ansågs den valda metoden relevant då materialet analyserades 

förutsättningslöst och baserades på informanternas egna berättelser. Författarna i denna 

studien upptäckte under analysen att det var svårt att särskilja de olika kategorierna då 

de gick in i vartannat. Tryggheten gick in i känslan av bekräftelse och känslan av att 

vilja vara förberedd. Analysen bearbetades länge innan författarna kände sig nöjda. 

Enligt Hseih och Shannon (2005) ökar studiens trovärdighet och tillförlitlighet genom 

att författarna läser och bearbetar analysen ett flertal gånger under en längre period.  

 

 

Enligt Polit och Beck (2010) ökar tillförlitligheten i studien om utomstående person 

medverkar under analysprocessen, därav har analysen utförts kontinuerligt med 

handledare. Då resultatet redovisades valde författarna att ge varje respondent en siffra, 

för att kunna referera till citaten. Detta för att påvisa att olika fäders åsikter har använts. 

Detta anser författarna ge studien ökad trovärdighet då det styrker att inte bara en 

respondents upplevelse redovisats.  

 

Resultatet i en kvalitativ studie ger endast förståelse för de aktuella informanternas erfarenhet 

och upplevelser av det studerade fenomenet och är utifrån detta inte överförbart i sin helhet. 

Möjligen kan resultatet bidra till förståelse för ett liknande fenomen i en likartad kontext. Dock 

ökar överförbarheten genom att inkludera citat från studiens resultat vilket möjliggör för läsaren 

att själv att själv bedöma i vilken utsträckning resultatet är överförbart (Polit & Beck, 2010, 

Hseih & Shannon, 2005). 
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8.2. Resultat diskussion 

I denna studie önskade fäderna få en känsla av trygghet. För att lugna den 

underliggande oron som de beskrev, började fäderna söka på internet angående 

barnafödande för att då finna frid med dessa känslor.  Även Karkada (2011) och 

Kowlessar, et al. (2015) beskrev fädernas känsla av oro och ångest under graviditeten. 

Precis som det framkom i denna studie grundade sig fädernas oro över den gravida 

kvinnans och fostrets hälsa. Karkada (2011) och Kowlessar, et al. (2015) studier 

presenterade även oro som kunde handla om att vara närvarande på förlossningen, 

förväntningar och ansvarsområden som den blivande pappan hade eller osäkerhet över 

föräldrarollen som väntade. Detta framkom på olika sätt även i denna studie. Papporna 

sökte hur det skulle påverka livet att bli pappa, hur de kunde stötta sin partner både 

under graviditet och förlossning, de ville få praktiska tips och råd hur de skulle ta hand 

om barnen. De önskade känna sig förberedda. Precis som transitionsteorin beskriver så 

handlar denna fas om en övergång från något som är stabilt till något som kommer att 

bli stabilt även om situationen däremellan kan upplevas och hanteras på olika 

sätt (Meleis et al., 2010). 

 

I denna studie framkom att vissa fäder inte använde mödrahälsovården som en 

informationskälla fullt ut, detta är vidare presenterat i resultatet. De läste istället mer 

information på internet och bekräftade därefter att informationen stämmer med 

barnmorskan. Karkadas (2011) studie beskriver fäders öppenhet att mottaga information 

och råd men att det var ovanligt att fäder själva uttryckte sina känslor och funderingar 

för barnmorskan. Detta ser författarna till denna studien som en problematisk situation 

då det är svårt att veta vilka behov fäder har när de inte uttrycker sina frågor specifikt. 

Fäderna i denna studie använde internet för att stilla de frågor och funderingar som 

uppstod under graviditetens gång.  
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Idag är graviditets planering inriktad på graviditetskontroller och information om tex 

amning och förlossning (SFOG, 2016). Författarna anser att det kan vara betydelsefullt 

att som barnmorska ha som rutin att fråga fäder specifikt om de har frågor och 

funderingar. Detta står inte beskrivet i SFOG (2016) som en del av 

graviditetsplaneringen. Barnmorskorna hade då även kunnat tydliggöra för de blivande 

fäderna att det är bra att ställa frågor under besöken på mödrahälsovården. Dels för att 

fäderna inte ska känna sig åsidosatta och våga fråga men också att det kan underlätta för 

barnmorskan att individanpassa informationen.  

