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Abstrakt 
 
Att bli förälder är en stor händelse i livet. Graviditeten är en tid där både fysiska 
och psykiska förändringar påverkar livet för båda parter och också en tid att 
förbereda sig inför föräldraskapet. Syftet var att belysa vilka faktorer som har 
betydelse för de svårigheter som fäder upplever i samband tidigt föräldraskap. En 
prospektiv longitudinell studie genomfördes vid samtliga kvinnokliniker i 
Västernorrland. Deltagande var 827 partners till kvinnor som varit gravida och fött 
barn under perioden juni 2007-juni 2008. Data samlades in med hjälp av tre 
frågeformulär. Regressionsanalysen visade att oro för ekonomi var den främsta 
anledningen till upplevelse av svårigheter med att vara förälder. Stödet från 
barnmorskan och från närstående påverkade inte utfallet för upplevelse av 
svårigheter under graviditeten, men stöd från partner efter förlossningen minskade 
pappors oro. Högskoleutbildade pappor och förstagångspappor var de som var 
mest oroade. Studien talar för att mer forskning behövs om pappors egna behov av 
stöd i föräldraskapet.  
 

Nyckelord: faderskap, professionellt stöd, barnmorskans arbete 
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Abstract 
Becoming a parent is a major event in life. The pregnancy is a time where both 
physical and mental changes affecting the lives of both parties and also a time to 
prepare for parenthood. The aim was to highlight the factors relevant to the 
difficulties facing fathers experiencing early parenthood. A prospective 
longitudinal study was conducted in all women's clinics in Västernorrland. 
Participating were 827 partners of women who have been pregnant and given birth 
during the period June 2007-June 2008. Data were collected using three 
questionnaires. Regression analysis showed that concerns about the economy were 
the main reason for the experience of the difficulties of being a parent. Support 
from midwife and from related parties did not influence the outcome of the 
experience of difficulties during pregnancy, but support from the partners after the 
birth decreased fathers concern. Professionals’ fathers and first-time fathers were 
those most concerned. The study suggests that more research is needed on fathers' 
own needs for support in parenting. 
 

Keywords: fatherhood, professional support, midwifery. 
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INLEDNING 

Att bli förälder är en stor händelse i livet. Graviditeten är en tid där både 

fysiska och psykiska förändringar påverkar livet för båda parter. Samtidigt är 

det en tid att förbereda sig inför förlossningen samt inför tiden som förälder. 

Hur förberedelsen inför föräldraskapet gått till har under tid förändrats från 

att vara mödraförberedelse till föräldraförberedelse för båda parter. 

Fortfarande så finns det belägg för att man i Sverige inte lyckats med att ge 

pappor det stöd som de själva anser sig behöva och att pappan mer ses som 

en stödperson för mamman. Pappans egna tankar om de frågor som finns 

inför föräldraskapet har inte på samma sätt uppmärksammats som mammans 

behov. Pappors tankar om svårigheter har i en tidigare studie (Fägerskiöld, 

2008) visat sig röra relationen, sexualitet, ekonomi samt delaktighet 

Möjligheten att undersöka pappors upplevelser i Västernorrland av vad som 

kan vara svårigheter med att bli förälder blev realitet då författaren fick 

tillgång till ett stort datamaterial i projektet Föda barn i Västernorrland. 

Denna studie kan ses som en delstudie i det projektet.  

 

BAKGRUND 

Föräldraskap 

Bergnéhr (2008) påvisar att föräldraskapet idag kan ses som problematiskt med 

utökat ansvar och mer krav på olika sätt. Aldrig någonsin efter krigstiden har så 

många olika professioner såsom läkare, sjuksköterskor, psykologer, lärare 

specialpedagoger funnits kring barnen.  Detta har också skapat krav på föräldrarna 

hur de skall vara för att ses som en bra förälder. Bergnéhrs avhandling visar att 

flera författare tidigare konstaterat att det är lätt att svårigheterna med 

föräldraskapet kommer i fokus (Bernardi, 2003, Fawcett 1988, Gleichmann, 2004, 

Bäck-Wiklund & Bergsten 1997). Författarna menar att det positiva med att vara 

förälder behöver lyftas fram t.ex. att föräldraskapet innebär en höjd social status - 

