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Sammanfattning 
 

Bakgrund: En av de största händelserna i en mans liv är att bli pappa. Stöd och uppmuntran 

från barnmorskan till den blivande pappan behövs. Det är viktigt för pappan att vara nära sin 

kvinna och sitt barn. Det är betydelsefullt för hela familjen att pappor inkluderas i den 

postnatala utbildningen.  

 

Syfte: Att undersöka nyblivna pappors upplevelser av BB-vården.  

 

Metod: En tvärsnittstudie som ingår i en longitudinell studie. Data samlades in från tre olika 

sjukhus i Västernorrland under 2007. En kvantitativ design användes. 827 blivande pappor 

inkluderades i studien. Statistisk dataanalys gjordes.  

 

Resultat: I studien ingick både förstagångspappor och ompappor. Det var 606 av dessa 

pappor som erbjöds att stanna kvar på BB över natten. Majoriteten av papporna erbjöds 

övernattning på traditionell BB avdelning, resten fördelades på övriga vårdformer. Papporna 

var nöjda med stöd och bemötande från personalen, men mindre nöjda med information om 

samlivet, kvinnans omställningar och barnets behov. Den enda statistiskt signifikanta 

skillnaden var att ompappor som inte stannade kvar var mer missnöjda med informationen om 

samliv och informationen om barnets behov jämfört med de som stannade. Mellan 

förstagångspapporna som stannade kvar/inte stannade kvar fanns inga statistiskt säkerställda 

skillnader.   

 

Slutsats: Papporna var nöjda med stöd och bemötande på BB. Informationen om samliv, 

barnets behov och kvinnans omställningar efter förlossningen behöver förbättras.  

 

Nyckelord 

Pappor, upplevelser, BB-vård, föräldrautbildning  
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Abstract 
 
Background: Becoming a father is one of the greatest events in a man’s life. Support and 

encouragement from the Midwife to the father to be is needed. It is important for the 

prospective father to be close to his woman and child. It is important to the new family to 

include the father to be in parental postnatal education.  

 

Purpose: To describe the experiences of fathers to be of postnatal care. 

 

Method: A cross-sectional study as part of a longitudinal study. Data was collected from 

three different hospitals during 2007. A quantitative design was used. 827 fathers to be were 

included in the study. Statistical data analysis was used.  

 

Result: The study included both first-time fathers and fathers with previous children. 606  

these fathers were offered to stay overnight at the postnatal ward. The majority were offered 

to stay at a postnatal ward, the remaining fathers were offered other forms of postnatal care. 

The fathers to be were satisfied with the support and encouragement from the health care 

providers, but less satisfied with the information concerning married life and the needs of the 

child. The only certain statistical differences were that fathers with children before who did 

not stay were more dissatisfied with the information concerning married life and the needs of 

the child compaired with those who stayed. There are no certain statistical differences 

between first time fathers to be who stayed/not stayed, concerning their experiences of 

postnatal care. 

 

Conclusion: The fathers were satisfied with the support and encouragement at postnatal care. 

Information concerning married life, the needs of the child and the adaption of the woman 

after childbirth needs to be improved.  

 

 

Keywords 

 Fathers, experience, postnatal care, parental education 
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BAKGRUND 

 
En av de största händelserna i en mans liv är att bli pappa. Han kan under graviditeten känna 

fysiska förändringar och känslor av oro både för sin kvinna och för sitt blivande faderskap 

(Callister, 1995). Dessa förändringar kallas för couvade och visade att även papporna 

genomgår en förändringsprocess (Brennan, Marshall-Lucette, Ayers & Ahmed, 2007). 

 

I en studie av Beardshaw (2001) framgick att de flesta nyblivna pappor var nöjda om de fick 

vara nära sin kvinna och sitt barn. Det visade sig att på många sjukhus sågs pappor som 

besökare. Det framgick även att flera kvinnor var missnöjda med de begränsade besökstiderna 

för pappan. Kvinnorna upplevde det svårt att vara ensamma och det har förekommit att 

kvinnor har åkt hem mot läkarnas inrådan för att få vara med pappan i hemmet. I en studie av 

Hallgren, Kihlgren, Forslin och Norberg (1999) framgick att det var några blivande pappor 

som kände sig utestängda av barnmorskan på förlossningsavdelning. En annan studie 

påvisade att papporna inte kände sig hemma i miljön kring förlossning och BB-vård. En del 

pappor hade problem med att dela rum med andra familjer (McKellar, Pincombe, & 

Henderson, 2008).  

 

I en studie av Hildingsson, Thomas, Engström-Olofsson och Nystedt (2009) visade det sig att 

faktorerna som papporna var mest missnöjda med i den postnatala vården var; dåligt stöd från 

personal, bemötandet, bristande tillfredställelse med miljön, brist på medicinska kontroller på 

mamman och besökstiderna. Det framkom i en annan studie att äldre pappor som inte 

stannade kvar på eftervården över natten, var missnöjda med den möjlighet som fanns att 

medverka i omvårdnaden kring barnet (Hildingsson, 2007). 

 

En studie av Boyce, Condon, Barton och Corkindale (2007) framhöll att stresstendenser var 

mycket mer vanliga hos förstagångspappor som inte fått tillräckligt med information om 

graviditet, förlossning och vård av nyfödd. Stressfaktorer såsom övergång från att ha varit två 

till att bli tre, ändrad livsstil med föräldraansvar, saknad av beskyddarrollen som tas över av 

barnmorskan samt funderingar över fadersrollen tas upp. En stor del av stressen kan minskas 

genom att uppmärksamma pappans känslor och funderingar, samt ge förklaringar och 
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information om graviditet och fadersroll.  Barnmorskan kan genom att observera dessa 

faktorer hjälpa till att stödja dem som är i behov av detta.  

 

Waldenström (1999) jämförde pappors tillfredställelse med vården på Alternative Birth 

Center, ABC-klinik, och vanligt BB. ABC-kliniken var lokaliserad på ett sjukhus och 

karaktäriserades av kontinuitet av barnmorskans omvårdnad från tidigt i graviditeten till efter 

förlossningen. Det fanns begränsningar av medicinska interventioner under förlossningen, 

miljön var hemlik och efter förlossningen gjorde barnmorskan hembesök. Papporna som varit 

på ABC-kliniken upplevde omvårdnaden som mer positiv än de som varit på traditionell 

förlossningsavdelning. De pappor som varit på ABC-kliniken upplevde att de har visats större 

hänsyn. Barnmorskan hade under förlossningen varit stöttande samt tillgodosett deras behov. 

Det framkom att förlossningsupplevelsen var en positiv erfarenhet oavsett vilken form av BB-

vård som gällde. Pappornas oro under förlossningen värderades som lika på båda 

inrättningarna, men på ABC-kliniken kände sig papporna mer delaktiga under själva 

förlossningsprocessen. I en studie framkom att blivande pappor i huvudsak kände oro eller 

upplevde glädje inför det väntade föräldraskapet, tanken på förlossningen kom i andra hand 

(Hallgren, Kihlgren, Forslin, & Norberg, (1999).  