 

Visst är det bra att internet finns men som även diskuteras i denna studie så är 

informationen på internet inte alltid tillförlitlig. Fäderna i denna studien var medvetna 

om detta och kunde då sålla ut information som inte kändes trovärdig eller som tidigare 

beskrivet så bekräftade de frågorna med barnmorskan vid ett senare tillfälle. Fäderna 

verkade dock undvika att ställa sina frågor direkt till barnmorskorna. I Reeds (2009) 

studie beskrivs däremot hur internet används av partnern för att inhämta information 

och att det sedan är vanligt att de återkommer till personalen med frågor som uppstått. 

Författarna till denna studien ser vikten med att fäderna inte bör känna sig som en 

belastning för vården eller att de tar upp någons tid. Precis som Karkadas (2011) studie 

uttryckte fäderna att det var naturligt att kvinnan skulle vara i centrum och därför höll 

de sig i bakgrunden för att de kanske i vissa fall inte visste hur de skulle göra annars. 

Som beskrivs i transitionsteorin möter vårdpersonal dessa individer som genomgår en 

förändring i livet (Meleis et al., 2010). Författarna i denna studien ser vikten av att 

fånga upp och stötta även fäderna i denna livsförändring. 

 

Precis som i denna studie visade Oscarsson et. al. (2018) studie också att de fäder som 

väntade sitt första barn sökte mer frekvent på internet jämfört med flergångs fäder. I 

denna studien hade fäderna medverkat under flertalet av mödrahälsovårds besöken. 

Enligt Oscarsson et. al. (2018) studie framkom att de fäder som deltog på alla eller 

större delen av besöken på mödrahälsovården sökte mer på internet jämfört med de som 
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inte deltog lika frekvent. Här kan diskuteras hur informationen delges av barnmorskor 

samt hur lyhördheten kan främjas och om ytterligare information kan ges för att lugna 

fäders oro. Detta eftersom det framkom i denna studie att fäderna sökte information för 

att få en känsla av trygghet samt har ett behov av att känna bekräftelse. I denna studie 

framkom att det var viktigt att känna en form av gemenskap, att de inte var ensamma 

om sin situation. Detta kan vara svårt för barnmorskan att delge fäderna. Det förekom 

inga föräldragrupper på orten där studien utfördes under höstterminen 2019. Detta kan 

annars ses som ett sätt att träffa personer i liknande situation och känna gemenskap. 

Bland annat var det en pappa i denna studie som beskrev att han sökte specifikt på hur 

det var att vara pappa. Han ville veta hur andra upplevde att livet förändrades eller 

kunde hanteras. Livsförändringar väcker frågor om hur det ska komma att bli. Även i 

Oscarsson et al. (2018) studie framkom en önskan att hitta andra som befann sig 

i samma situationer som dem själva. 

 

I denna studie framkom att fäderna efter att ha läst informationen som fanns på internet 

fick en känsla av trygghet och lugn inom sig. Det framkom att fäderna i vissa fall 

specifikt valde den informationen som fick dem att må bra. Det var ingen i studien som 

uppgav någon negativ upplevelse efter att ha läst på internet gällande barnafödande. 

Detta motsäger Oscarsson et al. (2018) studie som visade att informationen som fäderna 

tog del av någon gång under graviditeten skapade oro och funderingar hos majoriteten 

av dem. Oron som informationen skapade resulterade i att vissa fäder, till motsats från 

denna studie-, vände sig till mödrahälsovården för mer information. 

 

I Oscarsson et al. (2018) studie framkom det att fäderna använde sig av olika 

informationssajter för att inhämta information. Exempel på dessa var faktahemsidor, 

forum, bloggar och social media. Alla utom sociala medier nämns i denna studie och 

detta kan då diskuteras varför fäderna inte använde detta som informationskälla. 