att vara vuxen nog för att bilda familj, att barnet är ett ämne för glädje i livet och 

ett bevis för samhörighet. Barnet är också en ny medlem i släktskapet och skapar 

nya relationer till far- och morföräldrar samt övriga personer i det sociala nätverk 

som föräldrarna har. 
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Att det finns skillnader mellan mammors och pappors deltagande i 

föräldraskapet angående barnets skötsel och även anknytning till barnet 

beroende på kön fann Hudson, Elek & Fleck (2001). Studiens resultat talade 

för att det behövs mer insatser för att befrämja pappors anknytning till 

spädbarnet. 

Faderskap 

Pappans betydelse i föräldraskapet har på senare tid uppmärksammats och 

det finns också evidens för att pappan har en unik betydelse för sitt barns 

hälsa och utveckling. Studier av den tidiga spädbarnstiden har visat att fäder 

ägnar mer tid åt socialt samspel och mer stimulerande lek och mindre 

omvårdnad än mödrar. Fäder talar på ett mer vuxet sätt till sina barn, gör fler  

ifrågasättanden och ställer större krav på förklaringar, vilket kan tolkas som 

en förberedelse av barnet för kommunikation med vuxna. Barnet använder 

tydligare signaler i kommunikationen med pappor än med mammor. Man 

kan därför dra slutsatser att fäder har speciell betydelse för sina barn 

(Sarkadi, Kristiansen & Bremberg, 2004). Flera studier (Callister, 1995; 

Diemer, 1997; Reece, 1995, Kessler, Gielen, Diener- West, & Paige, 1995) 

visar att fäder tidigt utvecklar känslomässiga band med sina spädbarn efter 

endast några dagars samvaro. 

 

Att det finns skillnader i hur män och kvinnor umgås med sina barn har också ett 

genusperspektiv vilket kan förklara att kvinnor ägnar sig mer åt omvårdnad än lek. 

Hammarström (2005) har beskrivit att trots att män och kvinnor båda 

förvärvsarbetar i samma utsträckning så är det fortfarande kvinnorna som till stor 

del gör det obetalda hemarbetet. Kvinnors deltidsarbete verkar vara en 

förutsättning för att de skall orka med det obetalda hemarbetet. 

 

En nyligen presenterad studie av Fägerskiöld (2008) visar att tankar hos män 

om graviditet, förlossning och barn, skiljer sig från kvinnors tankar. För män 

handlar det om den förändring som föräldraskapet innebär. Att bli pappa är 

att lämna ungkarlslivet och bli ansvarig för ett barn. Tankarna rör sig om att 

både yrkesarbeta och att räcka till för sitt barn och även om relationen till sin 
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partner. Förändringen var mycket mer fantastisk än papporna hade trott och 

det fanns män som menade att de ville vara hemma med sina barn i samma 

utsträckning som modern. Slutsatsen från studien är att pappan är en av två 

föräldrar, och därmed viktig för barnens tillväxt och hälsa men även för den 

emotionella och kognitiva utvecklingen.  

 

Henderson and Brouse (1991) studie visar erfarenheter från 22 kanadensiska 

par de första tre veckorna efter barnets födelse. Studiens resultat visar att 

fäder anser sig sakna delaktighet och ett formellt beslut att de skall vara 

tillsammans och tillbringa tid med sina nyfödda barn. Anderson (1996) 

visade i en kvalitativ studie av 14 förstagångsfäder under de första två 

månaderna efter födseln att pappor upplever att de fått ett åtagande när de 

gjorts delaktiga och att de då försöker skapa ett utrymme för att vara med sitt 

nyfödda barn.  

 

Deave & Johnsson, (2008) och även Hammersley & Atkinsson, (1983) 

menar att större förståelse för det tidiga faderskapet de första veckorna 

behövs med en bättre familje-centrerad vård för fäder för att anpassa sig till 

den utmaning som det nya faderskapet innebär. Det behövs stöd samt 

information för att få pappan delaktig i föräldraskapet redan under de första 

veckorna men en större förståelse för pappans situation är nödvändig. 