 

Premberg, Hallberg och Berg (2008) ansåg att det var viktigt att ta med pappor i den 

postnatala föräldrautbildning som ordnas av Barnavårdcentralen.  Det var viktigt för att få 

engagerade pappor med en nära relation till sitt barn under det första levnadsåret. Pappan 

behövde få vara ensam med sitt barn och känna närkontakt för att skapa ett djupare band till 

sitt barn. Om båda föräldrarna får stöd och uppmuntran under tiden närmast efter 

förlossningen är chansen större att pappan engagerar sig i barnet (Persson, Fridlund & Dykes, 

2007). En undersökning av Mendes (2007) visade att förstagångsföräldrar får ett starkare band 

mellan sig som par genom sitt gemensamma engagemang för sitt nyfödda barn. Det krävs stöd 

från barnmorskor och annan professionell personal för att kunna växa fram som förälder.  

Problemformulering 

Pappor upplever ofta att de blir åsidosatta i BB-vården. Otillräcklig information och att inte 

bli sedda gör att den blivande pappan blir osäker och inte engagerar sig. Idag uppmuntras 

pappor att vara delaktiga i graviditet och födelse. Kvinnor anser att pappors närvaro på BB är 

viktig. Det finns inte många tidigare studier om pappors upplevelser av BB-vård. Det är även 

oklart i vilken utsträckning pappor ges möjlighet att stanna kvar på BB, och vilken vårdform 
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som kan erbjudas. Eventuella skillnader i upplevelser av BB-vård hos förstagångspappor och 

de pappor som har barn sedan tidigare bör undersökas. 

Syfte 

Syftet är att undersöka nyblivna pappors upplevelser av BB-vården. 

Frågeställningar 

Hur många pappor erbjöds att stanna kvar på BB efter förlossningen? Vilka pappor tackade ja, 

och i vilken vårdform stannade de kvar? Hur upplevde förstagångspappor och pappor sedan 

tidigare BB-vården?  

 

METOD 

Design 

Tvärsnittstudie där en delmängd data från en longitudinell studie ingår.  

Studiepopulation/urval 

I studien deltog 827 pappor. 

Datainsamling/genomförande 

Studien har hämtat data ifrån en longitudinell studie kallad Föda Barn i Västernorrland. Den 

omfattar fyra olika frågeformulär, som besvarats av pappor från tiden för rutinultraljudet till 

ett år efter förlossningen.  

 
Insamling av data påbörjades på tre olika sjukhus i Västernorrland under 2007. Gravida par 

som väntade på att göra rutinultraljud fick information om studien två veckor innan det 

planerade ultraljudet. Både förstagångsföräldrar och de som hade barn sedan tidigare kunde 

vara med i studien. Barnmorskan som utförde ultraljudet frågade blivande pappor om de ville 

delta i studien. Urvalskriterier var att papporna skulle förstå svenska språket, att ultraljudet 

var normalt och att inte någon missbildning påvisades. Samtliga deltagare var män.  

Instrument 

Data samlades in med totalt fyra frågeformulär. Det första frågeformuläret besvarades av 

1105. Det andra frågeformuläret besvarades i graviditetsvecka 32-34 och fylldes i av drygt 

900 pappor. Det tredje frågeformuläret besvarades av 827 pappor. Det fjärde och sista 
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frågeformuläret besvarades av drygt 650 pappor, där ingick endast de som svarat på de tre 

tidigare frågeformulären. Påminnelser skickades efter två till fyra veckor till de som inte 

återsänt frågeformulären. Majoriteten av de blivande papporna var 25-35 år och levde i 

relation med barnets mamma. En pilotstudie genomfördes för att fastställa validiteten på 

innehållet av frågeformuläret (Cluett & Bluff, 2006). Frågeformuläret i pilotstudien 

besvarades av 12 blivande pappor och därefter gjordes någon mindre ändring.  

 

 I vår studie har vi arbetat med det tredje frågeformuläret som har besvarats två månader efter 

förlossningen. I tredje frågeformuläret ingick femton frågor med olika svarsalternativ.  Frågan 

om vårdform har sju olika alternativ; Åkte hem direkt; Tidig hemgång med hembesök; Tidig 

hemgång utan hembesök; BB avdelning; Vårdhotell; Samvård på 

nyföddhetsavdelning/barnklinik eller blandad form. Andra frågor var om barnet vårdades på 

nyföddhetsavdelning/barnklinik efter förlossning, och om det fanns möjlighet för pappan att 

stanna kvar över natten. I de fall det fanns möjlighet för papporna att stanna kvar 

efterfrågades det om denna möjlighet nyttjades. De som stannade kvar över natten har svarat 

på fortsatta frågor om upplevelser av BB-vård, oavsett vilken form av vård som erbjöds. Det 

gavs även samma frågor till de pappor som inte stannade kvar. De två mindre sjukhusen hade 

traditionella BB avdelningar som användes för alla. BB hotell fanns endast på det större 

sjukhuset. Tidig hemgång kunde erbjudas av alla tre sjukhusen, men erbjudandet om 

hembesök varierade. Frågorna i tredje frågeformuläret återfinns i bilaga 1. 

 

Papporna tillfrågades om de upplevde att de erhållit tillräcklig information om de olika 

omställningarna efter förlossningen såsom;  

-  kroppslig omställning hos kvinnan efter förlossning 

-  känslomässig omställning hos kvinnan efter förlossning 

-  amningen 

-  samlivet 

-  barnets behov 

-  praktisk information och träning om hur man sköter ett nyfött barn 

-  partnern fick tillräcklig amningshjälp  

-  partnern fick bästa möjliga kontroller och medicinsk vård i samband med BB vistelsen 

-  barnet fick bästa möjliga kontroller och medicinsk vård i samband med BB vistelsen.  

-  gott bemötande i samband med BB vistelsen 

-  tillräckligt med stöd från personalen i samband med BB vistelsen. 
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Frågor om pappornas upplevelser var uppdelade i fem svarsalternativ ”Instämmer helt; 

Instämmer till stor del; Instämmer delvis; Instämmer inte alls samt ej fått information/inte 

aktuellt”. I dataanalysen har svarsalternativen delats upp, kodats om: Instämmer helt/till stor 

del samt Instämmer delvis/inte alls. Den sista variabeln; Ej fått information/ inte aktuellt har 

inte räknats in, utan blir bortfall. Korstabeller har gjorts för att klarlägga sambandet mellan 

förstagångs/ompappor som stannade/inte stannade kvar efter förlossningen och även när det 

gäller skillnaderna i upplevelser utifrån dessa två grupper.  

Dataanalys 

Insamlad data bearbetades och analyserades med hjälp av SPSS – Statistical Package for 

Social Sciences. Svaren från frågeformulären lades in i SPSS som olika variabler i syfte att 

överföra data från skrivna dokument till datafiler. Genom att jämföra olika variabler och hitta 

sambanden mellan dessa, framträdde ett resultat av hur pappor upplever av BB-vården. 

Frekvenstabeller upprättades och Chi2test gjordes för att jämföra grupperna. Chi2test används 

när det finns kvalitativa variabler som vi statistiskt sett vill testa om det frekvensmässigt 

skiljer sig mot förväntat i en viss population (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003).  

Studiepopulationen måste vara uppdelad i grupper för att detta test ska kunna användas.  

 

En översikt av pappor som deltog i studien och deras bakgrund finns med i resultatet, tabell 1. 

