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SAMMANFATTNING 
  
BB som verksamhet har förändrats över tid och är idag en plats där familjen skall kunna vila 
ut efter förlossningen, i en lugn och trygg miljö. Att fadern på olika sätt är delaktig kring sitt 
barn främjar faderskapet. Syftet med studien var att beskriva förstagångsfäders upplevelser av 
delaktighet på BB efter en normal förlossning. För att undersöka fenomenet valdes en 
deskriptiv, fenomenologisk metod enligt Giorgi. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes 
med tio förstagångsfäder i åldrarna tjugotre till fyrtioett år. Utifrån det insamlade materialet 
identifierades fyra teman i analysen. En inre kärna, den så kallade essensen, fastställdes och 
den benämndes Dubbelhet - Familjeinriktad eller mor- och barninriktad? När familjen 
anländer till BB efter en normal förlossningen uppträder en tvetydighet och förutsättningarna 
för faderns möjlighet till delaktighet förändras. Att få vara närvarande med sin familj på BB 
upplevdes som något positivt av fäderna och flera ansåg att det borde vara en självklarhet att 
få den möjligheten. Organisatoriska faktorer orsakade en känsla av utanförskap hos fäderna. 
Personalens bemötande och mannens eget intresse hade betydelse för hur fäderna upplevde 
graden av delaktighet.   
 
Nyckelord: delaktighet, BB, förstagångsfäder, transition, dubbelhet 
(Keywords: participation, maternity hospital, first-time fathers, transition, duality) 
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1. INLEDNING 

Livsomställningen i samband med ett barns födelse beskrivs vara omvälvande för den 
nyblivna fadern. Flera studier betonar att stöd från omgivning och vårdpersonal samt fädernas 
känsla av delaktighet i den nya familjen är betydelsefulla faktorer för att underlätta mannens 
transition till förälder (Deave & Johnson, 2008; Fägerskiöld, 2006; Fägerskiöld, 2008). 
Fägerskiöld (2008) framhåller att många fäder vill vara engagerade och närvarande kring sitt 
nyfödda barn. Hon menar att det är viktigt att männen bjuds in till delaktighet kring barnet, då 
fadern är en central del i barnets liv (Fägerskiöld, 2008). I två olika studier beskrivs att det är 
av stor vikt att barnmorskan bekräftar mannen och därmed stärker honom i sin nya fadersroll. 
Detta har betydelse för att mannen skall kunna knyta starka band till sitt barn och på så sätt 
gynna interaktionen mellan far och barn framöver (Persson & Dykes, 2002; Ahmann, 2006). I 
en studie skriven av Runeson et al (2002) framhåller författarna att delaktighet i omvårdnaden 
bör vara en naturlig komponent i dagens vård. De menar att gemensamt ansvar, gemensamma 
beslut och informativ kommunikation mellan vårdpersonal och vårdtagare/vårdtagarens 
anhöriga bidrar till en känsla av delaktighet (Runeson, Hallström, Elander & Hermerén, 
2002).  
 
Under barnmorskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning på BB upplevde vi att 
förstagångsfäderna var mer eller mindre delaktiga under vårdtiden. Åtskilliga studier har 
hittats där fäders delaktighet inom förlossningsvård, barnsjukvård samt i samband med 
barnhälsovård studerats. Trots litteratursökning har det inte framkommit några studier som 
specifikt undersökt fäders upplevelser av delaktighet under vårdtiden på BB. I vårt framtida 
yrke som barnmorskor vill vi kunna skapa goda förutsättningar för fäders delaktighet på BB. 
Det kändes därför angeläget att studera detta fenomen. 
 
 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva förstagångfäders upplevelser av delaktighet på BB efter en 
normal förlossning.  
 
 

3. BAKGRUND 

3.1 Delaktighet 

Coyne (1996) har genomfört en begreppsanalys, där han framhåller att begreppet delaktighet 
saknar en enhetlig definition i litteraturen. Vidare menar han att begreppet är komplext och 
kan ha olika innebörd för människor. Bemötandet från omgivningen har betydelse för känslan 
av delaktighet, likväl som det egna deltagandet i självbestämmande. Individens aktivitet och 
engagemang leder till samspel med omgivningen. Föräldrars delaktighet innebär allt ifrån att 
tillåtas stanna på vårdavdelningen och få inflytande i beslutstagandet kring barnet, till att 
känna samvaro där hela familjen står i centrum. Relationen mellan personal och föräldrar är 
avgörande för delaktigheten, där komponenter som förhandling, kontroll, vilja, kompetens 
och autonomi är viktiga för att känna delaktighet i samspelet mellan personal och föräldrar. 
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Coyne beskriver vidare att begreppet delaktighet är en individuell, subjektiv upplevelse. Den 
personliga tolkningen kan innebära att begreppets innebörd inte förstås, vilket kan leda till att 
delaktighet uteblir (Coyne, 1996).  
 
I Chambers lexikon definieras delaktig som att ha del eller ta del i något och delaktighet är att 
i handling vara delaktig (Kirkpatrick, 1983). Fägerskiöld (2008) framhåller att delaktighet 
utifrån den nyblivna pappans perspektiv innebär att han tar del av sitt barns omvårdnad och 
bidrar till barnets välmående. 
 
I denna studie avses med delaktighet faderns närvaro kring det nyfödda barnet och hans 
upplevelse av att vara aktiv i tanke och handling.   
 
 

3.2 Transition – en livsförändring 

Schumacher & Meleis (1994) framhåller att transition är ett begrepp som kan tolkas utifrån 
olika sammanhang. I deras studie beskrivs fyra typer av transition. Utvecklingsrelaterad, 
situationsrelaterad, hälso- och sjukdomsrelaterad samt organisationsrelaterad transition. 
Oavsett typ finns det några gemensamma nämnare för transitionen, det är en process som 
pågår under en längre tid. Processen innefattar utveckling, flöde och övergång från ett 
tillstånd till ett annat och sker i olika faser. Vid transition sker en förändring hos den enskilde 
individen, i relationer eller i familjen och de befintliga familjerollerna som finns.  
 
Schumacher & Meleis (1994) beskriver sex faktorer som påverkar transitionen oberoende av 
vilken typ av transition det är. Den första faktorn som beskrivs är att resultatet av transitionen 
påverkas av hur meningsfull individen anser att processen är. Resultatet är beroende av om 
processen upplevs som något negativt eller positivt, om det är en händelse som är självvald 
eller om det är något individen inte har kontroll över. Individens förväntningar och tidigare 
upplevelser är en andra faktor vilken påverkar transitionen. Då inga tidigare upplevelser finns 
kan förväntningarna på processen bli oklara och orealistiska. Det kan även finnas skillnader 
på vad individen har för förväntningar, samt vad omgivningen har för förväntningar, vilket är 
den tredje faktorn som påverkar transitionen. Även brist på kunskap ses av Schumacher och 
Meleis som en faktor, vilken påverkar individens upplevelse av processen. Okunskap skapar 
osäkerhet vilket är centralt under pågående transition. Flera studier tyder på att ett behov av 
ny kunskap och information finns under processen. Att individen får stöd från omgivningen 
under livsförändringen är den femte faktorn som underlättar transitionen. Utan omgivningens 
resurser upplevs maktlöshet, frustration och förvirring. Att under processens gång kunna 
planera, ställa frågor och förbereda sig inför nästa steg är av vikt för en lyckad transition. Den 
sista faktorn är emotionellt och fysiskt välbefinnande och dess påverkan på transitionen. 
Stress och oro uppstår ibland i samband med transitionsprocessen. Individen kan då ge uttryck 
för ångest, osäkerhet, ambivalens och ensamhet. Låg självkänsla, samt rädsla att göra fel kan 
drabba individen. Att må bra fysiskt är av betydelse för att underlätta processen (Schumacher 
& Meleis, 1994).  
 
Att bli förälder innebär, enligt Deave och Johnson (2008) och Fägerskiöld (2008), en 
livsförändring, en transition, som kommer leda till en omställning i den enskilde individens 
liv. Deave och Johnson (2008) framhåller att omgivningens uppträdande och förhållningssätt 
emot mannen också har stor betydelse för transitionen. Dessutom har det betydelse för hur 
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mannen upplever processen att bli far. Med ett bra stöd och resurser från omgivningen blir 
mannen tryggare och kan lättare finna sig i sin livsförändring. 
 
 

3.3 Delaktighetens betydelse för mannens transition till förälder 

Diemer (1997) hävdar att mannens egen hälsa och välbefinnande främjas genom att vara 
involverad och delaktig i faderskapet. En god hälsa gynnar mannens transition till att bli 
förälder enligt Schumacher & Meleis (1994). Det är en förutsättning för mannens transition 
att fadern är nära och tillsammans med sin familj den första tiden efter födelsen (McKellar, 
Pincombe & Henderson, 2006).  
 
Deave och Johnson (2008) beskriver i sin studie att mannen kan ha svårt att förebereda sig 
tillräckligt inför sin nya roll som förälder. Kvinnan däremot har burit på barnet i nio månader 
och har ofta hunnit skapa starka band till det ofödda barnet. Bristande förberedelse, avsaknad 
av information om föräldraskapet samt förändring i relationen till partnern hämmar männens 
transition. I studien undersöktes vidare hur män upplevde sin roll som blivande fäder, samt 
hur involverade de kände sig under graviditeten. Studiens resultat påvisade att 
förstagångsfäder upplevde att de inte var tillräckligt involverade under graviditeten. De fick 
inte konkret information om föräldrablivandet, inte heller hur de ska ta hand om sitt barn, 
vilket de hade önskat. Vidare beskrivs att männen som skall bli föräldrar sällan har samma 
stöd från omgivningen som modern har och att det kan vara svårt för männen att diskutera 
föräldraskap med sina fäder och bekanta. Männen söker i större grad information på Internet 
och genom litteratur för att lära sig hur de tar hand om barnet (Deave & Johnson, 2008).  
 
Fägerskiöld har studerat fäders upplevelser av barnhälsovården. I en av hennes studier från 
2006 beskrivs att stöttning från vårdpersonalen i tidigt faderskap är viktigt för den framtida 
familjeanknytningen. Vidare beskriver Fägerskiöld att många män idag vill vara en naturlig 
del kring barnet. Fäderna önskar att de hade en bättre kommunikation med den vårdpersonal 
som är involverad kring barnet. Det framkommer även att fäderna ofta känner sig åsidosatta 
då vårdpersonalen vänder sig till modern vid frågor gällande det gemensamma barnet 
(Fägerskiöld, 2006). I en annan studie från 2008 framhåller Fägerskiöld att fadern är en av de 
två viktigaste personerna kring barnet. Vårdpersonalen kan lättare stötta mannen i 
föräldrablivandet om de har kunskap om hans tidigare erfarenhet (Fägerskiöld, 2008). En 
central aspekt för att föräldrarna skall känna trygghet i sin nya föräldraroll är barnmorskans 
förhållningssätt gentemot dem. Det visar Persson och Dykes i sin studie från 2002 där 
författarna studerat föräldrars upplevelser av tidig hemgång efter barnafödandet. De lägger 
vikt vid att barnmorskan med fördel kan vända sig mot pappan för att få honom delaktig i 
mötet. Om barnmorskan har ett lugnt, bekräftande och avslappnat bemötande skapar det i sin 
tur trygghet för föräldrarna. Ett sådant förhållningssätt gynnar interaktionen mellan paret och 
också mellan föräldrar och barn (Persson & Dykes, 2002).  
 
I en studie av Clark, Grote & Moore (2004) framkommer att det är vanligt förekommande att 
nyblivna föräldrarna upplever en hög grad av stress tiden efter förlossningen. Anledningen är 
att nya rutiner skall arbetas fram, att nattsömnen blir störd och att barnet tar 
uppmärksamheten bort från den andra föräldern. Dessa faktorer missgynnar interaktionen 
mellan familjemedlemmarna. Bronte-Tinkew et al (2006) menar att även männens 
engagemang påverkas av huruvida omgivningen inbjuder till delaktighet, när barnet är fött. 
Interaktionen mellan barnet och de nyblivna föräldrarna påverkar relationerna i den nybildade 
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familjen också i framtiden. Författarna anser att det är viktigt att vårdpersonal redan från 
början inbjuder fadern till delaktighet (Bronte-Tinkew, Carrando & Guzman, 2006).  
 