Svårigheter i föräldraskapet 

Föräldrastress och ett sämre psykiskt mående har observerats under senare år 

hos mödrar. Känslor av otillräcklighet samt ensamhet kan finnas i varierande 

grad hos nyblivna mödrar och är viktiga att uppmärksammas då dessa 

symtom annars kan orsaka depression. De svårigheter som angivits och som 

spelar roll är ekonomiska problem, låg utbildning, samt dåligt stöd från 

partner och förekommande fysiskt eller verbalt våld i relationen  

(Cadzow, Armstrong & Fraser, 1999). Anpassningen till föräldraskapet har 

beskrivits av flera författare som en tid som är mycket sårbar och då 

relationen är utsatt för dramatiska förändringar (Shapiro, Fernley, Gottman, 

Carrère, 2000). Inte bara för den blivande mamman utan också för pappan är 
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föräldraskapet en tid av utsatthet som kan innebära en känsla av att inte ha 

kontroll samt vara ångestskapande (Keeton, Perry-Jenkins & Sayer, 2008).  

 

Utbildning och ålder 

Tan & Quinlivan (2006) rapporterar i sin studie att det finns en ökad risk för 

våld inom relationen, missbruk samt separation om pappan är yngre än 20 

år. Dessa fäder har själva upplevt skilsmässa under tidig barndom och 

missbruk hos föräldrar. Att vara yngre pappa och ensamstående har också 

visat samband med ohälsa i vuxen ålder med större upplevelse av stress och 

även en ökad alkoholkonsumtion (Avison & Davies, 2005). En annan studie 

på yngre pappor har också påvisat att unga pappor utan arbete eller med låg 

utbildning är en grupp som har egna svårigheter och som inte nås av det 

offentliga föräldrastödet (Rozie-Battle, 2003). 

 

Ekonomi 

Flera studier har visat att ekonomin spelar en avgörande roll för de svårigheter 

som fäder kan uppleva. Stress hos föräldrar orsakade av ekonomi och en sämre 

fungerande relation kan vara riskfaktorer för en negativ inverkan på barnets 

psykosociala utveckling redan vid 7 månaders ålder (Cadzow, Armstrong & 

Fraser, 1999). 

 

Bland annat så har det visat sig att pappor upplever att de arbetat för mycket så att 

tiden med barnet blivit för liten (Corwyn & Bradley, 1999). Studien visar också att 

behovet av att utforska tidigt faderskap har blivit allt viktigare eftersom samhället 

och barnmorskors arbetssätt är förändrat med tidig hemgång från sjukhusen och att 

det innebär mindre uppföljning samt minskat familjestöd. Indragning av 

stödtjänster kan innebära en ransonering i barns hälsa menar författarna. Pappor är 

ofta ett primärt stöd till sina parters och viktiga för hälsa och välbefinnande hos 

sin partner och för sina barns utveckling och dessutom befrämjande för amning.  

 

Anderson, Kohler, & Letiecq (2002) fann att föräldrautbildningsgrupper som 

riktar sig till pappor med låg inkomst har positiv inverkan på delaktighet i 

föräldraskapet. Både behovet att få känslomässigt stöd och praktisk hjälp med att 

söka jobb har stor betydelse. 
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Förstagångspappor 

Morse, Buist, & Durkin (2000) visade att förstagångspappor med deltidsarbete är 

en utsatt grupp för upplevelse av svårigheter under graviditeten. Andra faktorer 

som spelar roll är om relationen till den blivande mamman är relativt ny. 

Svårigheter inför föräldraskapet påverkar också relationen till barnet.  