I resultattabell 2 har pappor delats in i ompappor samt förstagångspappor och deras bakgrund: 

ålder, civilstånd, födelseland och utbildning. Åldersgruppen delades in i tre grupper, under 25 

år, mellan 25-35 år och över 35 år. Födelseland var Sverige eller övriga. Alternativen på 

civilstånd var gift/sambo eller övrigt. Utbildning var uppdelat på grundskola, gymnasium eller 

liknande och högskola/universitet. Detta för att se om det fanns några skillnader vad gäller 

bakgrund relaterat till om de utnyttjade möjligheten att stanna kvar. Frekvenstabeller gjordes.  

 

Tabell 2 visar bakgrundsvariabler för förstagångspappor och ompappor som stannade/inte 

stannade och vilken vårdform de erbjöds. Tabell 3 visar hur förstagångspappor/ompappor som 

stannade/inte stannade upplevde den BB vård som erbjöds.  

Etiska Överväganden 

Samtycke till att medverka i studien har erhållits från deltagarna. Alla deltagare har fått fylla i 

ett skriftligt medgivande, deltagande i studien kan avbrytas om så önskas. Innan studiens 
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genomförande har tillstånd hämtats från den Forskningsetiska kommittén vid Umeå 

Universitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 10 

 

 

RESULTAT 

Det tredje frågeformuläret besvarades av totalt 827 pappor. 
 

Sociodemografisk bakgrund 

 
I studien ingick både pappor som fick sitt första barn samt de som hade barn sedan tidigare 

(ompappor). Det var 805 pappor som hade besvarat frågan om de erbjudits att stanna kvar på 

BB över natten. I studien framkom att det var 606/805 (75 %) blivande fäder som blivit 

erbjudna att stanna kvar. 

 

Tabell 1 visar fördelningen av pappornas ålder, födelseland, utbildning och civilstånd. 

 
Tabell 1 Beskrivning av alla pappor     
     n (%) 
     
Åldersgrupper      
<25     38 (4.7) 
25-35     562 (69.6) 
>35     208 (25.7) 
      
Missing     20 
     
Födelseland      
Sverige     779 (96.8) 
Övrigt     26 (3.2) 
      
Missing     23 
     
Utbildning     
Grundskola    46 (5.7) 
Gymnasium el. liknande   440 (54.6) 
Högskola/Universitet    320 (39.7) 
      
Missing     22 
      
Civilstånd     
Gift/Sambo    797 (98.2) 
Övrigt     15 (1.8) 
      
Missing         16 
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Pappor som stannade kvar på BB 

Det var 606 pappor som erbjöds att stanna kvar på BB och 490 (81 %) utnyttjade den 

möjligheten (Tabell 2). Bland de förstagångspappor som tackat ja till erbjudandet om 

övernattning var majoriteten mellan 25 till 35 år. De flesta (98 %) kom från Sverige. 

Förstagångspapporna som stannade kvar var oftast sammanboende (97,9 %) och hade 

gymnasieutbildning (56,2 %). Pappor som stannade kvar skiljde sig i fråga om 

utbildningsnivå, det var fler högutbildade i gruppen som valde att stanna kvar på BB jämfört 

med de som inte stannade kvar (p<0,05). Det var också vanligare att förstagångspappor som 

stannade kvar tillbringade tiden på en traditionell BB avdelning. 

 

 De ompappor som tackat ja till erbjudandet om övernattning var även de i majoritet mellan 

25 till 35 år. Ompapporna som stannade kvar hade fler pappor som var över 35 år (37,1 %) än 

de övriga grupperna. De flesta kom från Sverige (95,4 %). Alla utom en ompappa var 

sammanboende. Den dominerande utbildningen var gymnasieutbildning eller liknande. 

Ompappor som stannade kvar var i högre grad högskole/universitetsutbildade jämfört med 

pappor som inte stannade kvar.  

 

Tabell 2 visar bakgrund för pappor som stannade/inte stannade och den vårdform de erbjöds. 

Det interna bortfallet som gäller bakgrund och vårdform varierade mellan 1-1 för 

förstagångspappor och 1-3 för ompappor. Procentsatserna är beräknade på antalet som 

svarade på respektive fråga (valida %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

Tabell 2              

Pappor som stannade kvar och inte stannade kvar och deras bakgrund och vårdform.      
              
 Förstagångspappor Förstagångspappor P-värde Ompappor  Ompappor som P-värde  
 som stannade.  som inte stannade.  som stannade.  inte stannade.   
 n=292   n=36   n=198   n=142    
  n= %     n=%     n=%     n=%      
Ålder                
< 25 år 30 (10,3)  3 (8.3)  1 (0,5)  3 (2,2)   
25-35 år 221 (75,7)  24 (66,7)  123 (62,4)  89 (64,0)   
>35 41 (14,0)  9 (25,0) 0,224 73 (37,1)  47 (33.8) 0,343  
              
 Födelseland               
Sverige 286 (98,3)  34 (94,4)  188 (95,4)  137 (97,2)   
Övrigt 5 (1,7)  2 (5,6) 0,174 9 (4,6)  4 (2,8) 0,569  
              
Civilstånd              
Gift/sambo 286 (97,9)  34 (94,4)  197 (99,5)  139 (97,9)   
Övrigt 6 (2,1)  2 (5,6) 0,215 1 (0,5)  3 (2,1) 0,312  
              
Utbildning               
Grundskola 18 (6,2)  0 (0,0)  10 (5,1)  10 (7,2)   
Gymnasium eller liknande 164 (56,2)  28 (77,8)  97 (49,5)  92 (66,2)   
Högskola/universitet 110 (37,7)  8 (22,2) 0,032 89 (45,4)  37 (26,6) 0,002  
              
Vårdform               
Hem direkt 4 (1.4)  1 (2,9)  4 (2,0)  9 (6,4)   
Tid.hemgång m. hembesök 37 (12.7)  8 (22,9)  26 (13,3)  22 (15,6)   
Tid.hemgång u. hembesök 38 (13,1)  10 (28,6)  38 (19,4)  38 (27,0)   
BB-avd 138 (47,7)  14 (40,0)  76 (38,8)  45 (31,9)   
Hotell 50 (17,2)  2 (5,7)  46 23,5  19 (13,5)   
Samvård 18 (6,2)  0 (0)  5 (2,6)  6 (4,3)   
Blandad form 6 (2,1)   0 (0) 0,033 1 (0,5)   2 (1,4) 0,040  
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Vårdform 

Förstagångspapporna som tackade ja till erbjudandet om övernattning var 292. Det var nästan 

hälften av dessa (47,7 %) som erhöll eftervård på traditionell BB-avdelning. De övriga 

förstgångspapporna som erbjudits övernattning och tackat ja fördelades över de övriga 

vårdformerna. 

 

Bland de som var pappor sedan tidigare hade 198 antagit erbjudandet om övernattning. Även i 

denna grupp fördelades den största andelen på traditionell BB-avdelning (38,8 ). Det var 23,5  

som stannade på hotell. De andra fördelades bland de övriga vårdformerna. 