I en studie från år 2008 beskrivs att vid tillfällen då modern och det nyfödda barnet skiljs åt 
efter förlossningen, på grund av medicinska skäl, får barnafadern en tydlig och ansvarsfull 
roll över omhändertagandet av barnet. Författarna framhåller att detta stärker den nyblivna 
faderns självförtroende, samt gynnar relationen till barnet. Vid dessa tillfällen är mannen den 
enda personen med en naturlig anknytning till barnet (Erlandsson, Christensson & Fagerberg, 
2008).   
 
 

3.4 BB som verksamhet och barnmorskeprofessionen på BB 

År 1775 öppnades det första Barnbördshuset i Stockholm. Hit kunde bland annat ogifta eller 
fattiga kvinnor komma för att föda barn. BB är en förkortning av begreppet ”barnbörd”, vilket 
härstammar från Barnbördshuset. I början av 1900-talet födde fortfarande de flesta kvinnorna 
sina barn i hemmet med hjälp av en barnmorska. På 1950-talet skedde de flesta 
förlossningarna på sjukhus, men det förekom enstaka hemförlossningar på landet. Barnen låg 
på barnsal och sköttes av barnsköterskor. Under 1980-talet skedde flera förändringar inom 
förlossningsvården. Bland annat avskaffades barnsalarna på BB och mödrarna började få ha 
sitt nyfödda barn hos sig hela tiden. Föräldrarna började bestämma mer och ställa fler krav på 
vården, vilket kunde skapa konflikter med vårdpersonalen. Fäderna fick vara med på 
förlossningsavdelningen, men inte på BB. Förändringarna har skett under lång tid och de 
pågår fortfarande. Idag är BB en plats dit den nyblivna modern och barnet kommer för 
eftervård. Intentionen är att föräldrarna ska känna stor delaktighet och vårdtiden på BB ska 
präglas av kvinnans och barnets behov. Verksamheten uttalar sig för att ha en familjeinriktad 
vård och fadern har fått en alltmer självklar del under BB-tiden (Abascal, 2004). Vården efter 
ett barns födelse ser olika ut i ett internationellt perspektiv. I flera länder har fadern inte alls 
en lika självklar del i samband med föräldrablivandet (WHO 1996). 
 
Syftet med vårdtiden på BB är att familjen tillsammans ska kunna vila ut och skapa kontakt i 
en lugn och trygg miljö, samt kunna få råd och stöd av barnmorskan när så önskas. Detta stöd 
utgörs huvudsakligen av råd kring barnavård, amning och samtal kring förlossningsupplevelse 
och den nya rollen som förälder. Den nyblivna fadern skall ges möjlighet att vistas på BB i 
den utsträckning som önskas och han skall inte ses som en besökare. Detta kan vara svårt för 
verksamheten att leva upp till, speciellt nattetid om kvinnan måste dela rum med andra 
nyblivna mödrar (Ellberg, 2009).  
  
I Sverige ser BB-verksamheten olika ut beroende på landsting. I denna studie ingår 
avdelningar där friska barn och friska mammor vårdas efter en normal förlossning. Enligt 
WHO (1996) startar en normal förlossning spontant och bedöms vara en lågrisk förlossning 
från det att värkarna startar till dess att barnet är fött. Barnet föds spontant i huvudbjudning 
någon gång under tidsspannet graviditetsvecka trettiosju till fyrtiotvå. Efter en normal 
förlossningen mår mor och barn bra.  
 
De allra flesta barnmorskor som i dag är yrkesverksamma i Sverige är kvinnor. I uppsatsen 
har vi därför valt att benämna barnmorskan som en kvinna. Många barnmorskor arbetar på 
BB och har där en viktig funktion (Barnmorskeförbundet, 2009). I Socialstyrelsens allmänna 
råd om kompetenskrav (1995) beskrivs att barnmorskans förhållningssätt och inställning 
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ligger till grund för hur hon bemöter och agerar i olika situationer. I kompetenskraven står 
även skrivet att barnmorskan skall ta till vara på patientens och närståendes kunskaper och 
erfarenheter och bejaka deras önskemål (Socialstyrelsen, 1995). Att vara lyhörd och stöttande 
är en mycket viktig del i barnmorskans profession. För att leva upp till detta krävs det att hon 
bygger upp en ömsesidig relation mellan sig och vårdtagarna. Genom ett förhållningssätt där 
barnmorskan visar respekt, integritet och närvaro skapas ett förtroende och en trygghet i 
relationen. Ambitionen med detta förhållningssätt är att bejaka behoven och önskemålen 
gällande vården hos de människor barnmorskan möter och på så sätt få den enskilda individen 
att känna sig delaktig (Lundgren & Berg, 2007).  
 
 

4. METOD 

4.1 Kvalitativ metod 

Designen var en empirisk studie. Data har samlats in genom intervjuer och materialet har 
sedan analyserats med en fenomenologisk ansats. Metodvalet ansågs stämma bra överrens 
med studiens syfte då visionen inte var att hitta sanningar utan att belysa förstagångsfäders 
levda erfarenheter (Giorgi, 1997). Den kvalitativa metoden har som målsättning att nå 
förståelse och kunskap om upplevda fenomen. Forskaren ska undersöka den aktuella 
situationen för att skapa sig en så fullständig bild som möjligt av olika fenomen utifrån ett 
holistiskt förhållningssätt. Med hjälp av kvalitativa metoder försöker forskaren få förståelse 
och kunskap genom att finna kategorier, beskrivningar eller modeller som bäst beskriver ett 
fenomen eller ett sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). Fenomenet i denna studie är 
förstagångsfäders upplevelser av delaktighet på BB. 
 
 

4.2 Fenomenologi 

Fenomenologin grundades av Edmund Husserl och utgår från empiriska studier där 
människors subjektiva upplevelser och föreställningar beskrivs. Det handlar om att förstå och 
beskriva verkligheten så som den upplevs av människor i varje unik situation (Giorgi & 
Giorgi, 2008; Giorgi, 1997). Upplevelsen är en individuell känsla, vilken påverkas av 
individens tidigare erfarenheter. De tidigare erfarenheterna har även en betydelse för om 
upplevelsen uppfattas positiv eller negativ hos den enskilda individen (Giorgi, 1997; 
Holloway & Wheeler, 2002). Fenomenologin utvecklades i två grenar, den tolkande och den 
deskriptiva. Giorgi grundar sin metod på den deskriptiva formen av fenomenologi och utgår 
från tre olika steg: reduktion, beskrivning och sökande efter essensen. Reduktion innebär att 
forskaren lägger sina egna förkunskaper, värderingar och erfarenheter år sidan när fenomenet 
studeras. Nästa steg, beskrivning, innebär att fenomenet skall beskrivas som det visar sig. 
Beskrivningen skall inte innehålla förklarande eller tolkande inslag. Det sista steget, sökande 
efter essens, innebär att finna kärnan, alltså det faktiska fenomenet (Giorgi & Giorgi, 2008; 
Giorgi, 1997). 
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4.3 Forskningsetiska aspekter 

Vetenskaplig forskning bedrivs så att den enskilda individen skyddas. Människor har rätt till 
integritet och skydd mot insyn i sitt privatliv. Forskaren ska ta hänsyn till de forskningsetiska 
principerna: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 
(Vetenskapsrådet, 2009). Informanterna i denna studie fick skriftlig och muntlig information 
om att medverkan i studien var frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt 
deltagande. De fick även information om att materialet behandlas konfidentiellt samt att de 
individuella svaren inte kan urskiljas, då resultatet sammanställs som ett examensarbete på 
magisternivå. 
 
 

4.4 Urval 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte finns konkreta regler för hur stort urvalet ska 
vara i en kvalitativ intervjustudie, utan vikten vid undersökningen läggs på hur mycket 
information det är möjligt att få från varje informant. Innehållet och djupet i intervjuerna 
avgör således hur många intervjuer studien bör innefatta. Vidare rekommenderar dock Kvale 
och Brinkmann fem till femton informanter beroende på tidsaspekt. De menar att ett för stort 
antal intervjuer i förhållande till tid riskerar att bli en allt för ytlig analys då tanken är att nå 
ett djup i varje enskild intervju. Enligt fenomenologisk metod måste alla som ingår i 
urvalsgruppen ha upplevt fenomenet studien handlar om. Samtliga måste även ha möjlighet 
att kommunikativt kunna förmedla dessa erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009).   
 
Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med förstagångsfäder. Urvalskriterierna för dessa 
var att fäderna skulle vara i ålderintervallet arton till fyrtiofem år, ha olika utbildning och 
yrkeserfarenhet samt behärskade det svenska språket väl. Familjerna skulle ha vårdats på BB 
efter en normal förlossning. Ett brett spann ger variation i urvalet av informanter, vilket är av 
vikt i kvalitativ forskning då det ökar trovärdigheten (Patton, 2002). Vidare skulle intervjun 
äga rum en till fyra veckor efter förlossning. 
 
 

4.5 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativa 
intervjuer finns det möjlighet att ställa följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt 
av informanterna. Det finns även möjlighet att få bekräftelse på att det som beskrivs av 
informanterna uppfattats rätt av intervjuaren, vilket är omöjligt i en enkätstudie (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Var sin provintervju genomfördes av författarna för att få möjlighet att 
öva intervjuteknik samt för att hitta ett gemensamt förhållningssätt under intervjuerna. 
Fäderna vilka deltog vid provintervjuerna rekryterades utifrån urvalskriterierna för studien. 
Kontakt med dessa män togs med hjälp av bekantas bekanta, det vill säga urvalet var ett 
bekvämlighetsurval (Holloway & Wheeler, 2002; Patton, 2002). Under provintervjuerna 
användes en intervjuguide, vilken var framställd med vägledning av Kvale och Brinkmann 
(2009). Provintervjuerna genomfördes också för att säkerställa att intervjuguiden gav 
tillfredsställande svar gentemot studiens syfte. Inledningsvis ställdes en öppen fråga till 
informanterna, vilken var ”Kan du berätta hur det var för dig att vara med på BB-avdelningen 
när X (modern) och Y (barnet) låg där?”. Denna fråga visade sig vara tillfredsställande, då 
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informanterna började med att tala om deras upplevelse av BB. När provintervjuerna var 
kritiskt granskade av handledare genomfördes ytterligare tio intervjuer med den ursprungliga 
intervjuguiden som grund. 
 
För att komma i kontakt med förstagångsfäder kontaktades tre barnavårdscentraler (BVC) i 
två olika städer i sydöstra Sverige. Då inte något svar erhölls från en av verksamheterna trots 
flera förfrågningar, kontaktades istället en BB-mottagning i en av städerna. För att få tillstånd 
att via BVC och BB-mottagning komma i kontakt med nyblivna förstagångsfäder skickades 
brev ut till vederbörande verksamhetschef för information om studien samt förfrågan om att 
få genomföra intervjuerna. Samma dokument med information om studien skickades till 
sjuksköterskorna på BVC samt till barnmorskorna på BB-mottagningen. Genom detta 
dokument bad författarna om hjälp att rekrytera lämpliga fäder enligt urvalskriterierna. Ett 
informationsbrev lämnades till förstagångsfäder där information om studien och frivillig 
medverkan fanns. De nyblivna fäderna fick sedan ta kontakt med en av författarna via e-post 
eller via telefon. Vid några tillfällen tog författarna själva kontakt med den nyblivna fadern 
efter att vederbörande fått skriftlig information samt godkänt deltagandet i studien. Samtliga 
tio män som erhöll informationsbrevet, valde att delta i studien. 
 