 

Förstagångspappor saknar stöd och delaktighet under graviditet och efter att barnet 

är fött. Brister finns i information angående barnets skötsel men även i 

relationsfrågor (Deave & Johnson, 2008). I en senare uppföljande studie av samma 

författare så berättar männen att de upplever ett utanförskap i barnhälsovårdens 

verksamhet både i besöken samt i föräldragrupperna. Även den skriftliga 

information som ges upplevdes inte riktad till fäderna. Information om 

förändringar hos partnern, hur relationen påverkas, vad föräldraskapet innebär 

samt hur de praktiskt skall sköta barnet saknades (Deave, Johnson, & Ingram, 

2008). 

 

Professionellt  stöd 

Nationellt 

-Ett tidigt och brett föräldrastöd kan förebygga framtida problem, både 

hälsorelaterade och sociala. Goda relationer mellan barn och föräldrar ökar 

möjligheten till en god hälsa under hela livet. Föräldrastödet ska vara 

frivilligt och bygga på föräldrarnas behov och intresse och utgå från barnets 

rätt till goda uppväxtförhållanden. Föräldrastödet ska erbjudas alla föräldrar 

med barn upp till 18 års ålder säger folkhälsominister Maria Larsson i ett 

pressmeddelande i maj 2008 (Regeringskansliet, 2008):”Ingen kan som 

föräldrar ge sina barn kärlek och goda vanor för livet. Alla föräldrar bör få stöd och 

hjälp och möjlighet till utbildning och till nätverksbyggande med andra föräldrar. 

Föräldrarna är de viktigaste personerna i varje barns liv. Men att vara förälder är 

också svårt i vår tid. Att få kunskap och möjlighet att tillsammans med andra 

reflektera över sin roll är angeläget”.  
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Det officiella syftet med föräldrastöd inom mödra- och barnhälsovård är att ge 

kunskap och information, att förstärka föräldrarna i deras föräldraroll och att 

erbjuda kontakt föräldrar emellan. Sjuksköterskor inom barnhälsovård anger att 

de två första syftena kan nås men inte det tredje, kontakt föräldrar emellan. 

Föräldrarna däremot, anger att föräldragruppernas främsta värde består i 

möjligheten att utbyta information med andra föräldrar (FHI, 2004:49). 

 

Inom mödrahälsovård (MHV) och barnhälsovård (BHV) finns en lång tradition av 

folkhälsoarbete med ett väl integrerat föräldrastöd och dessa utgör därmed en 

mycket viktig samhällsaktör. Det tidiga föräldrastödet inom MHV och BHV är en 

del av samhällets insatser för att främja barns hälsa och utveckling och stärka 

föräldrars förmåga att möta det väntade och nyfödda barnet (Svenska 

barnmorskeförbundet, 2007). 

 

Socialdepartementet presenterade utredningen Stöd i föräldraskapet (SOU, 1997: 

161). Denna utredning framhöll att begreppet föräldrautbildning var föråldrat och 

föreslog att det skulle ersättas med ”stöd i föräldraskapet”. Utredningen framhöll 

bland annat att det är viktigt att föräldragrupperna inom MHV och BHV har ett 

innehåll som uppfattas som angeläget för och attraherar båda föräldrarna. Det 

betonades att det är viktigt att föräldrarnas egna frågor och intressen ligger till 

grund för diskussioner i föräldragrupperna. 

  

I Socialstyrelsens Allmänna Råd (1991:8) finns ett av huvudmålen i stödet till 

föräldrarna: Att stödja och aktivera föräldrar i deras föräldraskap och härigenom 

skapa gynnsamma betingelser för en allsidig utveckling för barn. Statliga 

utredningar har under åren eftersökt utvärderingar av effekterna av 

föräldrautbildning och funnit att deltagandet är lägre bland kvinnor med utländsk 

härkomst (SBF, 2007). Samma fynd finns i en studie av Fabian (2008).  

 

Från politiskt håll har också insatser gjorts för att få den blivande/nyblivna pappan 

mer involverad i föräldraskapet. Föräldraförsäkringen har ändrats så att det i 

dagsläget är två månader som enbart pappan kan utnyttja 

(www.försäkringskassan.se). Dessa åtgärder är viktiga förutsättningar för att göra 

pappan delaktig men inte tillräckliga. 
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Ellberg, Högberg, & Lindh (2008) visar, i en studie från Västerbotten, att det 

finns ett stort behov att förändra den postnatala vården som föräldrar upplever 

som stressande och utförd av okänslig personal samt en vård styrd av rutiner. 