 

 

 

 

Figur 1. Fördelning av vårdformer i relation till pappors utnyttjande av möjligheten att 
kvarstanna på BB efter förlossningen.    
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Upplevelser av BB-vården 

I tabell 3 syns resultatet på vad papporna var mest nöjda samt missnöjda med i vårdens 

innehåll. Generellt för alla pappor, både förstagångs samt ompappor och de som stannade/inte 

stannade, var att en större del inte upplevde att de fick tillräckligt med information angående 

kvinnans kroppsliga och känslomässiga omställning efter förlossningen. Samma mönster kan 

iakttas i informationen som avser samlivet efter förlossningen. Den var en något större andel 

pappor som var mindre nöjda med när det gäller den praktiska informationen om hur de 

sköter ett nyfött barn. Respondenterna var mest nöjda med den medicinska vård som gavs till 

kvinnan och det nyfödda barnet. En stor del upplevde också ett gott bemötande och att de fick 

stöd under den tid de befann sig på BB. 

 

Förstagångspapporna som stannade kvar upplevde till stor del att de fick stöd och ett gott 

bemötande från personalen på BB. Papporna tyckte också att informationen om amning var 

god och att deras kvinna fick praktisk amningshjälp. Information om barnets behov upplevdes 

som bra. Förstagångspapporna upplevde också att deras kvinna och barn fick bästa möjliga 

medicinska vård och kontroller på BB. Förstagångspapporna som stannade var mindre nöjda 

med informationen angående samliv och kvinnans kroppsliga och känslomässiga omställning. 

De upplevde inte heller att de fick tillräckligt med information om hur de praktiskt sköter ett 

nyfött barn. Inga statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan de förstagångspappor som 

stannade kvar och de som inte stannade kvar, beträffande upplevelserna av BB-vården, enligt 

tabell 3. 

 

Ompapporna som stannade var nöjda med det stöd och bemötande de fick på BB, även att 

kvinnan samt barnet fick bästa möjliga medicinska vård. Amningshjälp och information om 

barnets behov upplevde de sig också nöjda med. Ompapporna som inte stannade kvar var 

även de nöjda med stöd och bemötande från BB personalen. De var också nöjda med 

kvinnans och barnets medicinska vård. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden var att 

ompappor som inte stannade kvar på BB var mer missnöjda med information om samliv 

(p=0,007), och information om barnets behov (p=0,022), jämfört med ompappor som 

stannade. 

   

 

 



 

 15 

Tabell 3 visar resultatet för upplevelserna hos förstagångpappor/ompappor om BB vård som 

stannade/inte stannade kvar. Det interna bortfallet på frågorna som rör upplevelser av BB 

vård varierade mellan 2-29 för förstagångspappor och 4-48 för pappor som hade barn sedan 

tidigare. Procentsatserna är beräknat på antalet som svarade på respektive fråga (valida %). 
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Tabell  3                          

Upplevelser av BB-vården              
                 
    Förstagångspappor   Förstagångspappor  P-värde Ompappor   Ompappor  P-värde  
    som stannade  som inte stannade  som stannade  som inte stannade   
    n=292   n=36   n=198   n=142    
        n=%     n=%     n=%     n=%      
Upplevelser                
Jag fick tillräckligt med information om den               
kroppsliga omställningen hos kvinnan               
efter förlossningen.                
Instämmer   128 (48,7)  15 (48,4)  76 (46,1)  44 (43,8)   
Instämmer inte   135 (51,3)  16 (51,6) 1,000 89 (53,9)  65 (59,6) 0,385  
                 
Jag fick tillräcklig information om den               
känslomässiga omställningen hos kvinnan               
efter förlossningen                
Instämmer    121 (45,8)  15 (45,5)  69 (42,9)  37 (34,9)   
Instämmer inte   143 (54,5)  18 (54,5) 1,000 92 (57,1)  69 (65,1) 0,204  
                 
Jag fick tillräcklig information om amningen               
Instämmer    157 (56,5)  13 (43,3)  79 (47,9)  46 (46,9)   
Instämmer inte   121 (43,5)  17 (56,7) 0,181 86 (52,1)  52 (53,1) 0,899  
                 
Jag fick tillräcklig information om samlivet               
efter förlossningen                
Instämmer    128 (49,0)  13 (40,6)  64 (41,8)  25 (25,0)   
Instämmer inte   133 (51,0)  19 (59,4) 0,454 89 (58,2)  75 (75,0) 0,007  
                 
Jag fick tillräcklig med information om               
barnets behov                
Instämmer    179 (64,6)  19 (55,9)  107 (61,1)  54 (47,0)   
Instämmer inte   98 (35,4)  15 (44,1) 0,347 68 (38,9)  61 (53,0) 0,022  
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Jag fick tillräcklig med praktisk information               
och träning om hur man sköter ett nyfött barn               
Instämmer    120 (44,9)  15 (48,4)  64 (42,7)  39 (37,5)   
Instämmer inte   147 (55,1)  16 (51,6) 0,849 86 (57,3)  65 (62,5) 0,437  
                 
Min partner fick tillräcklig praktisk amningshjälp              
Instämmer    167 (61,2)  22 (71,0)  95 (56,2)  60 (55,0)   
Instämmer inte   106 (38,8)  9 (29,0) 0,333 74 (43,8)  49 (45,0) 0,902  
                 
Min partner fick bästa möjliga kontroller och              
medicinsk vård i samband med BB-vistelsen               
Instämmer    213 (76,9)  26 (81,3)  136 (73,1)  110 (80,9)   
Instämmer inte   64 (23,1)  6 (18,8) 0,662 50 (26,9)  26 (19,1) 0,113  
                 
Barnet fick bästa möjliga kontroller och               
medicinska vård i samband med BB-vistelsen               
Instämmer    244 (87,8)  31 (91,2)  160 (85,6)  123 (89,8)   
instämmer inte   34 (12,2)  3 (8,8) 0,78 27 (14,4)  14 (10,2) 0,311  
                 
Jag fick ett gott bemötande i samband               
med BB-vistelsen                
Instämmer    250 (87,7)  30 (90,9)  165 (87,3)  125 (90,6)   
instämmer inte   35 (12,3)  3 (9,1) 0,78 24 (12,7)  13 (9,4) 0,382  
                 
Jag fick tillräckligt med stöd från               
personalen i samband med BB-vistelsen                
Instämmer    207 (75,0)  25 (80,6)  124 (70,1)  89 (71,8)   
Instämmer inte     69 (25,0)   6 (19,4) 0,66 53 (29,9)   35 (28,2) 0,797  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien är en tvärsnittstudie där en delmängd data från en longitudinell studie ingår. Hela 

studien omfattade fyra utskickade frågeformulär som berörde pappors upplevelser av BB-

vård. Resultatet som berörde pappors bakgrund är från första frågeformuläret medan 

upplevelserna är tagna från tredje frågeformuläret. Statistisk analys har gjorts. Insamlad data 

har bearbetats och analyserats i SPSS. Studien tog upp de frågeställningar som tidigare 

redovisats i metoden. Frågeformulären har besvarats av förstagångspappor och de som har 

barn sedan tidigare. Frågeformulären innehöll frågor beträffande; social bakgrund, tidigare 

erfarenhet av förlossning och attityder kring barnafödande. De frågor som berör pappors 

bakgrund har tagits från det första frågeformuläret. Ett frågeformulär ska vara lättförståeligt 

och lättläst. Frågorna ska vara utformade så att de inte går att misstolka. Frågorna bör inte 

vara för många, då det ska gå snabbt och lätt att svara (Polit & Hungler, 1999). Frågeformulär 

är ett billigt och enkelt sätt att samla in data. Studien når ut till många och alla respondenter 

får samma frågor (Ejvegård, 2009). Denna studie bygger på ett frågeformulär med slutna 

frågor, där svarsalternativ markeras, vilket gör att det går snabbt att besvara. Genom att skicka 

ut påminnelser till de som inte svarat kan bortfallet minskas. Om frågeformuläret besvaras i 

hemmet så finns det ingen som kan klargöra funderingar kring frågorna. Det kan bli 

missförstånd och feltolkningar som kan leda till bortfall.  