Författarna genomförde enskilt fem intervjuer vardera, alltså sammanlagt tio intervjuer. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2009) är det att föredra att genomföra intervjuerna enskilt, för att 
minska känslan av underlägesenhet hos informanten. Inledningsvis ställdes en öppen fråga till 
informanten utifrån intervjuguiden. Följdfrågor ställdes sedan under intervjuns gång för att få 
utförligare svar eller för att få bekräftat av informanten att uppfattningen var korrekt. Exempel 
på följdfråga var: ”hur menar du då?”, ”vad tänkte du i den situationen?” eller ”om jag förstod 
dig rätt…” Forskaren måste lägga egen förförståelse åt sidan och tänka på att inte ställa 
ledande frågor under intervjuns gång (Giorgi, 1997; Holloway & Wheeler, 2002). 
Intervjuernas längd varierade mellan sjutton och trettiotre minuter. Det bandinspelade 
materialet transkriberades ordagrant av de båda intervjuarna enligt ett gemensamt kodsystem 
framtaget av Linell (1994). Intervjuarna transkriberade de fem intervjuer som var och en 
enskilt genomfört och tog hjälp av varandra vid behov. Det transkriberade materialet 
analyserades därefter enligt en analysmodell för fenomenologiska studier konstruerad av 
Giorgi (1975).  
 
 

4.6 Analysförfarande 

Analysen inleds med att forskaren läser igenom den transkriberade materialet noggrant 
upprepade gånger för att skapa sig en helhet av materialet (Giorgi, 1975; Giorgi, 1997; Giorgi 
& Giorgi, 2008). För att få en helhetsbild av det transkriberade materialet läste författarna 
igenom intervjuerna flera gånger oberoende av varandra. 
 
Nästa steg i analysen innebär att forskaren åter läser texten och fastställer de naturliga 
meningsbärande enheterna i talspråk precis som informanten uttryckt dem. Dessa 
meningsbärande enheter koncentreras därefter samt omformuleras till ett mer korrekt 
skriftspråk. Syftet med meningskoncentreringen är att göra materialet mer hanterbart (Giorgi 
& Giorgi, 2003). De meningsbärande enheterna togs enskilt ut för att sedan jämföras och 
diskuteras tillsammans för att säkerställa att de stämde överrens med studiens syfte. Enheterna 
koncentrerades därefter gemensamt. Under analysens gång lästes ursprungstexten upprepade 



8 
 

gånger för att försäkras om att ingen tolkning hade gjorts. Se exempel på analysförfarande i 
Bilaga 1. 
 
Efter att meningskoncentreringen är genomförd ser forskaren texten utifrån ett mer 
vetenskapligt perspektiv för att identifiera vilken betydelse de meningsbärande enheterna har. 
De koncentrerade meningsenheterna sorteras i olika teman som formuleras av forskaren. 
Temana skall dominera en naturlig meningsenhet så enkelt som möjligt. Forskaren tematiserar 
uttalanden utifrån informantens synvinkel som de uppfattas av forskaren. Det är nödvändigt 
att då och då återgå till de transkriberade intervjuerna och jämföra de olika temana så det 
stämmer överrens med studiens syfte och det informanterna uttryckt under intervjun (Giorgi, 
1975; Giorgi, 1997). För att stärka studiens trovärdighet är det att föredra att en tredje person 
läser igenom materialet för att kontrollera att liknande teman uppstår, i detta fall utfördes 
genomläsningen av handledaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Efter diskussioner tillsammans 
med handledaren resulterade fynden slutligen i fyra teman. För beskrivning av 
meningsbärande enhet, meningskoncentrering och tema. 
 
Slutligen knyter forskaren ihop intervjuns centrala, icke överflödiga teman i en deskriptiv 
utsaga. De meningsbärande enheterna sammanfogas och fenomenets inre kärna visar sig, 
essensen. Med essensen menas det väsentliga i något, den faktiska kärnan (Giorgi, 1975; 
Giorgi, 1997; Giorgi & Giorgi, 2008). Författarna gick igenom alla teman tillsammans med 
handledaren. Möjliga essenser diskuterades för att slutligen komma fram till en faktisk essens. 
Vi menar att studiens essens är en kärna och kan kopplas samman med fynden på olika sätt.  
 
  

4.7 Förförståelse  

Giorgi menar att kunskap om fenomenet är av stor betydelse men skall inte involveras i 
analysen då förförståelsen kan vara ett hinder. För att minska risken för tolkning skall en 
noggrann beskrivning av tillvägagångssättet presenteras i studien. En viss förförståelse fanns 
hos båda författarna då en del av den verksamhetsförlagda utbildningen ägt rum på BB. En av 
författarna har även vistats på BB som nybliven moder. Enligt Giorgi är det viktigt att vara 
medveten om sin förförståelse och försöka lägga den åt sidan (Giorgi, 1975; Giorgi, 1997). 
 
 

4.8 Trovärdighet   

I kvalitativa studier uppnås trovärdighet genom att det som skall undersökas verkligen 
undersöks. Författarna ska hela tiden ha ett kritiskt förhållningssätt på sin analys och 
presentation. Att genomföra provintervjuer är ett test för att se om intervjun svarar på studiens 
syfte (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi genomförde var sin provintervju, efter transkribering 
diskuterades intervjuguiden samt intervjutekniken tillsammans med handledare. En aspekt 
som kan påverka trovärdigheten är att personen som transkriberar inte hör vad som sägs till 
fullo, vilket kan påverka resultatet. Det är därför viktigt att lyssna igenom intervjuerna samt 
läsa igenom den transkriberade texten flera gånger för att stärka trovärdigheten (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Författarna har lyssnat på intervjuerna samt läst igenom materialet flera 
gånger oberoende av varandra. Patton (2002) framhåller att storleken på urvalet inte är 
avgörande för trovärdigheten. Däremot är materialets fyllighet och författarnas analytiska 
förmåga en viktig aspekt för att uppnå trovärdighet. Analysen och fynden har kritiskt 



 

granskats av en tredje part, i dett
upprepade gånger för att hålla sig inom ramen för studiens syfte. En detaljerad beskrivning av 
hela processen är också genomförd, vilket stärker trovärdigheten ytterligare.
 
 

5. FYND 

Fynden är baserade på vad som framkom vid analysen av intervjuer med tio fäder med 
varierande ålder mellan tjugotre och fyrtioett år, från stad och landsbygd. Männen hade olika 
nationalitet, utbildningsgrad och yrke och samtliga män levde i en heterosexuell parrela
tillsammans med den nyblivna modern. Det visade sig att samtliga mödrar var 
förstagångsmödrar, vilket dock inte var ett urvalskriterium för studien. Analysen resulterade i 
fyra teman, vilka beskriver förstagångsfäders upplevelser av delaktighet på BB.
utifrån de olika temana blev Dubbelhet 
Varje tema beskrivs och stärks med citat.
 
Transkriptionsbeskrivning för citaten:
X = informantens partner det vill säga barnets mor
 /…/ = text vilken ej anses relevant har klippts bort. 
(…) = paus.  
(Kommentar….) = förtydligande av vad informanten syftar till.
 
 
 

 
 
Figur 1 Essensen Dubbelhet- Familjeinriktad eller mor
förstagångsfäders upplevelser av delaktighet på BB.
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I fyndbeskrivningen används begreppet personal som beteckning för vårdpersonal, eftersom 
det var svårt för informanterna att veta vilken personalkategori, barnmorska eller 
barnsköterska, fäderna hade kontakt med på BB. 
 
 

5.1 Ville vara där och stötta 

Fäderna uttryckte en stark vilja att vara hos sin familj på BB. Dessutom hävdade männen att 
det var deras ansvar i faderskapet att vara där och stötta. De ansåg att just det var den primära 
anledningen till att fadern var kvar under vårdtiden. Centralt i intervjuerna var att männen 
kände sig delaktiga genom att vara närvarande och behjälpliga för kvinnan, vilket i sin tur 
gjorde att fäderna kände sig betydelsefulla för sin familj. Deras uppfattning var att det hade 
blivit mycket svårt för den nyblivna modern om hon och det nyfödda barnet blivit kvar 
ensamma på BB. Kvinnan hade då fått ta hand om barnet själv, utan mannens hjälp. Männen 
framhöll att de upplevde att modern vissa gånger var i känslomässig obalans samt trött efter 
förlossningen, vilket bidrog till att de inte ville lämna kvinnan och barnet. Vidare beskrevs 
tillfällen då kvinnan själv hade uttryckt sitt behov av mannens hjälp samt önskan om hans 
närvaro. Tillfällen då kvinnan utryckte önskan om mannens närvaro och stöd, resulterade i att 
det upplevdes ännu mer angeläget för fadern att få möjlighet att stanna kvar med familjen. 
 
 
”Jag tror att det hade varit jobbigt för X om jag hade åkt hem, det tror jag. Hon uttryckte det 

så själv i alla fall. Då hade hon varit ensam.” (2) 
 
 
Genom att finnas till hands och vara behjälpliga på BB uttryckte männen att de underlättade 
för kvinnan dag som natt. De beskrev att de servade kvinnan exempelvis genom att hämta mat 
och dryck åt henne. Fäderna liknade denna praktiska behjälplighet vid marktjänstgöring, 
vilket för många föll sig naturligt och skapade en känsla av delaktighet. De var också fadern 
som tog hand om barnet när kvinnan gick i väg för att duscha eller vid toalettbesök. Fäderna 
framhöll vidare att deras uppgift bland annat var att ta hand om barnet under den första natten 
så att modern fick vila ut efter förlossningen. Männen beskrev hur de praktiskt tog hand om 
det nyfödda barnet, till exempel genom att de bytte blöjor, tvättade och klädde på barnet. 
Några av fäderna beskrev att det var en skön känsla att kunna hjälpa till praktiskt och på så 
sätt inte behöva stå bredvid och titta på. De beskrev att de på så sätt upplevde sig mindre 
åsidosatta och utanför. Generellt i intervjuerna betonades en stark vilja att få möjlighet att 
utföra dessa praktiska ting eftersom det också möjliggjorde ett tillfälle för männen att knyta 
an till det nyfödda barnet.  
 
 
”Ja X behövde ju stöd hela tiden. Med att, typ hur man ammar, hålla koll på honom (barnet) 
när han skulle, hon skulle på toa och ja, hjälpa till hela tiden så. Jag vet inte hur det skulle 

funkat annars riktigt.”(9) 
 
 

”Då kände man att man hade mera något att göra och så, något praktiskt och så också. Att 
man inte bara står bredvid och tittar på ungefär”(1) 
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I flertalet intervjuer framkom att männen ansåg sig ha en väsentlig roll även vid 
amningsstunderna. Trots att männen beskrev att amningen var ett samarbete, till viss del 
avgränsat mellan mor och barn, var deras uppfattning att de ändå kunde vara en del av 
amningen. Fäderna menade att de kunde göra det bekvämt för modern och skapa lugn och ro. 
Det kunde ske genom att hämta dryck åt den ammande kvinnan och se till att barnet låg bra 
vid bröstet och att barnet fick rätt tag om bröstvårtan. Flera av informanterna beskrev att 
amningen vissa gånger var emotionellt påfrestande för modern. De betonade vikten av att 
finnas där för att kunna trösta sin kvinna då hon blev ledsen, exempelvis om barnet inte sög 
rätt eller vid tillfällen då modern upplevde amningen smärtsam. Fäderna såg då sin uppgift i 
att finnas som ett stöd för modern.  
 
 

5.2 Ville vara kvar, men hindrades av bestämmelserna 

Upplevelsen av att få stanna kvar första natten på BB var genomgående positiv för 
förstagångsfäderna. Dessutom uttryckte samtliga informanter en stark vilja att få vara kvar på 
BB-avdelningen under hela vårdtiden. Att vara på plats med sin familj beskrevs som en fin 
upplevelse och var enligt fäderna en förutsättning för att kunna känna delaktighet. Vidare 
menade de att det borde vara en rättighet och en självklarhet för alla förstagångsfäder att få 
möjlighet att vara kvar. Männen beskrev vikten av att vara nära sin familj den första tiden i 
barnets liv och var övertygade om att deras närvaro på BB gynnade relationen mellan dem 
och det nyfödda barnet.  
 