Västernorrland och Västerbotten har liknande postnatal vård med tidig hemgång 

från BB. De konsekvenser som förändrade vårdformer fått för nyblivna föräldrar 

kan vara viktiga att uppmärksamma. 

 

Hildingsson (2007) visar att den postnatala vården vid en BB-avdelning i 

Västernorrland saknar familjeperspektiv och försvårar pappans delaktighet:  

34 % av mödrarna är missnöjda med vården på grund av att det inte finns 

möjlighet för pappan att stanna kvar på BB samt att det också finns brister såsom 

ovänlig och icke hjälpsam personal. Fäderna upplever att de inte fått nödvändig 

information gällande amning och skötsel av det nyfödda barnet för att kunna vara 

delaktig i skötsel av barnet. 

 

Internationellt 

Forskning från Australien (St. John, Cameron & McVeigh, 2005) visar att det 

finns ett behov av familjecentrerad vård för att hjälpa familjer med övergången till 

att bli föräldrar. Genom att tillhandahålla lämplig och relevant hälsovård och 

utbildning under den perinatala perioden innebär det att vårdgivare har ett 

familjeperspektiv på de processer och förändringar som sker under de första 

veckorna efter födelsen. 

 

Förberedelse inför föräldraskap påverkar pappors förmåga positivt att engagera 

sig i sina barn. De fäder som är engagerade är de som har en högre utbildning, 

goda relationer i sin omgivning samt förmåga att söka stöd. Studien visar att de 

som bäst behöver stöd i föräldraskapet är de pappor som är svårast att nå d.v.s. 

pappor med lägre utbildning, sämre socioekonomisk situation samt utlandsfödda 

(Rogggman, Boyce, Cook & Cook, 2002). Liknande resultat har Ny, Plantin, 

Dejin-Karlsson & Dykes (2008) funnit. Författarna visar att det är viktigt för 

barnmorskor och BVC-sjuksköterskor att stödja papporna i att engagera sig i 

områden som de vanligen ej är delaktiga i på grund av annan kultur i hemlandet 

gällande faderskap. 
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Personligt stöd 

Den blivande pappan/partnerns stöd har betydelse för den blivande 

mammans emotionella mående under graviditeten. Stödet har också 

betydelse för hennes upplevelse av fysiskt välbefinnande samt för om 

relationen med den blivande fadern skall fortsätta (Hildingsson Tingvall & 

Rubertsson, 2008). Studien visar att det är fullt möjligt att identifiera de 

kvinnor som upplever ett sämre stöd från sin partner samt att det är en viktig 

uppgift för vårdpersonal att involvera den blivande pappan redan under 

graviditet. De som har ett sämre stöd upplever att mannen deltar i mindre 

utsträckning i hushållsgöromål och tillbringar mindre tid med barnet. Det 

finns även ett samband mellan ett sämre stöd från partner och separation ett 

år efter förlossningen.  

 

Fäder i allmänhet vill vara delaktiga i det nyfödda barnets vård, men anser 

att de inte har de kunskaper, färdigheter, eller stöd att göra detta.  Makars 

stöd har också visat sig vara förknippade med utveckling av en god relation 

till barnet då detta ger både informativt och emotionellt stöd. Mödrar kan 

också påverka vilken typ av förhållande som pappan får till barnet beroende 

på hur delaktiga fäderna får vara. När kvinnorna uppmuntrar sina partners att 

delta i vården av sina barn, tar papporna på sig mer ansvar för barnets vård 

(Hudson, Elek & Fleck, 2001). Författarna menar att det finns en kunskap 

om pappors unika bidrag till familjen med fokus på fadern själv, hans behov 

och hans perspektiv. 
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Problemformulering 

Trots en allmän enighet om att faderskapet är en tid av stor förändring och stress, 

så finns det få studier om effekten av det nya faderskapet på pappans egna  

upplevelser och begränsad förståelse för pappornas perspektiv av sina erfarenheter 

och behov i tidigt föräldraskap. Det är därför angeläget att få kunskap om pappors 

upplevelser då det har visat sig att pappans stöd till den blivande mamman har 

betydelse på flera sätt. Med tidigt föräldraskap menas tiden under graviditet samt 

de två första månaderna efter barnets födelse i denna uppsats.  