En pilotstudie har genomförts innan studien och därefter har frågeformuläret modifierats.  

Genom att anpassa frågeformuläret har reliabiliteten och validiteten kontrollerats. Med 

validitet menas hur väl det frågor som ställs till respondenterna ger svar på det som studien 

avser att undersöka. En pilotstudie säkerställer om frågeformuläret är tillräckligt tydligt att 

mäta det den avser att mäta (Cluett & Bluff, 2006, Ejvegård, 2009). Reliabiliteten mäter 

tillförlitligheten av ett mätinstrument. Med validitet menas att studien mäter det den avser att 

mäta (Ejvegård, 2009). Face validity anger om frågeformuläret vid en första anblick verkar 

mäta det som det avser att mäta. Reliabiliteten mäter tillförlitligheten av ett mätinstrument. 

Studien anses ha god validitet och reliabilitet, då resultatet skulle kunna bli detsamma om 

undersökningen gjordes igen. Variablerna som ingår i studien är relevanta för studiens 

resultat. Den interna validiteten har säkerställts genom en hög svarsfrekvens, vilket ger en hög 

tillförlitlighet till resultatet. Studien har ett lågt bortfall, vilket stärker den externa validiteten 

(Polit & Hungler, 1999). 
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 Papporna som ingick i studien har svarat på tidigare frågeformulär. En god förförståelse för 

studien fanns därför sedan tidigare. Genom att använda en kvantitativ studie har studien nått 

ut till ett stort antal pappor i Västernorrland. Det tillsammans med att papporna har olika 

bakgrund gällande ålder, barn sedan tidigare, utbildning och civilstånd stärker studien. 

Det finns inte så många liknande kvantitativa studier sedan tidigare som fokuserar på pappors 

upplevelser. Resultatet kan därför vara svårt att generalisera. Bortfallet är inte heller 

analyserat. De som svarade ej fått information/inte aktuellt har inte tagits med i analysen.  

Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkom att papporna var nöjda med det stöd och bemötande de fick av 

personalen på BB. Majoriteten av papporna stannade kvar på BB över natten. De var dock 

mindre nöjda med informationen om samliv, kvinnans omställningar och barnets behov. Det 

var fler förstagångspappor än ompappor som stannade kvar. Den enda statistiskt signifikanta 

skillnaden var att ompappor som inte stannade kvar var mer missnöjda med informationen om 

samliv och barnets behov jämfört med de som stannade kvar. Inga statistiskt säkerställda 

skillnader fanns mellan förstagångspappor som stannade kvar och inte stannade kvar.  

 Sociodemografiska faktorer  

I vårt resultat framkom att förstagångspapporna som stannade kvar på BB var oftast yngre än 

ompapporna. Ompapporna som stannade kvar på BB var fler över 35 år. I studien var endast 

en ompappa under 25 år vilket kan jämföras med förstagångspapporna som var betydligt fler 

yngre pappor. I Fägerskiölds studie (2008) jämförde papporna sina upplevelser med varandra. 

Yngre ville bli pappa tidigt, medan äldre pappor ville vänta tills de var mogna. De äldre 

papporna ansåg att det var först då som de skulle få chansen att vara en bra pappa som var 

närvarande i omvårdnaden av barnet. Papporna jämförde sig med sina egna pappor som sällan 

deltog i omvårdnaden. Det framkom vidare i vårt resultat att pappor som stannade kvar på BB 

var i högre grad högutbildade än de som inte stannade kvar.  I en studie av Hildingsson (2007) 

framkom även där att det var papporna med lägre utbildning som valde bort möjligheten till 

övernattning. Samma studie tog i sin diskussion upp att det kan bero på att papporna med 

lägre utbildning levde i mer traditionsbundna könsroller. 
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Möjligheten att få stanna kvar över natten 

I resultatet av uppsatsen framkom att nästan hälften av förstagångspapporna som stannade 

kvar vistades på en traditionell BB avdelning. I en studie av Callister (1995) framgick att 

vårdpersonal bör erbjuda en familjecentrerad vård, där pappan ingår i omvårdnaden. Pappan 

bör ses som någon som kan ge omsorg och stöd och inte bara som en försörjare. 

Förlossningen bör ske i en miljö där vårdpersonalen ser hela familjen, så att även pappan 

känner sig välkommen. En studie av Hildingsson (2007) framhöll också att det är 

betydelsefullt att ha en familjeorienterad eftervårdsavdelning, där papporna får möjlighet att 

stanna över natten. Papporna upplevde också att det var väsentligt att involveras i 

omvårdnaden av det nyfödda barnet. I flera studier visade det sig att pappor upplevde att 

barnmorskor och annan personal var ogästvänliga. En studie framhöll att papporna inte kände 

sig hemma i miljön kring förlossning och BB-vård och att en del pappor har svårt att dela rum 

med andra familjer (McKellar, Pincombe & Hendersson. 2008). Hildingsson (2007) beskrev 

att pappor som inte fått erbjudande om att stanna över natten upplevt ett stort missnöje. En 

annan studie framhöll att det alltid ska finnas möjlighet att stanna över natten när pappan så 

önskar (McKellar, Pincome & Henderson 2008).  I en artikel av Beardshaw (2001) visade det 

sig att kvinnorna vill ha papporna kvar hos sig och det nyfödda barnet. Ett sjukhus i Wales 

ändrat på sina besökstider för pappor efter klagomål från nyblivna mammor. En kvinna satte 

sin postnatala depression i samband med att hon separerades från sin man under BB-tiden. 

Samma artikel belyste att en annan kvinna valde tidig hemgång, för att få vara hemma med 

den nyblivna pappan. Att pappan får vara nära sitt barn den allra första tiden skapar ett starkt 

band mellan dem och de får en speciell kontakt (Premberg, Hellström & Berg, 2008). 

Pappornas behov av stöd och information 

I Finnbogadóttir, Crang-Svalenius och Perssons studie (2003), framkom att förstagångspappor 

redan från början av graviditeten kände sig utanför. Det kan bero på hur de behandlats av 

vårdpersonal, men även på grund av kvinnas psykiska förändringar. Känslan av att vara 

utestängd kan stanna kvar efter förlossningen och påverka pappans känsla av trygghet kring 

sitt barn. Enligt McKellar, Pincombe och Henderson (2008) kan ett sätt att nå ut med 

information till papporna vara att trycka upp vykort med praktiska råd. Vykorten uppmuntrar 

pappan att vara nära sitt barn och stärker pappan i sin föräldraroll.  Dessa kort delas 

förslagsvis ut när föräldrarna kommer till BB. Fägerskiöld (2008) påvisade att närheten till sitt 

barn den första tiden är av stor betydelse för att knyta an, för både pappa och barn. Pappor 
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som får vara nära sitt barn den allra första tiden har lättare för att ta del av skötseln kring 

barnet. De känner sig tryggare i föräldrarollen och lär sig tyda barnets signaler. Fägerskiöld 

(2008) beskrev att papporna upplevde sig otillräckliga och oförberedda att ta hand om det 

nyfödda barnet. Papporna upplevde att barnmorskorna inte fokuserade tillräckligt på deras 

behov under föräldrautbildningen. Genom att förmedla trygghet och närvaro till kvinnan 

stärks parrelationen. Mendes (2007) styrkte att om paret stöttar varandra i den nya 

föräldrarollen så stärker de sin relation. Waldenström (1999) jämförde pappors tillfredställelse 

med BB-vården på ABC-kliniken och på ett traditionellt BB. På ABC-kliniken var det 

kontinuitet i barnmorskans omvårdnad från tidigt i graviditeten tills efter förlossningen, då 

hembesök gjordes av barnmorskan. Papporna som varit på ABC-kliniken upplevde 

omvårdnaden mer positivt än den grupp som varit på traditionellt BB. Beardshaw (2001) 

beskrev även att de nyblivna papporna var det viktigaste postnatala stödet för kvinnorna.  