 

”Det (kommentar: att få vara kvar på BB) tycker jag var positivt. Så får man ju en annan 
relation tror jag, med sitt barn. När man är med de första dagarna. Det tror jag är viktigt.” 

(2) 
 
 
Alla fäder i denna studie hade stannat kvar på BB tillsammans med sin familj den första 
natten efter förlossningen. Någon hade fått möjlighet att stanna två nätter. Förutsättningarna 
för fäderna att övernatta med sin familj på BB skilde sig åt mellan de två sjukhusen som 
informanterna vistats på. Männen som varit på den ena BB-avdelningen beskrev att det fanns 
bestämmelser, vilka fäderna fått beskrivna på föräldrautbildningen. ”Pappadygn” var en sådan 
bestämmelse, vilket enligt männen innebar att den nyblivna fadern endast fick stanna en natt 
med sin familj på BB, detta i mån av plats på avdelningen. Även på den andra BB-
avdelningen fanns, enligt fäderna, bestämmelser om hur länge de hade möjlighet att övernatta 
på BB. De fäder vilka vistats på denna BB-avdelning uppfattade inte bestämmelsen så uttalad, 
utan mer en bestämmelse personalen styrde över.  
 
Generellt för båda sjukhusen var att det endast fanns en begränsad möjlighet för fäderna att 
övernatta, oavsett uttalade bestämmelser eller inte. Några av de nyblivna fäderna i vår studie 
yttrade en känsla av att bli undanskuffade när de var tvungna att åka hem. Fäderna menade att 
det var en trygghet att få stanna kvar tillsammans med sin familj på BB, speciellt med det 
första barnet när allt var nytt och modern ofta var trött efter förlossningsarbetet. Männen 
uttryckte att de också var trötta efter förlossningen, dock inte fysiskt på samma sätt som 
modern. Några av fäderna menade att det kanske inte är lika viktigt för mannen att stanna på 
BB om de skulle få ett barn till. De förmodade att de då har skaffat sig erfarenhet efter första 
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barnet och att allt runt omkring inte längre är nytt. Några av informanterna var övertygade om 
att faderns närvaro även var en trygghet även för det nyfödda barnet. De menade att det blev 
lika naturligt för barnet att vara hos fadern som hos modern eftersom hans röst var bekant för 
barnet sedan fosterlivet.  
 
 

”Det är mer en rättighet tycker jag, att man ska få det (kommentar: vara kvar på BB). /…/ 
Om man inte var kvar då är det, ja då känns det som man blir undanskuffad”(10) 

 
 

Bestämmelserna gällande faderns begränsade möjlighet till övernattning, medförde att några 
av familjerna valde att åka hem tillsammans redan efter första dygnet. Detta eftersom kvinnan 
inte ville stanna kvar ensam med barnet på BB. I de fall då modern ensam stannade kvar med 
barnet, uttryckte fäderna att det var hemskt att behöva åka hem eftersom de då fick känslan av 
att de övergav sin familj. Centralt i intervjuerna var att tiden då fäderna befann sig i hemmet 
inte utnyttjades till ett tillfälle för vila och avkoppling. Männen beskrev att deras tankar hela 
tiden fanns hos familjen som var kvar på BB. Vidare gavs uttryck för känslan av ensamhet 
och tomhet utan familjen. En man beskrev hur trött han var när han kom hem. Trots att han 
somnade snabbt framhöll mannen att han hellre hade stannat kvar på BB eftersom han under 
natten känt en ständig oro för familjen som var kvar på sjukhuset.  
 
Fädernas frustration över att behöva lämna familjen på BB förstärktes vid de tillfällen, då 
fadern kom tillbaka till BB morgonen därpå och upptäckte att det stod tomma, oanvända 
sängar på salen där modern och barnet övernattat. Fäderna uttryckte dock en förståelse för att 
en beläggningsproblematik fanns på BB. Speciellt om modern eller barnet var tvungna att 
stanna en längre tid eller då det var många nyförlösta mödrar, vilka behövde en sängplats. 
Männens uppfattning var dock att alla förstagångsfäder som önskar, borde få möjlighet att 
stanna hela vårdtiden. I brist på plats betonade flera av männen att de gärna övernattat i en 
korridor för att få vara nära familjen. Några av fäderna beskrev att viss personal uttryckt att de 
”förbrukat” sin natt, den natten förlossningen ägt rum, trots att familjen inte anlänt till BB 
förrän tidig morgon. Vid något tillfälle då en fader ifrågasatt personalens sätt att räkna nätter, 
var hans uppfattning att personalen fick dåligt samvete och därför lät fadern stanna kvar en 
natt till. 
 
 

”Jag tyckte det värsta var när man lämnade dem och just det här, sen när man kom hem så 
kändes det lite tomt och så där.”(1) 

 
 

Flera fäder framhöll att måltiden och att äta tillsammans var ett betydelsefullt inslag i 
familjens vardag. På en BB-avdelning fanns enligt fäderna en stor skylt där det stod att maten 
endast serverades till nyblivna mödrar och andra inneliggande patienter. Denna bestämmelse 
var gemensam för båda BB-avdelningarna där fäderna vistats. Fäderna beskrev att de under 
graviditeten fått information av barnmorskan på mödrahälsovården att de skulle ta med sig 
mat till sjukhuset, men några av dem tänkte inte på att det även gällde BB. Fäderna uttryckte 
en oförståelse för att en sådan bestämmelse skulle handla om besparingar i vården, då de 
ansåg att det var småsummor det handlade om. Männen beskrev att de fick betala för att 
stanna på BB och att de då endast fick äta frukost och smörgås till kvällen. Några av fäderna 
upplevde att dygnskostnaden var dyr, eftersom det inte ingick någon lunch eller middag. 
Dock poängterades att de gärna betalade dygnsavgiften för att få vara nära sin familj. Männen 
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uttryckte att de gärna hade sett en möjlighet för dem att beställa lunch. Då hade de kunnat 
betala för den och därmed fått möjlighet att äta tillsammans med sin familj. Bestämmelserna 
angående männens uteblivna möjlighet att beställa mat på BB orsakade både ilska och 
frustration hos några av fäderna. De menade att dessa känslor lätt hade kunnat undvikas om 
det exempelvis hade funnits möjlighet att lämna en lunchbeställning till personalen i samband 
med frukosten.  
 
Att av olika anledningar behöva lämna familjen på BB upplevdes påfrestande av flera 
informanter. När männen exempelvis behövde lämna avdelningen för att köpa mat upplevde 
fäderna att de missade en del information och minnesvärda händelser kring barnet, 
exempelvis barnets första bad. Flera informanter uttryckte också en rädsla och oro över att det 
skulle hända något med mor eller barn under tiden de var borta. Vidare framkom att fäderna 
vid några tillfällen behövde lämna BB för att exempelvis ordna med vagn och bilbarnstol, 
men dessa ärenden ansågs nödvändiga att uträtta för familjens skull. Fäderna beskrev att en 
omedelbar samvaro skapats mellan sig själva och barnet och uttryckte att den första tiden de 
fick möjlighet att vara tillsammans med familjen var unik. De menade att samvaron mellan 
far och barn missgynnades när de tvingades skiljas åt och faderns möjlighet till att vara 
delaktig uteblev, eftersom han var tvungen att lämna avdelningen upprepade gånger.  
 
Några fäder fick känslan av vara till besvär i och med att de framförde önskemål om att få 
stanna kvar på BB över natten. Fäderna menade att de under hela graviditeten fått höra hur 
viktigt det var att vara delaktig som blivande far för att knyta starka band till sitt barn. De 
beskrev att de förväntades vara delaktiga under graviditeten och förlossningen. När de sedan 
kom till BB beskrev fäderna att det ibland kändes omöjligt att kunna vara en naturlig del av 
familjen, och därmed delaktig, på grund av de förutsättningar och bestämmelser som rådde 
där. Dessa kontraster liknade fäderna vid en tvetydighet. Det menade att mannen blev 
inbjuden till BB med armbågen, men endast en begränsad tid och fick då inte äta lunch eller 
middag där. Därefter fick mannen lämna kvinnan som därmed skulle ta hela ansvaret för det 
nyfödda barnet. Fäderna menade att denna syn på könsroller ständigt diskuteras i samhället, 
där det strävas efter jämställdhet mellan könen. De uttryckte att det fanns en tydlig skillnad 
mellan könen på BB, vilket medförde att fäderna kände sig åsidosatta. Männen upplevde att 
de inte fick möjlighet att vara delaktiga under hela vårdtiden, vilket de hade önskat. Flera av 
informanterna upplevde att de bestämmelser som fanns på BB gjorde att verksamheten blev 
mycket mor- och barnfokuserad.  
 
 
” Vi kom dit som en familj. /…/ Så bryter man ner det lite kan man säga./…/ Då befäster man 

ju det här gamla klassiska könsrollsgrejen, va. Eller hur, jag menar man bjuder in med 
armbågen och säger att man ska vara delaktig och att man får bo kvar en natt, va och så får 

man ingen mat. Sen så ska kvinnan ta hand om det här, allt det andra sen när man är 
borta.”(5)  

 
 

5.3 Kontraster: Riktade sig till båda respektive uteslöt mannen 

Tillfällen då personalen talade till båda föräldrarna visade sig vara av stor betydelse för 
faderns känsla av att vara delaktig under vårdtiden på BB. Genom att personalen riktade sig 
även till mannen upplevde fäderna att personalen bjöd in dem, vilket resulterade i att männen 
kände sig betydelsefulla. Det kunde vara vid olika tillfällen då de nyblivna föräldrarna fick 
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någon form av information av vårdpersonalen, trots att mycket av den information som gavs 
handlade om mor och barn. Flera av männen uttryckte att de hade reflekterat över hur 
personalen var placerade i rummet vid tillfällen då de samtalade med paret. En av männen 
beskrev en situation när han och den nyblivna modern befann sig i var sin säng på rummet. I 
den situationen hade personalen ställt sig mellan sängarna för att på så sätt involvera båda 
parter i samtalet. Att stå vänd mot båda föräldrarna och söka ögonkontakt med både kvinnan 
och mannen upplevdes positivt av informanterna och medförde att de kände sig delaktiga. När 
föräldrarna fick samma undervisning och information var det lättare för männen att få en 
helhetsbild och en förståelse för vården kring barnet. Fäderna lyfte fram att vid tillfällen då de 
kände sig betydelsefulla och delaktiga hade informationen givits till paret och inte enbart till 
kvinnan. 
 
 

”Ja, liksom de frågade mig alltid om barnet om vad det behöver och, och de pratade med 
mig/…/ Liksom det känns att jag är nöjd, att jag är en del i familjen.” (7) 

 
 
Fäderna beskrev att exempelvis amningsstunden var ett tillfälle mer riktat till modern. Viss 
personal bjöd ändå med fadern till att vara delaktig i samband med amningen genom att 
inkludera mannen och betona vad han kunde var behjälplig med. Informanterna beskrev att 
det kunde handla om att få information om att han kunde hålla i barnets hand för att få fysisk 
kontakt samt skapa ro för barnet i samband med amningsstunden. Dessutom kunde mannen 
utföra praktiska göromål under tiden modern ammade barnet, exempelvis se till att modern 
hade tillgång till vatten eller organisera så att mor och barn hade det bekvämt. De fäder, vilka 
beskrev att de vid amningsstunden medvetet valde att kliva åt sidan, upplevde sig ändå 
delaktiga eftersom barnmorskan bad fäderna att vara med i den specifika situationen. Dessa 
fäder förmodade att de inte hade deltagit i det momentet om inte barnmorskan aktivt bjudit in 
dem. Fäderna beskrev att de i efterhand kände tacksamhet att barnmorskan insisterade på 
faderns engagemang. Tack vare barnmorskans bemötande och handlande upplevde mannen 
att han fick en viktig roll även i amningsstunden och upplevde därmed en känsla av 
delaktighet.  
 