Studiens betydelse 

Det är viktigt att få kunskap om fäders upplevelser av såväl stöd som svårigheter 

inför föräldraskapet. Sådan kunskap kan utgöra grunden för samhällets insatser i 

form av stödåtgärder som nyblivna föräldrar är i behov av. Studien kan även vara 

underlag för framtida forskning. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa vilka faktorer som har betydelse för de svårigheter som fäder 

upplever inför tidigt föräldraskap. 

 

Frågeställningar: 

– Hur stor del av pappor anger svårigheter inför föräldraskapet?  

– Har sociodemografiska faktorer något samband med fäders upplevelse av 

svårigheter i föräldraskapet? 

– Är stöd från professionellt håll och närstående skyddande faktorer för 

upplevelse av svårigheter i föräldraskapet?  

– Vilken inverkan har ekonomi för upplevelsen av svårigheter med att bli 

pappa? 
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METOD 

Studien är en prospektiv longitudinell undersökning, där data samlats in med hjälp 

av tre frågeformulär. De frågor som användes i studien var frågor som riktade sig 

till blivande och nyblivna fäder angående svårigheter i föräldraskapet samt det 

stöd som erhållits från närstående samt från professionellt håll. Det första 

frågeformuläret delades ut till fäderna i samband med att de deltog i den 

rutinmässiga ultraljudsundersökningen i graviditetstsvecka 18-19 (här benämnt 

tidig graviditet), det andra i graviditetsvecka 32-34 (sen graviditet) och det tredje 

omkring två månader efter barnets födelse. Föreliggande uppsats innehåller svar 

från alla tre frågeformulären. Frågorna som använts är sammanställda i bilaga 2. 

Författaren till denna uppsats påbörjade inläggningen av datamaterialet under 

våren 2008. Frågorna sammanställdes i en Exel-fil som sedan fördes in i SPSS 

15.0  statistikprogram.  

Urval av studiebas 

I denna studie valdes att följa de 827 fäder som besvarat alla tre frågeformulär 

vilka motsvarar 73,3 % av de fäder som i mitten av graviditeten tackat ja till 

medverkan. Bortfallet var de fäder vars partner avbrutit graviditeten, de som 

flyttat, de som fått dödfödda barn och de som ej fått frågeformulär tre. De som 

inte fått det tredje frågeformuläret var de fäder som varken svarat på enkät ett 

eller två.  

Rekryteringsprocess och datainsamling 

Till samtliga svensktalande pappor vars partner bokat tid för rutinmässig 

ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-19, skickades ett 

informationsbrev om studien cirka 1½ vecka före bokad ultraljudstid. Efter 

att ultraljudundersökningen genomförts och ett levande foster utan synliga 

missbildningar konstaterats, frågade ultraljudsbarnmorskan om pappan ville 

var med i studien. Om pappan tackade ja till att medverka skrevs hans 

kontaktuppgifter på en kodlista och pappan fick då det första 

frågeformuläret. Detta kunde besvaras på plats och läggas i därför avsedd 

låda eller tas med hem tillsammans med ett frankerat kuvert. Vidare kontakt 

med pappan skedde därefter via forskargruppen som skickade ut det andra 

formuläret 6-8 veckor före förlossningen samt det tredje två månader efter 
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förlossningen. Två påminnelsebrev skickades ut till de deltagare som ej 

svarat efter tre respektive sex veckor på respektive frågeformulär. 