Mckellar, Pincombe och Hendersson (2008) beskrev vidare att papporna inte kände sig 

hemma i mödravården. Engagerade pappor behövs i eftervården och för att uppnå det behöver 

papporna få information angående barnets behov och hur de kan stötta kvinnan redan innan 

barnet föds. Samma artikel framhöll även att papporna upplevde att det var av kvinnan som de 

fick mest information om barnets skötsel. Barnmorskan kan genom stöttande samtal med 

kvinnan få henne att förmedla vad den blivande pappan vill om han har svårt för att uttrycka 

sig (Halle, Dowd, Fowler, Rissel, Hennessy, MacNevin & Nelson 2008).  

 

 
Deave och Johnson (2008) beskrev att nyblivna pappor saknade relevant information om 

övergången till att bli pappa. Det framkom vidare i samma studie att förberedelse för 

papparollen bör börja innan barnet föds. Callister (1995) menade att ett aktivt 

pappadeltagande stärker parrelationen. I vårt resultat framkom att pappor som stannade kvar 

var överlag nöjda med informationen och den medicinska vården av både barnet och kvinnan.  

I Deave och Johnson (2008) studie belystes att det är viktigt hur informationen presenteras. 

Samma studie tog även upp pappornas behov av en speciell pappautbildning och stöd från 

barnmorskan är av stor betydelse. Papporna önskar själva diskutera med barnmorskan för att 

få information som stämmer överens med deras egna behov. Papporna ville ha information 

om babyvård och hur de bemöter kvinnans omställningar efter förlossningen. Boyce, Condon, 

Barton och Corkindale (2007)  framhöll att förstagångspappor som inte fick tillräckligt med 

information blev stressade och mindre benägna att ta hand om det nyfödda barnet. Persson, 

Fridlund & Dykes (2007) diskuterade att om barnmorskan bryr sig om pappans behov och 
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låter honom medverka direkt i skötseln av det nyfödda barnet så ökar pappans självförtroende. 

När så sker kommer pappan att ta större ansvar framöver i barnets skötsel och behov. 

Premberg, Hellström & Berg (2008) visade att papporna får positiva känslor genom att ta 

hand om sitt barn, och om de klarar det utan kvinnan växer de ytterligare. De får även en 

starkare relation till barnets mamma. I en studie av Mendes (2007) framkom att om mannen 

och kvinna stödjer varandra i sina nya roller som föräldrar så underlättas övergången till 

föräldraskapet. Det framkom i vårt resultat att förstagångspapporna var nöjda med 

information om amning och amningshjälp. Fägerskiöld (2008) tog upp att många pappor 

ställer sig positiva till amning, men de känner sig även utanför. De vill att barnet ska få bästa 

möjliga näring, men vill samtidigt själva ge barnet samma närhet som den ammande 

mamman. De beskriver lyckokänslor när de själva kan ge sitt barn mat i flaska.  Detta visar på 

att det kan finnas motstridiga känslor angående amning hos pappan som ger dem dåligt 

samvete eftersom de omedvetet inte stöttar sin kvinna i amningen. Premberg, Hellström och 

Berg (2008) framhöll i sin studie att pappans stöd till kvinnan under amningen hade en positiv 

effekt på själva amningen och med detta stärktes bandet mellan dem alla tre. 

Slutsats 

I resultatet framgick att papporna var nöjda med BB-vården. Det framgick vidare att 

ompapporna som inte stannade kvar på BB över natten, var mindre nöjda med information om 

barnets behov, samlivet och kvinnans omställningar efter förlossningen. Bland 

förstagångspapporna fanns inga signifikanta skillnader beträffande upplevelserna. I resultatet 

framkom vidare att ompapporna som inte stannade kvar kände sig missnöjda med 

informationen om barnets behov, kvinnans omställning och samlivet efter förlossningen.  

Kliniska implikationer 

Papporna upplevde sig nöjda med BB-vården, men informationen gällande samliv, barnets 

behov och kvinnans omställningar efter förlossningen behöver förbättras. Barnmorskan kan 

genom riktad information till papporna stärka deras identitet. Det kan leda till större 

medverkan och närvaro för pappan på BB. Barnmorskorna måste se till pappornas behov och 

stödja och uppmuntra dem. Att lyssna på pappan som person och som en av två föräldrar gör 

BB-vården till en positiv upplevelse för dem.  

 

För att pappan inte ska känna sig utanför är det viktigt att barnmorskan ser pappans behov och 

låter honom få vara delaktig i omvårdnaden av det nyfödda barnet. Ett bra sätt att tillämpa det 
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kliniskt kan vara att erbjuda pappan övernattning på BB. Den första tiden är viktig för att 

skapa en varaktig relation till barnet. Barnmorskan kan också ta sig tid till att informera 

pappan och fråga om han har några speciella behov. Om inte barnmorskan själv kan hjälpa 

pappan kan hon hänvisa till andra forum, där vidare hjälp kan sökas.  

 

Det är bra att informera och stötta pappor redan under graviditeten, då goda förutsättningar 

kan skapas för att papporna senare ska ta större ansvar för sina barn. Oavsett om papporna har 

barn sedan tidigare kan stöttning behövas. De har alla olika erfarenheter och olika bakgrund 

av graviditet, förlossning och BB vård. Tidigare studier visade att pappor behöver få stöd och 

information tidigt. De behöver få förbereda sig redan under graviditeten inför papparollen. 

Det är värdefullt att anordna pappagrupper, eftersom papporna då får diskutera egna 

upplevelser sedan tidigare eller funderingar kring den nya familjekonstellationen. Det är 

viktigt att den blivande familjen får känna sig delaktig tillsammans. Barnmorskan måste här 

stötta och visa på att barnet kan ty sig till två föräldrar, där pappan är lika viktig som 

mamman. 