 

”När en barnmorska var inne och skulle hjälpa till så sa hon att jag skulle vara med så att 
jag visste hur jag skulle göra när X behöver hjälp. Och det var ju bra. Annars hade jag 

kanske inte tänkt på det.” (4) 
 
 
Några av informanterna upplevde att de inte fick någon möjlighet att vara delaktiga på grund 
av personalens bemötande. Det kunde handla om att personalen inte tittade på dem utan 
istället helt fokuserade på kvinnan och barnet. Fäderna beskrev då att de kände sig som femte 
hjulet. Det kunde bero på att personalen var placerad med ryggen mot mannen, att de inte 
talade till honom eller att personalen inte frågade hur han mådde. Vidare framkom att det 
fanns tillfällen då fäderna upplevde att de var till besvär. Ett sådant tillfälle var när en man 
beskrev att några av hans personliga saker legat på sängen som han sovit i under natten. 
Någon ur personalgruppen hade enligt mannen reagerat starkt på att dessa saker låg där. 
Reaktionen bidrog till att mannen kände sig besvärlig och upplevde dessutom en känsla av att 
vara i vägen. Det framkom vidare i intervjuerna att några av männen som fått sitt första barn 
inte kände att de var önskvärda på BB. Männen menade att det var mycket viktigt att känna 
sig välkommen i den nya situationen det innebar att vara nybliven far och den livsomställning 
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det medför. Eftersom informanterna uttryckte att bli förälder var en stor händelse, även för 
mannen, framhölls att det var betydelsefullt att personalen riktade sig även till honom. 
 
Några fäder spekulerade kring huruvida personalens bemötande skiljde sig åt beroende på 
vårdpersonalens ålder. Fäderna upplevde generellt att den yngre personalgruppen i större 
utsträckning riktade sig till både mannen och kvinnan. Männen beskrev vidare att de generellt 
upplevde att den äldre personalen var mer mor- och barnfokuserade i mötet med familjen. I 
intervjuerna spekulerade fäderna kring om detta mor- och barnfokus fanns kvar i de 
inarbetade rutinerna hos den äldre personalgruppen. De spekulerade vidare om personalen 
möjligen levde kvar i de genusnormer vilka var befästa förr i tiden, då endast mor och barn 
vistades på BB. Generellt hade informanterna en förståelse för att de var mer fokus på modern 
under BB tiden. Dock ansåg de att de hade en mycket betydelsefull roll som far och att de var 
ett stort stöd. De upplevde att personalen inte alltid hade den synen på faderskapet. 
 
 
”Ja alltså, helt ärligt kände jag mig som femte hjulet eller så där. Man fick ju inget direkt, de 

frågade inte så mycket om hur jag mådde. Hur det kändes och så där utan det var ju, det 
kände som att man var lite i bakgrunden liksom.”(6) 

 
 

5.4 ”Det beror på vad man har för inställning: Alla vill ju inte vara delaktiga” 

Informanterna framhöll att mannens upplevelse av delaktighet på BB kunde bero på vad han 
själv hade för inställning, eftersom det inte är en självklarhet för alla fäder att vilja vara 
delaktiga. De ansåg att upplevelsen av delaktighet till viss del låg på mannens eget ansvar 
samt hans engagemang. Fäderna menade att de kunde bjuda in sig själva i olika situationer 
och därigenom känna sig delaktiga, genom att ställa frågor till personalen samt visa intresse 
för barnet och ta del av vad som sades. Männen upplevde att de vissa gånger kände sig 
förbisedda av personalen, men beskrev att de då tog ett aktivt kliv fram genom att visa sitt 
intresse och engagemang samt ställa frågor. Därigenom upplevde fäderna att de blev en 
naturlig del i den specifika situationen. Männen uttryckte vidare att om de hade haft 
inställningen att de hellre hade velat ligga kvar med en tidning i sängen och inte visat sitt 
intresse eller engagemang, hade de inte tagit del i den specifika situationen. Särskilt vid 
tillfällen då de inte fick en direkt inbjudan från personalen. Fäderna menade dock att det inte 
enbart låg i personalens intresse huruvida de bjöd in fäderna eller inte, utan att det även 
berodde på männens eget uppträdande och engagemang. Informanterna beskrev sin vilja att 
aktivt ta hand om och vara närvarande kring sitt barn och såg det som en självklarhet att 
finnas tillhands, stötta och hjälpa till i sin nya familj. I intervjuerna beskrevs att det var 
angeläget för fäderna att identifiera vad de kunde göra för att vara delaktiga i olika situationer.  
 
 

”Sen beror det nog på hur man är själv också./…/ Ligger jag kvar i sängen och läser en 
tidning så är det klart, man får ju vara delaktig också. Så jag gick fram då för att vara med i 

diskussionen.” (3) 
 
 
Det fanns tillfällen, då några av fäderna föredrog att kliva åt sidan eftersom de bedömde att de 
inte kunde bidra med några insatser. Dessa fäder menade att de inte hade några tankar kring 
hur de kunde vara delaktiga, exempelvis i samband med amningen. Vid dessa tillfällen 
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uteblev ofta en specifik inbjudan av personalen till fäderna, vilket missgynnade möjligheten 
att aktivt kunna delta under amningsstunden. Fäderna poängterade dock att de upplevde sig 
vara delaktiga genom att enbart finnas med på rummet och hade inte behov av att genom aktiv 
handling vara delaktiga. Dessa fäder beskrev att de ändå kunde ta del av informationen trots 
att de kände sig lite i bakgrunden.  
 
 

”Det är ju bröst om man säger så. Så den biten kan väl inte jag göra så jättemycket åt. Jag 
kan ju kanske försöka hjälpa till och få till honom så han ligger bra då, den biten. Men resten 

sen så är det ju mellan mamma och barnet om man säger så” (8) 
 
 
Några män hade inställningen att det inte fanns något specifikt de kunde göra för att 
underlätta eller delta under amningen och valde därför att medvetet ta ett steg tillbaka. Dessa 
män menade att amningsstunden var något intimt enbart mellan mor och barn, vilket aldrig 
kunde tas från kvinnan, eftersom det är en fysiologisk omöjlighet för mannen att amma.  
 
 

5.5 Dubbelhet – Familjeinriktad eller mor- och barninriktad? 

Under analysen växte fyra teman fram, vilka beskriver förstagångsfäders upplevelser av 
delaktighet på BB. Essensen utifrån fynden blev den dubbelhet som beskrevs av fäderna. 
Denna dubbelhet speglas genomgående i de olika temana.  
 
I fynden framkom att fädernas upplevelse av delaktighet påverkades av den dubbelhet som 
rådde på BB. Flera fäder beskrev att de under graviditeten blivit uppmuntrade till att vara 
delaktiga och engagerade som blivande fäder. På BB var detta synsätt inte lika självklart 
enligt männen. Fynden visar att fäderna upplevde det positivt att de hade fått möjlighet att 
stanna en natt på BB, men på grund av de bestämmelser som rådde på avdelningen var de 
tvungna att spendera nästkommande natt i hemmet. De var även tvungna att lämna 
avdelningen för att köpa sin lunch. Konsekvenserna blev den påtagliga dubbelhet som 
beskrevs, genom att fäderna uttryckte en stark vilja att vara nära sin familj, men tvingades 
lämna den på grund av de bestämmelser som rådde. Männen upplevde en känsla av frustration 
eftersom de själva hade en stark önskan om att få vara kvar på BB. De hade dessutom vetskap 
om att kvinnan inte ville vara kvar utan mannen. Resultatet blev frustration gentemot 
verksamheten samt ett sviktande samvete att behöva lämna familjen. All information som 
givits under graviditeten gällande faderns betydelse i föräldrablivandet blev motsägelsefull i 
och med denna dubbelhet, enligt förstagångsfäderna. Dubbelheten speglas i att fäderna 
uppmuntrats till delaktighet och menade att de valt att vara engagerade, blivande fäder. 
Männen upplevde att de inte hade en lika självklar del i familjen på BB, vissa gånger infann 
sig en känsla av att de snarare vara till besvär. Männen hade en uppfattning om att samhället i 
övrigt strävar efter en jämställdhet, men när fäderna tvingas lämna BB måste kvinna ta allt 
ansvar för barnet. Även denna avsaknad av jämställdhet speglar den dubbelhet fäderna 
uttryckte. 
 
Dubbelhet tog sig även i uttryck i personalens bemötande gentemot fäderna. I fynden 
framkom att flera i personalgruppen bemötte de nyblivna föräldrarna och barnet som en familj 
och det var familjen de vidtalade. Vidare beskrevs att andra i personalgruppen upplevdes mer 
mor- och barninriktade och att de vid några tillfällen helt uteslöt mannen. Dubbelheten i 
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sammanhanget är familjeinriktad respektive mor- och barninriktad vård. Denna upplevelse 
beskrevs av fäderna som en tvetydighet då de i ena stunden blev inbjudna och inkluderade, för 
att vid nästa tillfälle bli förbisedda och exkluderade. Genom att personalen var familjeinriktad 
var fädernas uppfattning att det bemötandet gynnande fädernas känsla av delaktighet. När de 
däremot bemöttes av personal, vilka enbart fokuserade på mor och barn, missgynnades 
fädernas känsla av delaktighet och det skapade en känsla av utanförskap hos dem.  
 
Männen framhöll att deras inställning och uppfattning om delaktighet var avgörande för om 
de upplevde sig delaktiga eller inte. Här visar sig dubbelheten å ena sidan genom att det fanns 
ett ömsesidigt ansvar mellan personalen, verksamheten och männens agerande. Å andra sidan 
var personalens bemötande helt avgörande för de fäder som ansåg att de inte kunde bidra med 
några insatser i vissa situationer. Dessa fäder upplevde en mindre känsla av delaktighet då en 
specifik inbjudan från personalen uteblev. Trots att några fäder beskrev att de var mycket upp 
till dem själva huruvida de upplevde delaktighet, fanns det dock några företeelser de inte 
kunde påverka, exempelvis den begränsade möjligheten att närvara under hela vårdtiden på 
BB.  
 
Dubbelheten är beständig och avgörande för hur förstagångsfäderna upplevt delaktigheten på 
BB. Att bli far är en livsförändring och en process, en transition, vilken gynnas av en känsla 
av delaktighet. Då mannen har en önskan och en vilja att bli far och därmed är beredd på 
livsförändringen det innebär gynnas känslan av delaktighet. Delaktigheten är en subjektiv 
upplevelse och uppfattas på olika sätt hos varje individ. Centralt i fynden är att de män som 
kände sig delaktiga på BB upplevde att de lättare kunde sätta sig in i den nya livssituationen 
som nybliven far. Genomgående är dock att verksamheten och personalen har en betydande 
funktion för fädernas känsla av delaktighet .  
 
 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion             

Syftet var att belysa och beskriva förstagångsfäders levda erfarenheter samt att på djupet 
studera fenomenet ” upplevelser av delaktighet”, därför ansågs den deskriptiva 
fenomenologin lämplig som metod (Giorgi & Giorgi, 2008; Giorgi & Giorgi, 2003). Det var 
till en början inte självklart hur datainsamlingen skulle genomföras. En diskussion hölls 
angående om data skulle samlas in genom fokusgrupper eller enskilda intervjuer. Enligt Kvale 
och Brinkmann (2009) är intervjuer lämpliga om människors upplevelser ska beskrivas och 
om individens eget perspektiv på sin livsvärld ska klargöras. I denna studie ansågs det därför 
lämpligt att genomföra datainsamlingen med hjälp av intervjuer för att på djupet beskriva 
förstagångsfäders upplevelser av delaktighet på BB. Att undersöka förstagångsfäders 
upplevelser ansågs angeläget, eftersom dessa män inte har några tidigare erfarenheter som 
nyblivna föräldrar.  
 