Författarna till denna studie anser att det kan vara anonymiteten som medverkar till att 

fäderna inte använde sig av detta. I denna studie uppgav fäder att de valde bort 
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internetsidor som inte gav dem en känsla av trygghet. Möjligen kan det vara så att 

sociala medier inte inger känsla av trygghet och lugn och att fäderna därför inte intog 

information därifrån.  När fäderna i denna studie pratade om forum var flertalet också 

tydliga med att uppge att de hade en medvetenhet om att trovärdigheten bör diskuteras. 

Allmänt kan trovärdighet på sociala medier vara ytterligare en orsak till att fäder inte 

använder det som informationskälla.  

 I denna studie genomgick fäderna en förändring i livet genom att få ett barn. Vissa blev 

föräldrar för första gången medan-andra blev flerbarnsföräldrar. Sättet de använde 

internet och hanterade situationen varierade. De som hade barn sedan tidigare kände sig 

i större utsträckning trygga med baskunskapen och erfarenheten de hade med sig sedan 

tidigare.  

Graviditeten i sig kan ses som en förändring i livet som kommer att förändra individers 

livssituation. Som transitionsteorin beskriver triggas detta av förändringar i individens 

livssituation. Det beskrivs även att familjära förändringar eller förändringar i individers 

hälsa kan vara en utlösande faktor (Meleis, et al., 2010). Graviditet är inte alltid riskfri 

eller fri från sjukdom. Detta kan då ses väcka fler frågor hos fäderna, skapa mer oro 

samt göra övergångsfasen mer komplicerad. Detta visades i denna studie då 

flergångsfäder hade gått igenom förändringen att bli fader tidigare vilket då skapade en 

känsla av trygghet. De sökte istället specifikt på olika situationer som uppstod under 

graviditeten, som de inte tidigare varit med om. 

9. SLUTSATS  

 En graviditet innebär en rådande livsförändring. Detta väcker frågor och funderingar 

hos fäder som använder sig av internet för att besvara sina frågor kring graviditet, 

förlossning och föräldraskap. Informationen som inhämtades skapade en känsla av 

bekräftelse, trygghet, gemenskap samt fick fäderna att känna sig mer förberedda under 

graviditeten och inför den väntade förlossningen och föräldraskapet. I studien framkom 

att fäderna inte alltid tog upp sina frågor och funderingar med barnmorskan, de sökte då 
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information på internet istället. Författarna anser att genom kunskapen om vad fäder 

söker på internet kan detta underlätta för barnmorskor om vad de kan ge för 

information, för att möjliggöra att fäderna inte behöver söka på internet för att få en 

positiv upplevelse i samband med barnafödande.  

 

Efter denna studies resultat ses att fäder söker information på internet för att få en 

positiv upplevelse som främjar deras delaktighet i graviditet, förlossning och 

föräldraskap. Det kan vara intressant att utföra vidare studie på hur fäder som får delta i 

föräldragrupp upplever sin delaktighet och om de fortfarande använder internet på 

liknande sätt som fäderna som deltog i denna studie.  
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BILAGA A 

 

Intervjufrågor 

 

• Bakgrundsinformation 

• Ålder? 

• Vilken relation till den gravida? 

• Bådas första barn? 

• Kulturellt ursprung? 

• Hur många besök på mödrahälsovård har du medverkat vid? 

• Berätta hur du har använt dig av internet berörande barnafödande?  

 

Stödpunkter: 

• Graviditeten 

• Förlossningen 

• Föräldraskap 

•  Parrelation 

• Hur blev du påverkad av det du läste? 

• Ge exempel... 

• På vilket sätt… 

• Vill du utveckla... 

• Stämde det du hade läst med info du hade fått eller hört tidigare? 

 

Exempel på öppna följdfrågor: Vill du berätta mer om? vad ville du hitta? vad hittade 

du? Hittade du det du sökte efter? Förstod du informationen som fanns?  