Förslag till vidare forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att göra en kvalitativ innehållsanalys kring de svar som 

papporna gav om sina upplevelser. Detta för att få svar på varför papporna var nöjda med 

stödet och uppmuntran av BB personal. Den enda statistiskt signifikanta skillnaden var att 

ompappor som inte stannade kvar på BB var mer missnöjda med informationen om samlivet 

efter förlossningen samt informationen om barnets behov, jämfört med ompappor som 

stannade och varför det var så. Är svaren beroende av pappornas bakgrund eller beror det på 

om de stannade eller inte? Beror svaren på om de var pappor sedan tidigare eller 

förstagångpappor? En djupare analys om upplevelserna skilde sig åt mellan förstagångpappor 

och ompappor kan leda att pappors medverkande i mödravården förbättras.  
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Bilaga 1 

 
Här kommer några frågor om vården efter förlossningen (BB-vården) 
 
40. Vilken vårdform blev aktuell efter förlossningen? 
 Åkte hem direkt från förlossningsavdelningen utan att ligga på BB 
 Tidig hemgång (6-72 timmar efter förlossningen) med hembesök 
 Tidig hemgång (6-72 timmar efter förlossningen) utan hembesök 
  BB-avdelning 
 Vårdhotell  
 Samvård på nyföddhetsavdelning/barnklinik 
 Blandad form 
 
41. Vårdades barnet på nyföddhetsavdelning/barnklinik efter förlossningen? 
 
   Ja  Nej 
 
 
42. Fanns det möjlighet för dig att stanna kvar på natten med mamman och  
      barnet efter förlossningen? 
 
 Ja  Nej 
 
 
43.  Om möjligheten fanns, utnyttjade du den? 
 Ja  Nej 
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Ta ställning till följande påståenden om BB-vården  
(inkluderar både BBavdelning/BBH/Vårdhotell (BBH=BB-vård i hemmet) 
 
 
44. Jag fick tillräcklig information om den kroppsliga omställningen hos  
      kvinnan efter förlossningen 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Ej fått 
information 
 
 

      
 
 
45. Jag fick tillräcklig information om den känslomässiga omställningen hos  
      kvinnan efter förlossningen 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Ej fått 
information 
 
 

      
 
 
 
46. Jag fick tillräcklig information om amningen 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Ej fått 
information 
 
 

      
 
 
 
47. Jag fick tillräcklig information om samlivet efter förlossningen 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Ej fått 
information 
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48. Jag fick tillräcklig information om barnets behov 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Ej fått 
information 
 
 

 
 
 
 
 

     

 
 
49. Jag fick tillräcklig praktisk information och träning hur man sköter ett nyfött  
      barn 
 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Ej fått 
information 
 
 

      
 
 
50. Min partner fick tillräcklig praktisk amningshjälp 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

      
 
 
51. Min partner fick bästa möjliga kontroller och medicinska vård i samband  
      med BB-vistelsen 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

      
 
52. Barnet fick bästa möjliga kontroller och medicinska vård i samband med  
      BB-vistelsen 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
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53. Jag fick ett gott bemötande i samband med BB-vistelsen 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
54. Jag fick tillräckligt med stöd från personalen i samband med BB-vistelsen 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
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Bilaga 2 

 

Artiklar till bakgrund 

Titel 
 

Författare Tidskrift Studiepopulation Design/settings 
 

Slutsats 

Supporting the role of 
fathers around the 
time of birth. 

Beardshaw, T Midwifery 
Digest. 11 (4): 474-
477. 

Tidigare forskad 
litteratur om brittiska 
pappors upplevelser 
genom graviditet, 
förlossning och 
föräldraskap. 

Litteraturstudie. Pappors engagemang 
i barn och partner har 
en positiv inverkan på 
barnets utveckling. 
Genom att stödja 
pappor kan detta 
uppnås. 

First time father 
s´study: 
psychological distress 
in expectant fathers 
during pregnancy. 

Boyce, P., Condon, J., 
Barton, J & 
Corkindale, C. 

Australian and New 
Zealand Journal of 
psychiatry. 
41: 718-725. 
2007. 

312 
förstagångspappor 
som fick fylla i 
frågeformulär 
angående deras 
psykiska hälsa när 
deras kvinna var runt 
vecka 20 i 
graviditeten 

Longitudinell 
cohort design. Data- 
analys med hjälp av 
SPSS. 

Psykisk stress hos 
papporna hängde ihop 
med flera olika 
aspekter. Det fanns ett 
samband mellan dålig 
information om 
graviditet och 
förlossning till 
papporna och ökad 
stress. 

Becoming a father. Callister, LC Journal of perinatal 
education; 4(1): 1-8.  
1995. 

Tidigare forskad 
litteratur och studier 
om pappors 
upplevelser under 
graviditet och 
förlossning. 

Litteraturstudie. Ytterligare forskning 
behövs. 
 

The transition to 
parenthood: What 

Deave, T. & Johnson, 
D.  

Journal of Advanced 
Nursing, 63 (6), 626-

 20 partners till 
förstagångsmammor 

Design/setting: 
Semistrukturerade 

Adekvat förbereda 
den blivande pappan 
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does it mean for 
fathers? 

633. (2008). 
 

intervjuades mellan 
december 2005 juli 
2006.   

 
 

intervjuer 
genomfördes i tredje 
trimestern samt 3-4 
månader postpartum. 
Inneållsanalys 
gjordes. 

 

för faderskapet innan 
babyn föds är viktigt. 
Vårdpersonal kan 
bidra till detta genom 
att stödja och 
involvera papporna. 
Fortsatt forskning 
behövs. 

 A qualitative 
exploration of the 
Couvade syndrome in 
expectant fathers 

Brennan, A., 
Marshall-Lucette, S., 
Ayers, S. & Ahmed, 
H. 

Journal of 
reproductive and 
infant psychology, 25 
(1), 18-39. 
2007. 

14 män med blivande 
mammor mellan 19-
48 år intervjuades.  

 
 

Fenomenologisk 
design. Intervjuer 
gjordes. Data 
analyserades med 
Win MAX 
professional.  
 
 

Om känslor som män 
känner under 
graviditeten ignoreras 
förstärks de 
somatiska symtomen. 
Mer forskning behövs 
för att undersöka 
mäns upplevelser av 
graviditet för att 
kunna förklara 
syndromet. 
 

 Expectant first-time 
fathers experiences of 
pregnancy. 

Finnbogadóttir, H., 
Crang Svalenius, E. 
& Persson, E. K. 
Midwifery, 19, 96-
105. 2003. 
 

Midwifery, 19, 96-
105. 2003. 
 

7 förstagångspappor  
som lever i en 
multikulturell 
industristad i Sverige. 
 

Männen 
intervjuades när 
deras partner var i 
38-39:e 
graviditetsveckan. 
Induktiv metod. 
Innehållsanalys 
inspirerad av 
Burnard. Öppna 
intervjufrågor 
användes.  

 

Blivande pappors 
behov av stöd och 
uppmuntran under 
graviditeten kan 
vara lika viktigt 
som de blivande 
mammornas. 
Vårdpersonalen 
behöver 
uppmärksamma 
detta. Mer 
forskning behövs.  



 

 33 

 
A change in life as 
experienced by first 
time fathers 

Fägerskiöld, A. Scand J Caring Sci, 
22; 64-71. 2008. 

 
 

20 pappor mellan 20-
48 år.  
 

Grounded Theory. 
Intervjuerna 
genomfördes mellan 
2002-2003.  
 

Pappor är en av två 
föräldrar och är viktig 
för barnets 
utveckling. Kunskap 
om pappornas 
upplevelser kan öka 
stödet till båda 
föräldrarna från 
Barnmorskan.  

 
 

Supporting fathers in 
the trasition to 
parenthood. 

Halle, C., Dowd, T., 
Fowler, C., Rissel, 
K.,Hennessy, K., 
MacNevin, R. & 
Nelson, M A. 

Contemporary Nurse 
31: 57-70. 
2008. 