De två fäderna, vilka rekryterades till provintervjuerna kontaktades genom bekantas bekanta, 
utifrån studiens urvalskriterier. Eftersom den enskilde fadern inte hade någon övrig relation 
till intervjuaren ansågs tillvägagångssättet de rekryterades på inte ha påverkat 
intervjusituationen. Provintervjuerna var tjugotre respektive tjugosex minuter långa och 
granskades av den medförfattare som inte genomfört intervjun, samt av handledaren som 
kommenterade intervjuteknik och innehåll. Intervjuguiden ansågs vara tillfredsställande och 
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relevant för studiens syfte och vi beslutade att använda den oförändrad i resterande intervjuer. 
De råd och synpunkter handledaren gav togs i beaktande för att förbättra intervjutekniken. Vi 
anser att trovärdigheten förstärkts genom att provintervjuer genomfördes (Kvale & 
Brinkmann, 2009). 
 
Efter genomförandet av provintervjuerna rekryterades förstagångsfäder med hänsyn till 
urvalskriterierna för studien. Avsikten var från början att rekrytera fäderna genom tre 
barnavårdscentraler, men eftersom inget svar erhölls från en av verksamheterna trots flera 
förfrågningar, kontaktades även en BB-mottagning i en av städerna. Slutligen rekryterades 
åtta fäder från två barnavårdscentraler och två fäder från en BB-mottagning. Då fäderna och 
verksamheterna, oavsett om det var BB eller BVC, erhöll samma information och att samtliga 
fäder uppfyllde våra urvalskriterier anses det inte påverka studiens resultat. Samtliga fäder 
som rekryterades levde i en heterosexuell parrelation tillsammans med den nyblivna modern. 
För att stärka resultatet och få ett brett spann av informanter, valdes fäderna ut både från stad, 
respektive landsbygd. Studien är genomförd så att fäderna rekryterats så att de representerar 
två olika BB-avdelningar belägna i två medelstora städer i mellersta Sverige. Informanternas 
ålder varierade mellan tjugotre och fyrtioett år och männen hade olika utbildningsgrad och 
yrke, vilket anses vara en styrka för studiens trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 
fanns en svårighet att hinna genomföra intervjuerna innan barnet var fyra veckor gammalt, 
vilket var ett av urvalskriterierna. Tidsintervallet anses dock relevant eftersom det inte gått 
någon längre tid sedan informanterna upplevt fenomenet. Möjligen bleknar upplevelsen av 
BB-tiden när familjen kommer hem och vardagen fylls med många nya händelser, därmed 
valde vi att begränsa tidsintervallet. Alla informanter uppfyllde dock studiens urvalskriterier 
vilket stärker studiens tillförlitlighet. 
 
Datainsamlingen genomfördes under hösten 2009. Informanterna fick själva välja tid för 
intervjun samt den plats där intervjun skulle äga rum. Åtta av intervjuerna genomfördes i 
informanternas hem och två av dem ägde rum i ett enskilt rum på BVC. I intervjuerna 
identifieras inte några tydliga skillnader mellan de fäder vilka intervjuades hemma respektive 
på BVC. Det kan dock diskuteras huruvida platsen för intervjun påverkade dess utgång. Kvale 
och Brinkmann (2009) hävdar att det är viktigt med ett bra samspel mellan informanten och 
den som leder intervjun. Att genomföra intervjun i informantens hemmiljö skulle kunna 
gynna samspelet, eftersom hemmet ofta är en trygg plats för individen. Det skulle emellertid 
kunna upplevas hotfull för informanten när en främmande person bjuds in till hemmet och 
denne har möjlighet att granska individens hemmiljö. En svårighet i samband med 
intervjutillfället var att övriga familjemedlemmar fanns närvarande vid enstaka intervju, vilket 
kan ha påverkat intervjusituationen. Detta var svårt för intervjuarna att hantera, eftersom vi 
ville visa respekt när vi blivit inbjudna till familjens hem. Tillfällen då paret ville bjuda på 
kaffe i samband med besöket, tackade vi ja, men föreslog att ta det efter intervjun. Att i slutet 
av samtalet exempelvis fråga informanten om denne har något mer att tillägga är viktigt för 
samspelet, likaså att småprata med varandra utanför intervjusamtalet. Detta kan få 
informanten att känna sig avslappnad (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjusituationen kan ha 
påverkats i de två intervjuer som genomförts på BVC eftersom den miljön är mer bekant för 
intervjuaren. Detta skulle kunna bidra till att informanten känner sig i underläge. Det kan 
dock ha bidragit till att informanten lättare kunnat uttrycka sin upplevelse av BB-tiden då det 
möjligen är en mer neutral plats än hemmet. Vi upplevde att det fanns ett bra samspel mellan 
intervjuaren och informanterna under samliga intervjuer.  
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar, att genom att vara ensam med informanten vid intervjun 
kan känslan av underläge hos informanten minimeras. Av den anledningen genomförde vi 
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vardera fem intervjuer, utan att den andre medförfattaren deltog. Informanternas vetskap om 
att intervjuaren studerade till barnmorska kan ha påverkat utfallet i intervjun. Eventuellt 
skulle denna vetskap å ena sidan kunnat hämma informanten till att uttrycka sin egentliga 
upplevelse. Å andra sidan skulle det ha kunnat motivera informanten till att verkligen ge 
uttömmande svar och utnyttjat tillfället för att kunna delge sin upplevelse av delaktighet på 
BB.  
 
De råd handledaren gav i samband med granskningen av provintervjuerna var till stor hjälp i 
de tio intervjuer som inkluderades i studien. Varje intervju inleddes med en öppen fråga, 
därefter var avsikten att inte använda den framtagna intervjuguiden mer än då intervjun inte 
fortlöpte. Efter att den öppna frågan ställts försökte vi vara lyhörda för vad informanten sagt 
och eventuellt ställa följdfrågor. Målet var att informantens ord skulle styra intervjun och att 
intervjuaren skulle vara aktivt lyssnande, men inte själv säga så mycket. Intervjuaren gick vid 
behov in och guidade samtalet så att det hölls inom studiens ramar. Ambitionen var att tillåta 
tystnad och tänka på att inte ställa följdfrågor för tidigt, detta för att ge informanten tid att 
tänka och reflektera. Möjligen skulle vår förförståelse kunnat leda till att vi var för snabba 
med att ställa följdfrågor och därmed inte uppmärksammade informantens ord. Vår 
uppfattning var att vi erhöll mer uttömmande svar av informanten vid de tillfällen då vi 
väntade ut tystnaden (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuernas längd varierade, den kortaste 
intervjun var sjutton minuter lång och den längsta varade i trettiotre minuter. Den sjutton 
minuter långa intervjun kan anses kort inom kvalitativ forskning och intervjuns djup kan 
diskuteras (Kvale och Brinkmann, 2009). Dock ansågs den användbar, då den bedömdes 
innehålla värdefulla aspekter utifrån det undersökta fenomenet. Intervjun har även kunnat 
relateras till studiens syfte.  
 
Studiens resultat kan eventuellt ha påverkats av vår begränsade erfarenhet av att intervjua. I 
några situationer under intervjun kunde en djupare beskrivning av fenomenet erhållits om vi 
hade varit mer lyhörda och följt upp informantens svar på ett optimalt sätt. Detta hade 
exempelvis kunnat ske om vi varit mer aktivt lyssnande och observanta. Eventuellt hade vi i 
större utsträckning uppfattat betydelsefulla aspekter som informanten sagt och därmed låtit 
honom utveckla detta ytterligare. Dock förbättrades intervjutekniken allt eftersom. Eftersom 
båda författarna tagit del av verksamheten på BB kan det ha påverkat intervjusituationen 
omedvetet, trots försök att lägga förförståelsen åt sidan.  
 
Antalet intervjuer ansågs vara rimligt i förhållande till studiens omfattning. Samtliga 
intervjuer bedömdes vara av så pass god kvalitet och ge tillräckligt omfattande material för att 
användas i analysen (Kvale & Brinkmann, 2009). Provintervjuerna var omfattande men 
valdes att exkluderas i analysen då de resterande tio intervjuerna ansågs vara av bättre 
kvalitet. Under intervjutillfället var vi medvetna om att känslomässiga situationer kunde ha 
uppstått. Under en intervju kan informanten bli ledsen eller djupt berörd då känslomässiga 
minnen kan komma fram. I efterhand kan vi konstatera att det hade varit en fördel att ha en 
handlingsplan om en sådan situation skulle uppstått (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Giorgi har i litteraturen föreslagit en metod för fenomenologisk analys, vilken är vedertagen 
inom kvalitativ forskning. Vi hade för avsikt att använda hans steg i analysen. 
Analysmodellen är tämligen schematiserad, men det finns risk för feltolkningar. Våra 
erfarenheter av fenomenologisk forskning var begränsade, vilket togs i beaktande och vi 
återgick upprepade gånger till analysmodellen för att minska risken för feltolkning i de olika 
stegen. Beskrivningen av den deskriptiva fenomenologiska metoden är dessutom inläst i 
engelskspråkig litteratur (Giorgi, 1975, Giorgi, 1997; Giorgi & Giorgi, 2003; Giorgi & 
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Giorgi, 2008). Risken för feltolkning har dock minimerats då en ständig diskussion kring 
metoden pågått mellan författarna och handledaren genom hela analysen. 
 
Det fanns svårigheter att avlyssna vissa av intervjuerna på grund av dålig ljudkvalitet, i dessa 
situationer var medförfattaren behjälplig. När materialet var transkriberat lästes det igenom 
flera gånger. Emellanåt återgick vi även till ljudbanden och lyssnade på intervjuerna. 
Eftersom transkriberingen skedde under stor noggrannhet anses det transkriberade materialet 
vara tillförlitlig (Giorgi & Giorgi, 2008; Giorgi, 1975). 
 
De meningsbärande enheterna identifierades först individuellt från det transkriberade 
materialet. Därefter diskuterades och jämfördes enheterna gemensamt för att säkerställa att de 
stämde överens med studiens syfte. I det flesta fall hade våra tankar varit lika vilket anses 
stärka trovärdigheten (Giorgi & Giorgi, 2003). I vissa fall upplevde vi det svårt att 
upprätthålla samma betydelse i meningskoncentreringen som i den meningsbärande enheten. 
Meningskoncentreringen genomfördes därför gemensamt, för att stärka trovärdigheten och för 
att upprätthålla den meningsbärande enhetens egentliga innehåll och minska risken för egna 
tolkningar. Under studiens gång har vi försökt lägga vår förförståelse samt egna tolkningar åt 
sidan. Dock finns en risk att egna tolkningar kan ha påverkat studiens resultat, då det i vissa 
fall är omöjligt att undvika. Under analysen har handledaren agerat tredje part, vilket anses 
stärka resultatet då denna inte har någon tidigare erfarenhet av dagens verksamhet på BB 
(Giorgi, 1997). 
 
Meningskoncentreringarna kategoriserades och innehållet samt kategoriernas namn ändrades 
flera gånger. Till en början identifierades åtta teman utifrån kategorierna. Dessa diskuterades 
och likheter identifierades i några av temana. På grund av att likheter förekom i de olika 
temana strukturerades texten om så att analysen resulterade i fem teman. Efter ytterligare 
diskussioner tillsammans med handledaren reviderades texten åter igen så att fynden slutligen 
resulterade i fyra teman, vilka beskriver förstagångsfäders upplevelser av delaktighet på BB. 
Innehållet i analysen stämde väl överens med analysen genomförd av tredje part. De olika 
temana förklaras i text och förstärks med ordagranna citat.  
 
Utifrån temana diskuterades möjliga essenser. Målet var att essensen skulle vara något 
bestående som genomsyrade fenomenet (Giorgi, 1975; Giorgi & Giorgi, 2003). Det var inte 
lätt att komma fram till den faktiska kärnan. Till en början diskuterades närvaro som en 
möjlig essens. Vi uppfattade att närvaro var något fäderna ansåg vara en förutsättning för att 
uppleva delaktighet. Närvaro är en viktig aspekt i studiens fynddel men upplevdes inte vara 
fullbordad som essens. Genom fynden framkom de påtagliga kontraster och den dubbelhet 
som hela tiden visade sig. När essensen vuxit fram var den tydlig. Fynden kan hela tiden 
härledas till olika typer av dubbelhet. Essensen Dubbelhet - Familjeriktad eller mor- och 
barninriktad? beskriver den inre kärnan av förstagångsfäders upplevelser av delaktighet på BB 
efter en normal förlossning.  
 