Pilottestning  

Vissa av frågorna i frågeformulären har tidigare använts i KUB- projektets 

”Kvinnors upplevelser av barnafödande” (Hildingsson, 2003), men har modifierats 

inför denna studie. Frågeformulären pilottestades på 10 föräldrapar. Endast smärre 

språkliga redigeringar gjordes utifrån föräldrarnas synpunkter. En pilotstudie är en 

provundersökning i vilken man testar det tänkta enkätformuläret som då kan 

korrigeras vid behov. Syftet med pilotstudien är att få reda på om de svarande 

tolkar frågor och svar på samma sätt som frågekonstruktören eller om de lägger en 

annan innebörd i dem. I en pilotstudie finns möjlighet att studera frågornas 

validitet (Ejlertsson, 1996, s.31-32).  

Frågornas utformning och användning 

Utfallsfrågorna, fäders tankar om svårigheter med att vara förälder, återfanns i alla 

tre frågeformulären och var formulerade: ” Så här långt har Du haft några tankar 

om svårigheter med att vara förälder?” Frågan kunde besvaras med ja eller nej. 

Om pappan svarat ja så fanns också möjlighet att beskriva dessa tankar fritt. Dessa 

svar finns i bilaga 3. Utfallsfrågor brukar även benämnas beroende variabler. En 

variabel anses vara en beroende variabel om värdet varierar i enlighet med en eller 

flera oberoende variabler ( Beagelhole, Bonita, Kjellström, 1995, s.96). Flertalet 

förklaringsfaktorer (oberoende variabler) studerades i relation till utfallsfrågorna 

(se bilaga 2 för fullständig information om variablernas grundformulering). Frågor 

om sociodemografisk bakgrund ställdes i graviditetsvecka 18-19 och innefattade 

ålder, civilstånd, nationalitet och utbildning. I analysen grupperades 

åldersvariabeln till tre grupper; <25 år, 25-35 år och > 35 år. När det gällde 

civilstånd grupperades variabeln i gifta/sammanboende vs ensamstående. 

Utbildningsvariabeln delades in i grundskola, gymnasieutbildning och 

högskole/universitetsutbildning. Frågan om födelseland besvarades som en öppen 

fråga men delades senare in i Sverige vs andra länder. Variabeln tidigare barn 

grupperades i 0= förstagångspappor och 1-6= flergångspappor. Stöd från 

närstående (partner, egen mor, egen far) besvarades vid det första och sista 

mättillfället och bestod av 4-5 svarsalternativ (1=Mycket stor utsträckning, 2=I 
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stor utsträckning, 3=I liten utsträckning, 4= Inte alls, samt för egna föräldrarna 

5=Ej i livet/inte aktuellt). I analysen delades svaren in (dikotomiserades) så att 

1+2=1 och 3+4=0. Papporna uppgav även andra personer såsom syskon, vänner, 

arbetskamrater, andra eller inte stöd från någon. Flera svarsalternativ var möjliga 

och markerades med 1, om ej markerad fråga fick denna värdet 0. 

 

Frågor om ekonomin återfanns vid samtliga tre mättillfällen. Frågan löd: Funderar 

du över ekonomin? Dessa besvarades på liknande 4-gradig skala och i analysen 

dikotomiserades så att: I mycket stor utsträckning+ I stor utsträckning=1 samt: I 

liten utsträckning+ Inte alls=0.  

Det professionella stödet efterfrågades vid de båda mätningarna under graviditeten 

med svarsalternativ formulerade och dikotomiserade på liknande sätt som 

beskrivits ovan (för detaljer i frågekonstruktion, se bilaga 2) 

Analyser 

Deskriptiv statistik har tagits fram för att beskriva samt summera data om 

undersökningspopulationen. I den första, bivariata analysen, studerades sambandet 

mellan utfallsfrågan (tankar om svårigheter) och de tänkbara 

förklaringsfaktorerna, en variabel i taget. För att se skillnad mellan de som hade 

tankar om svårigheter och de som inte uppgav detta, för de olika 

förklaringsvariablerna, har relativa risker (RR) och konfidensintervall (CI) 

beräknats. I beräkningarna är ett konfidensintervall med konfidensnivå på 95 % 

använt. Detta innebär att intervallet har konstruerats så att sannolikheten är 95 % 

att det sanna värdet skall omfattas av intervallet. Ett annat sätt att förstå betydelsen 

av ett 95 % konfidensintervall är att man med denna säkerhetsnivå riskerar att 5 % 

av resultatet uppkommit på grund av slumpen (Ahlbom & Norell, 1987, s.80).  