Blivande mammor 
och pappor 
rekryterades från 
MVC, mellan aug. 
2004-mars 2005. 678 
tot. Frågeformulär 
besvarades av 267 
män, 366 kvinnor. 22 
män besvarade på en 
kvalitativ del. 

Kvantivativ med 
frågeformulär för och 
efter förlossning. En 
kvalitativ del med 
öppna frågor till 22 
män.. 

Upplevelser om 
föräldraskap har 
tidigare mest varit ur 
mammans perspektiv, 
men ny börjar pappor 
förändra denna 
situattion. 

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

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

Midwifery. 15; 6-15. 
 
1999. 

11 blivande pappor 
som är sambo med en 
kvinna som är med i 
en annan del av 
studien. Kvinnan ska 
vara frisk och ha en 
normal graviditet och 
vänta deras första 
barn. De blivande 
pappornas ålder var 

Kvalitativ. Det är viktigt för 
barnmorskan 
att möta varje man på 
ett individuellt sätt 
och att göra 
förlossnings 
förberedelser utifrån 
männens perspektiv, 
följa upp och förklara 
innebörd, diskutera 
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från 21- 49 år, 
utbildning från 
grundskola till 
universitet examen 

förväntningar. 

Still Behind the Glass 
wall? Swedish 
Fathers´Satisfaction 
With Postnatal Care. 

Hildingsson, I., 
Thomas, J., 
Engström-Olofsson, 
R., & Nystedt, A 

Journal of Obstetrical, 
Gynecologic & 
Neonatal nursing, 35; 
280-289. 
2009. 

Pappor 284 vars barn 
föddes år 2004 och 
356 pappor vars barn 
föddes år 2006. 
(Frågeformulären 
skickades till 
kvinnorna också, men 
endast papporna 
ingick i studien). 
Svenskt sjukhus med 
traditionell eftervård-
avdelning. 

Två cohorts, 
frågeformulär och 
deskriptiv statistik 
samt logistisk 
regression analys 
användes. 

Familjeperspektiv 
borde tillämpas i 
eftervården. Nyblivna 
föräldrar bör betraktas 
som en enhet och inte 
som ses som ett 
medicinskfall. 
Avdelnings- 
personalen ska ges 
möjlighet att 
involvera pappan i 
eftervården. 

New 
parents´experiences 
of postnatal care in 
Sweden 

Hildingsson, I.M. Women and Birth, 20 
2007. 

Kvinnor som födde 
barn som var vid liv, 
under en period på 3.5 
månader år 2004. De 
nyblivna mammorna 
var 503 till antal. 
Antalet minskade 
sedan av olika 
anledningar till 294 
samt 280 nyblivna 
pappor som besvarade 
den mindre del av 
frågeformuläret som 
vände sig till pappor. 
Sjukhuset där studien 
utfördes var ett 

Kvantitativ 
frågeformulär som 
skickades ut 
gemensamt med ett 
brev där syftet med 
studien delgavs. 

För att öka 
tillfredställelsen 
måste den nya 
familjen stöttas. Det 
är viktigt att det är en 
familjeorienterad 
eftervård och att 
pappor ges möjlighet 
till att stanna kvar 
samt att det 
involveras i 
omvårdnaden kring 
det nyfödda barnet. 
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sjukhus med 1600 
förlossningar per år 
samt ligger i norra 
Sverige. 

Enchancing Fathers´ 
Educational 
Experiences During 
the Early Postnatal 
Period 

Mc Kellar, L,. 
Pincomb, J., & 
Hendersson, A. 

Journal of Perinatal 
Education, 17(4); 12-
20. 2008. 

Mammor och pappor, 
till antal 124, som var 
inskrivna på en 
postnatal avd. på ett 
stort sjukhus i södra 
Australien. 

Kvantitativ 
Frågeformulär 

Innovativa strategier 
måste övervägas för 
att stärka den 
postnatala 
utbildningen som 
inkluderar även 
pappor och som 
svarar upp för 
behovet hos familjer 
på 2000-talet 

Lived experience by 
first-time Parents in 
the postpartum. 

Mendes, I.,M.,M.,M,. 
D. 

Birth Issues 
15 (¾): 
119-125. 
2007. 

8 par, förstagångs-
föräldrar, intervjuades 
under mars till juni 
2005 om postnatala 
vårdupplevelser. 

Giorgi´s 
deskriptiva 
fenomenologiska 
metod. 

Artikeln ger en 
inblick i hur 
förstagångsföräldrar 
upplever tiden efter 
förlossningen. 

Parents´postnatal 
sense of security 
(PPSS): development 
of the PPSS 
instrument. 

Persson, E-K., 
Fridlund, B. & 
Dykes, A-K. 

Scand J Caring Sci. 
21: 118-125 
2007. 

113 mammor, som 
födde barn på sjukhus 
i södra Sverige, samt 
99 pappor. 

Metodologisk- design 
som utförts i fyra steg 

PPSS är ett validitet 
och reliabilitet  
säkert instrument. 
Mäter trygghetskänsla 
från båda föräldrarna. 

Experiences of the 
first year as a father. 

Premberg, 
Å.,Hellström, 
 A-L. & Berg, M. 

Scand J Caring Sci. 
22: 56-63 
2008. 

10 män intervjuades 
12-14månader 
postpartum första 
barnet. 

Fenomenologisk 
ansats. Data samlades 
in mellan juni och 
augusti 2004 i 
sydvästra Sverige 
Giorgi´s metod 
användes. 

Att placera barnet i 
centrum utan att ge 
upp sin egen person 
var en viktig del. 
Kontakt mellan pappa 
och barn 
underlättades genom 
engagemang och 
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närvaro. 
Vårdpersonal bör bli 
mer medvetna om 
pappors behov. 

Effects of birth centre 
care on 
fathers´satisfaction 
with care, experience 
of birth and adaption 
to fatherhood. 

Waldenström, U. Journal of 
Reproductive and 
Infant Psychology. 
Vol 17. nr. 4 
1999. 

Blivande pappor, 576 
från ABC-kliniken 
och 567 från vanlig 
förlossningsavdelning. 
De blivande fäderna 
kom från 
Stockholmsområdet 

Kvantitativ, 
frågeformulär som 
mailades ut två 
månader efter 
förlossningen. 

Papporna från ABC-
kliniken  
hade positivare 
erfarenheter runt 
förlossning och tiden 
efter, dock själva 
upplevelsen under 
förlossningen, hade 
inte ABC- kliniken 
någon större effekt 
på. Deltagande i 
omvårdnad av barn 
och anpassning till 
faderskapet samt 
välbefinnande skiljde 
sig inte mellan 
grupperna. 

 


	BAKGRUND
	Problemformulering
	Syfte
	Frågeställningar

	METOD
	Design
	Studiepopulation/urval
	Datainsamling/genomförande
	Instrument
	Dataanalys
	Etiska Överväganden

	RESULTAT
	Sociodemografisk bakgrund
	Pappor som stannade kvar på BB
	Vårdform
	Upplevelser av BB-vården

	DISKUSSION
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	 Sociodemografiska faktorer 
	Möjligheten att få stanna kvar över natten
	Pappornas behov av stöd och information

	Slutsats
	Kliniska implikationer
	Förslag till vidare forskning

	REFERENSLISTA
	Bilaga 1
	Bilaga 2