 

6.2 Fynddiskussion   

Studiens resultat har på flera sätt överraskat oss men också bekräftat de föreställningar vi hade 
om BB-verksamheten. I fynden har många olika aspekter visat sig huruvida fäderna upplevde 
delaktighet eller inte under BB-tiden. De olika aspekterna genomsyras av essensen, vi valde 
benämna Dubbelhet - Familjeinriktad eller mor- och barninriktad?  
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Att få stanna kvar på BB första natten efter barnets födelse var en mycket positiv upplevelse 
för fäderna och det gynnande männens upplevelser av delaktighet. Dock hade flera av dem 
önskat att de hade fått stanna kvar med sin familj under hela BB-vistelsen och menade att den 
första tiden var viktig för att knyta an till sitt barn. De framhöll att de lättare kunde anpassa 
sig till livsförändringen det innebar att bli far om de fick möjlighet att vara tillsammans med 
sin familj. Detta resonemang stärks utifrån fynden i två studier där det beskrivs att 
möjligheten för den nyblivna fadern att få stanna kvar med sin familj tiden efter 
förlossningen, är av stor vikt för främjandet av mannens transition. I studierna framkommer 
vidare att nyblivna fäder, vilka har fått stanna med sin familj på sjukhuset efter förlossningen, 
uttrycker att de lättare kommer in i rollen som far och blir mer närvarande i livsförändringen 
som sker i samband med föräldrablivandet (McKellar et al, 2006; Persson & Dykes, 2002).  
 
Fäderna i vår studie beskrev att de endast fick stanna på BB en begränsad tid på grund av 
verksamhetens bestämmelser. De ansåg det obegripligt varför de inte fick stanna övernatt när 
kvinnan låg ensam på en fyrabäddssal. Att behöva lämna familjen upplevdes påfrestande, 
speciellt när mannen visste att den nyförlösta kvinnan fortfarande var beroende av hans hjälp. 
Fäderna hade förståelse för de bestämmelser som rådde på BB, men menade att de hade 
kunnat sova i korridoren om det varit nödvändigt. Att inte få stanna kvar på BB med sin 
familj upplevdes mycket negativt av flera fäder och resulterade i att de kände sig ovälkomna. 
Detta skulle enligt Coyne (1996) och Larsson (2007) missgynna fädernas känsla av 
delaktighet. Coyne (1996) menar att det inte finns någon enhetlig definition på begreppet 
föräldrars delaktighet i litteraturen. Att tillåta föräldrarna att stanna, att som förälder känna sig 
involverad i beslutsfattande kring barnets omvårdnad, att förhandla inom föräldraskapet samt 
att känna sig engagerad i familjen som helhet är viktiga aspekter för att känna sig delaktig. 
Under studiens gång har vi förstått hur viktigt det är för de nyblivna fäderna att få stanna kvar 
hela vårdtiden på BB. Vi anser att det är beklagligt att fäderna inte kan stanna på BB i den 
utsträckning familjen önskar. Däremot har vi förståelse för att det i vissa fall kan vara svårt att 
uppfylla fädernas behov på grund av verksamhetens ramar och resurser. 
 
I fynden framkom att det skulle innebära en trygghet för hela familjen om fadern var kvar 
under hela vårdtiden. Fäderna uppgav att modern känt sig ensam när hon blivit lämnad på BB 
tillsammans med barnet. Detta medförde att männen kände det än mer angeläget att vara kvar 
hos sin familj. Fäderna hävdade även att det var en trygghet för barnet att fadern stannade 
med familjen på BB, eftersom hans röst ofta var bekant för barnet sedan fosterlivet. Liknande 
fynd ha gjorts i flera studier, vilka visar på att ju mer den nyblivna fadern engagerar sig under 
perioden då barnet är nyfött desto starkare blir banden mellan honom och barnet (McKellar et 
al, 2006; Persson & Dykes, 2002; Sullivan, 1999). Att verksamheten skapar känslan av 
otrygghet hos de nyblivna föräldrarna anses anmärkningsvärt då ideologin på BB är att det 
skall vara en plats för vila och återhämtning. Om fadern tilläts att stanna skulle det eventuellt 
även avlasta vårdpersonalen exempelvis genom att patienterna upplever högre grad av 
trygghet samt att fadern kan vara kvinnan behjälplig. 
 
Männen beskrev att upplevelsen av att verksamheten var mor- och barnfokuserad förstärktes i 
och med att fäderna inte hade möjlighet att köpa sin mat på avdelningen. Att behöva gå ifrån 
avdelningen för att köpa mat gjorde att de missade minnesvärda tillfällen till exempel barnets 
första bad. Fäderna hade önskat att de fått möjlighet att beställa mat och äta tillsammans med 
sin familj, då måltiden och att äta tillsammans ansågs betydelsefullt i familjernas vardag. Att 
inte vara närvarande, missa information och därmed inte kunna vara delaktig kring barnet kan 
leda till konfundering och frustration vilket hämmar transitionen (Deave & Johnson, 2008; 
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McKellar et al, 2006; Schumacher & Meleis, 1994). Informanterna beskrev konkreta förslag 
på lösningar som gynnar männens möjlighet till att inhandla mat på BB. Att inte ha den 
möjligheten är ett dilemma som uppenbarligen skapar frustration hos fäderna och torde inte 
vara speciellt svårt att lösa. McKellar et al (2006) framhåller att det är en process att bli far. 
Det är viktigt att mannen får goda förutsättningar för att kunna närvara med barnet och 
därmed kunna uppnå ett lyckat resultat av processen. 
 
Personalens bemötande hade stor betydelse för hur den nyblivna fadern upplevde tiden på BB. 
Fäderna betonade vikten av att ha en god relation med personalen under vårdtiden. I en 
svensk studie från 2007 har liknande resultat framkommit. Där framhålls att genom att 
personalen småpratar med föräldrarna skapas en relation, vilket gynnar ett öppet klimat där 
olika typer av frågor kan ställas och diskuteras (Larsson, 2007). Fäderna beskrev hur 
betydelsefullt det var att personalen vände sig till både kvinnan och mannen. Att personalen 
uppmärksammade båda föräldrarna var lika viktigt som att de fick samma information, enligt 
fäderna. Detta bekräftas i flera svenska studier där värdet av att ge föräldrarna fortlöpande 
information anses centralt, för att gynna deras känsla av delaktighet (Finnbogadóttir, Crang 
Svalenius & Persson, 2003; Larsson, 2007; Persson & Dykes, 2009). Schumacher och Meleis 
(1994) menar att kontinuerlig information och ny kunskap även är en förutsättning för 
individens transition. Eftersom flera av männen i vår studie framhöll att de inte fick samma 
information och kunskap som kvinnan, skulle det kunna medföra att männens transition till 
föräldraskapet hämmades, vilket i sin tur skulle kunna medföra att relationen mellan fadern 
och barnet missgynnades.  
 
Att barnmorskan har ett lugnt, bekräftande och avslappnat bemötande skapar trygghet för 
föräldrarna. Om barnmorskan kan leva upp till detta bemötande gynnas interaktionen mellan 
föräldrarna och också mellan föräldrarna och barnet (Finnbogadóttir et al, 2003; Persson & 
Dykes, 2002). Fäderna spekulerade kring huruvida bemötandet skilde sig åt hos yngre 
respektive äldre personal. Några av fäderna menade att den äldre personalens bemötande 
speglade hur verksamheten såg ut för flera år sedan. Vidare spekulerade männen kring 
huruvida några av de äldre i personalgruppen möjligen arbetade kvar i gamla rutiner, då allt 
fokus låg på modern och barnet. Studier har eftersökts för att bekräfta eller dementera detta, 
men utan resultat. Eventuellt är detta ett känsligt område att studera, eller är det inte specifikt 
uttalat tidigare och därmed har inte ett behov funnits att studera detta fenomen.  
 
Fäderna upplevde att deras vilja att vara delaktig på BB stundtals hämmades på grund av 
personalens agerande gentemot dem. Personer i omgivningen har, enligt Schumacher och 
Meleis, betydelse för hur mannens transition till föräldraskapet skall utfalla. Att inte känna 
stöd från omgivningen är negativt för den process mannen går igenom till faderskapet 
(Schumacher & Meleis, 1994). Att personalen inte tittade på mannen eller att personalen stod 
med ryggen emot honom, upplevdes genomgående negativt av informanterna och de kände 
sig åsidosatta. Detta uppträdande från personalen skapade en känsla av att det inte hade spelat 
någon roll om fäderna var närvarande eller inte. Liknande fynd gjordes i två svenska studier 
där det framkommer att tillfällen, då personalen inte visar intresse för en anhörig, kan skapa 
en känsla av utanförskap. Många fäder önskar att de hade en bättre relation med 
vårdpersonalen, enligt studierna. De fäder, vilka känner sig åsidosatta, upplever att de känner 
sig hämmade att ställa de frågor de önskar, exempelvis när inte vårdpersonalen tittar på dem i 
ett samtal kring barnet utan enbart vänder sig till modern (Fägerskiöld, 2006; Larsson, 2007).  
Fäderna beskrev att personalen ibland uppträdde på ett sätt som fick dem att känna sig 
åsidosatta. För oss som blivande barnmorskor är detta ett mycket anmärkningsvärt fynd, 
eftersom BB-verksamheten uttalar sig för att ha en familjeinriktad vård. 
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Männen beskrev en tvetydighet då de under hela graviditeten blivit uppmanade att närvara 
och vara delaktiga kring sitt väntade barn. När de sedan kom till BB var upplevelsen att denna 
inställning förändrades och fadern sågs vissa gånger mer som en besökare till modern och inte 
alls en lika självklar del i familjen. Att inte vara aktivt deltagande kring barnet kan skapa en 
känsla av att inte ha kontroll. Buist, Morse och Durkin (2002) framhåller i sin studie att detta 
är något som vårdpersonalen bör tänka på. Ytterligare studier visar att många fäder vill vara 
delaktiga kring sin familj och går in i föräldraskapet med inställningen att vara känslomässigt 
engagerad och knyta an till sitt barn (Fägerskiöld, 2006; Goodman, 2005). Männen i vår 
studie upplevde sig delaktiga dels genom att vara ett stöd för kvinnan både fysiskt och 
psykiskt, men även genom att hjälpa till i vården kring barnet. Persson och Dykes (2002) 
framhåller vikten av att uppmuntra fadern till att hjälpa till i vården för att han därmed ska 
känna sig behövd och viktig för sitt barn (Persson & Dykes, 2002). Ju mer engagerad fadern 
är kring sitt barn desto starkare känslomässig relation skapas till barnet. Engagemanget 
gynnar i sin tur känslan av glädje att bli far, enligt Goodman (2005). Fäderna uttryckte att bli 
förälder var det största som kunde hända, även för mannen. Några fäder beskrev dock att de 
kände sig som femte hjulet på BB. De fick känslan av att vara till besvär när de önskade 
stanna övernatt med sin familj och upplevde att de hamnade lite i bakgrunden på grund av 
personalens bemötande. Att känna sig välkommen på BB var av stor vikt för hur de kom att 
upplevda BB-tiden, vilket även bekräftas av Fägerskiöld (2006). Flera av fäderna uttryckte att 
de verkligen ville vara delaktiga och engagerade som fäder. Schumacher & Meleis (1994) 
menar att viljan är en god förutsättning för en lyckad transition. Vi anser att vårdpersonalen 
med små medel kan få männen på BB att uppleva delaktighet, exempelvis genom att 
uppmuntra dem till att vara aktiva kring barnet.  
 
I fynden beskrevs amningen många gånger som en intim stund avgränsad mellan mor och 
barn. Informanternas åsikter angående huruvida de kunde vara delaktiga i amningsstunden 
skilde sig åt. Några fäder ansåg att de inte kunde bidra med så mycket och valde att kliva åt 
sidan. Andra beskrev att de faktiskt fanns saker de kunde bidra med i amningsstunden för att 
underlätta för modern och för att själv känna delaktighet i amningen. Detta bekräftas i flera 
studier (Fägerskiöld, 2008; Oden Susin & Justo Giugliani, 2008; Pontes, Osório & 
Alexandrio, 2004) där det beskrivs att amningen är ett moment där fadern ofta blir 
exkluderad. Dock finns det flera saker fadern kan göra under amningsstunden. Många gånger 
handlar det om att skapa en lugn och trygg miljö samt goda förutsättningar för att göra det 
bekvämt för modern och barnet. Studierna poängterar även att det finns mycket 
vårdpersonalen kan göra för att bjuda in fadern och göra honom till en naturlig del av 
amningen. Vidare framkommer att amningen fungerar bättre då fadern är med och är 
involverad på olika sätt. Det kan handla om att vara där för modern när det blir känslomässigt 
tugnt. Mannen kan också lära sig att identifiera tecken på när problem uppstår i samband med 
amning. Han kan även serva med vatten och se till att mor och barn har det bekvämt under 
amningsstunden (Fägerskiöld, 2008; Oden Susin & Justo Giugliani, 2008; Pontes et al, 2004). 
Enligt dessa studier fungerar amningen bättre då fadern är involverad. Vi anser att 
vårdpersonalen på BB borde dra nytta av detta i större utsträckning och därmed involvera 
fadern i amningsstunden.  
 
Det sista identifierade temat var ”Det beror på vad man har för inställning: Alla vill ju inte 
vara delaktiga”. Temat visar på att fadern själv har inflytande i hur BB-vistelsen upplevdes. 
Det framkom tydligt i analysen att männen hade olika inställning till vad delaktighet var för 
dem. Vissa av fäderna beskrev under intervjuerna hur de bjöd in sig själva i olika 
sammanhang och på så sätt ändå kände en viss delaktighet trots att de inte alltid inbjöds till 
det. Att fäderna själva tar initiativ genom att bjuda in sig själva och ställa frågor framkommer 
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även i Fägerskiölds studie från 2008. Hon menar att vissa fäder känner sig åsidosatta när 
personalen enbart vänder sig mot kvinnan, medan andra accepterar detta och själva tar 
initiativ till att vara med i den specifika situationen. Vi anser att det är viktigt att barnmorskan 
på BB är lyhörd för faderns inställning till delaktighet. Hon bör alltid ge mannen möjligheten 
att vara delaktig genom att bjuda in honom i de specifika situationerna. Några av 
informanterna upplevde delaktighet bara genom att vara närvarande. Deras uppfattning om 
delaktighet var att finnas på plats tillsammans med familjen och hade inte behov av att aktivt 
delta i vården på BB. Schumacher och Meleis (1994) menar att individens inställning är 
avgörande för transitionsprocessens resultat. De poängterar också vikten av att få tydlig 
information vilket underlättar transitionen. Enligt studien skulle våra informanter, vilka hade 
inställningen att de ville vara delaktiga ha bättre förutsättningar för en lyckad transition till 
föräldraskapet. Eftersom fäderna hade en vilja att vara delaktiga på BB skulle det leda till att 
de upplevde mer delaktighet, trots att de inte alltid blev inbjudna till det. Detta skulle därmed 
gynna transitionen till föräldraskapet. Vi anser att personalen som bjöd in fäderna skapade 
goda förutsättningar för att fäderna skulle kunna uppleva delaktighet. Genom att bjuda in 
männen och samtala med båda föräldrarna visade personalen att fadern också var en viktig del 
i den nya familjen. Det är sedan upp till mannen att avgöra i vilken omfattning han vill vara 
delaktig samt vad delaktighet innebär för honom.  
 
Som slutreflektion kan vi konstatera att vi från olika vinklar belyser fenomenet. Fädernas 
upplevelse av delaktighet påverkas av den dubbelhet som genomsyrar vistelsen på BB. 
Exempelvis personalens skilda sätt att bemöta och inbjuda fäderna samt de bestämmelser som 
upplevdes mor- och barnfokuserade. Även männens egna inställningar påverkade i vilken 
grad delaktigheten upplevdes. Studien har även visat att upplevelsen av delaktighet har 
betydelse för fädernas transition till föräldraskapet. Vi anser att det finns flera områden att 
förändra inom verksamheten på BB för att stärka mannens känsla av delaktighet och därmed 
gynna hans transition till föräldraskapet. 
 
 

7. KONKLUSION 

Essensen Dubbelhet – Familjeinriktad eller mor- och barninriktad? genomsyrar fädernas 
upplevelser av delaktighet på BB. En tvetydighet beskrevs då fäderna inte hade möjlighet att 
vara delaktiga på grund av de bestämmelser som rådde på BB och fäderna upplevde att 
verksamheten var mor- och barninriktad. Att bli förälder är det största som kan hända, därför 
var det en självklarhet för männen att stanna kvar hela vårdtiden. Dels för att få möjlighet att 
skapa starka band till sitt barn, men även för att stötta den nyblivna modern. Att få möjlighet 
att vara på plats ansågs vara en förutsättning för att kunna uppleva delaktighet. 
Verksamhetens bestämmelser begränsade dock männens möjlighet att vara närvarande hos sin 
familj. Huruvida personalens bemötande var familjeinriktad eller mor- och barninriktad var av 
stor betydelse för hur fäderna upplevde delaktigheten. Mannens inställning och vilja att vara 
engagerad på BB, hade också betydelse för huruvida han upplevde sig delaktig, eller inte.  
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8. KLINISKA IMPLIKATIONER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATT 
FORSKNING 

Det är glädjande att tillfällen då fäderna beskrev att det upplevde delaktighet ofta var ett 
resultat av personalens bemötande gentemot dem. Intentionen med BB-verksamheten är att 
föräldrarna skall känna stor delaktighet och verksamheten uttalar sig för att ha en 
familjeinriktad vård. Fäderna var positiva över att ha fått möjlighet att vara närvarande med 
sin familj den första natten efter barnets födelse. Dock beskrevs en oförståelse för 
verksamhetens begränsade möjlighet till övernattning under hela vårdtiden. Verksamheten 
och dess bestämmelser är förmodligen relativt komplicerade att förändra. Under studiens gång 
har vi insett att trots bestämmelserna gör personalens bemötande stor skillnad för huruvida 
fäderna upplevde delaktighet eller inte. Vi anser tyvärr att verksamheten till viss del 
misslyckats med att leva upp till dess intention. Förbättringsarbete skulle med fördel kunna 
genomföras på BB och de aspekter som gynnar fädernas upplevelse av delaktighet torde vara 
användbara under förändringsprocessen. Syftet skulle då kunna vara att försöka uppnå en mer 
familjeinriktad BB-vård.  
 
Att studera hur vårdpersonalen på BB uppfattar faderns delaktighet och vikten av den vore 
intressant. Det skulle då vara att föredra att skilja på yrkeskategoriernas uppfattning av 
fenomenet. I en studie av Erlandsson et al (2008) beskrivs att vid tillfällen då modern av 
medicinska skäl tvingas skiljas från sitt barn efter en ofta komplicerad förlossning, får 
mannen en tydligare roll att ta hand om det nyfödda barnet. Enligt studien stärker detta 
faderns självförtroende samt gynnar relationen till barnet (Erlandsson et al, 2008). Vi anser 
det därför även intressant att studera om den nyblivna fadern skulle uppleva högre grad av 
delaktighet i de fall då modern måste skiljas från familjen. 
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Bilaga 1 – Exempel analyssteg 

Meningsbärande enhet Meningskoncentrering Tematisering 

 
Ja alltså helt ärligt så kände jag mig 
som, som femte hjulet eller så där. 
Man fick ju inget direkt. Det frågade 
ju inte så mycket om hur jag mådde 
och hur … eh… hur det kändes och 
så där utan det var ju, det kändes som 
att man var lite i bakgrunden liksom. 
Just med barnmorskorna och det 
här… eh…men eh… Ja det var det 
jag kände i alla fall. Sen en sådan där 
praktisk sak också som var lite 
störande. Inte för att det handlar om 
några stora pengar men att det fanns 
inte ens sovplats färdig till mig 
egentligen då om jag skulle sova 
över utan det fick de ordna direkt då 
och det var. Det kändes som att det 
skulle vara krångligt på något sätt att 
jag skulle sova över där och så här 
då… eh…ja. (6 kod C rad 6) 
 

 
Helt ärligt kände jag mig som 
femte hjulet. De frågade inte så 
mycket om hur jag mådde utan 
det kändes som att jag var lite i 
bakgrunden. Sen en sådan där 
praktisk sak, som var lite 
störande var att det inte ens 
fanns sovplats färdig till mig. 
Det kändes som att det skulle 
vara krångligt att jag skulle sova 
över där. (6 kod C rad 6)  
 
 

 
Kontraster: Riktade 
sig till båda 
respektive uteslöt 
mannen. 

 
Varför blir man iväg skickad och 
skaffa mat någon annanstans. Det är 
för mig helt obegripligt. /…../ Just 
det där med att, att det kan bli, 
kännas lite konstigt och det gjorde 
det också. Det kändes jättekonstigt. 
Varför kan, om man nu säger att det 
serveras, nu serveras det lunch i 
matsalen eller matrummet där, i 
dagrummet. Eh så säger de det till 
Cm och så säger dom ja, och som du 
vet så får ju du fixa mat någon annan 
stans. Varför då. Jag, jag förstår inte 
det. Om kostnaden, är det kostnaden 
det handlar om då får jag väl betala 
för mig. Jag ges inte ens den 
möjligheten, jag kan inte köpa min 
lunch där. Jag måste gå någon annan 
stans.  /…../Det kan inte vara dom 
dör 80, eller dom där mat 
kostnaderna (skratt) det kan ju inte 
va det. Jag kan inte liksom på något 
vis tänka mig att det är besparing i 
sjukvården att pappan inte skall få 
mat. Och är det det, låt mig betala för 
det. Det är, _ så´n liten, liten grej. (5 
Kod C rad 520) 
 
 

 
Det är obegripligt varför man 
blir iväg skickad för att skaffa 
mat någon annanstans /…../  Det 
kändes jättekonstigt när de säger 
att lunchen är serverad och sen 
ber mig fixa min mat någon 
annanstans. Är det kostnaden 
det handlar om då får jag väl 
betala för mig. Jag ges inte ens 
den möjligheten att köpa min 
lunch där. /…../ Jag kan inte 
tänka mig att det är besparing i 
sjukvården att pappan inte skall 
få mat. Det är en sådan liten 
grej. Låt mig betala för den. (5 
Kod C rad 520) 
 

 
Ville vara kvar, men 
hindrades av 
bestämmelserna. 

 

 

 



 
 

Meningsbärande enhet Meningskoncentrering Tematisering 
 
Kanske inte, inte riktigt. Men visst, 
jag känner mig, känner mig inte 
förbisedd gör jag inte. Sen beror det 
nog lite på hur man är själv också. 
Hur man eh, eh, om någon kommer 
in och sätter sig tillsammans med Bm 
och kommer in och drar 
informationen, klart ligger jag kvar i 
sängen och läser en tidning så är det 
klart, man får ju vara delaktig också. 
Så jag gick ju fram då för att vara 
med i diskussionen. Att man kanske, 
det är nog lite upp till en själv, hur 
man är också själv också kanske tror 
jag _ (3 Kod B rad 225) 
 

 
Jag känner mig inte förbisedd, 
sen beror det nog lite på hur 
man själv är. När någon 
kommer in och sätter sig 
tillsammans med mamman för 
att ge information. Om man som 
pappa vill vara delaktig tror jag 
att det är mycket upp till en 
själv hur man är. Så jag gick 
fram då för att vara med i 
diskussionen. (3 Kod B rad 225) 
 

 
”Det beror på vad 
man har för 
inställning - Alla vill 
ju inte vara delaktiga” 

 

 