Enligt Polit och Beck (2004, s. 712-730) är den relativa risken kvoten mellan två 

gruppers förekomst av en händelse och beskriver ett eventuellt samband mellan 

två olika variabler i en studie. En relativ risk på 1 innebär att inget samband finns. 

Värden mer än 1.0  visar en överrisk för ett samband mellan utfallsvariabeln och 

den förklaringsvariabel som studeras. Värden under 1.0 innebär att 

förklaringsvariabeln utgör ett skydd utfallsvariabeln. För att sambandet ska vara 

statistiskt signifikant är det viktigt att hela konfidensintervallet återfinns på samma 
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sida om den relativa risken, konfidensintervallet får alltså inte överskrida värdet 

1.0 (Ahlbom & Norell, 1987, Rothman, 2002). 

 

För att se vilka faktorer som vägde tyngst för att uppleva svårigheter i 

föräldraskapet efter barnets födelse vid samtliga mättillfällen, skapades först en ny 

utfallsvariabel där jakande svar på frågan om tankar om svårigheter, vid samtliga 

tre mättillfällen ingick. Därefter lades alla signifikanta variabler från den bivariata 

analysen in i modellen (Rothman, 2002).  

En logistisk regressionsanalys gör det möjligt att studera effekterna av flera 

variabler samtidigt, för att se vilka faktorer som väger tyngst i en modell med 

förmodade oberoende (förklarande) variabler mot en beroende utfallsvariabel. 

I den logistiska regressionsanalysen användes de ovan beskrivna dikotomiserade 

variablerna. Analyserna gjordes med hjälp av SPSS statistikprogram version 15.0. 

Etiska överväganden 

Studien har genomgått etisk prövning vid forskningsetiska kommittén vid Umeå 

Universitet (Dnr 05-134 Ö).  
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 RESULTAT 

Sociodemografiska faktorer 

Den sociodemografiska sammanställningen visade att de flesta var svenska pappor i 

åldergruppen 25-35 år. Majoriteten var gifta eller samboende med gymnasial utbildning. 

Andelen förstagångspappor respektive flergångspappor var procentuellt i stort sett lika 

(Tabell 1).  

Tabell 1. Sociodemografisk bakgrund 
                       

                                                Totalt            Förstagångspappor     Flergångspappor 
                                     
                     n =  827    n = 403             n = 424  
                                                   n (%)                n  (%)                      n (%) 
                                    
Åldersgrupper  
< 25 år  38       35 (9.0)        3 (0.7) 
25-35 år 559    292 (75.3)    267 (63.9) 
< 35 209      61 (15.7)    148 (35.4 
Ej svarat   21       
 
Civilstånd        
Gifta/Sambo 795     376 (96.9)     419 (99.3) 
Ensamstående   15       12 (3.1)         3 (0.7) 
Ej svarat   17        
 
 
Utbildningsnivå 
Grundskola   46        20 (5.2)        26 (6.2) 
 
Gymnasium + Annan 439      223 (57.6)      216 (51.8) 
Högskoleutbildning 319      144 (37.2)      175 (42.0) 
Ej svarat   23  
 
 
Födelseland                                      
Sverige  777       375 (97.4)      402 (96.2) 
Annat    26          10 (2.6)         16 (3.8)     
Ej svarat    24 
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Tankar om svårigheter inför föräldraskapet i tidig graviditet i 
förhållande till sociodemografiska faktorer                      

I tidig graviditet (graviditetsvecka 18-19) rapporterade 239 pappor (30 %) att de hade 

tankar om svårigheter inför föräldraskapet.  De pappor som hade mest tankar om 

svårigheter var de yngsta papporna samt de med högskoleutbildning. Procentuellt sett så 

hade pappor med högskoleutbildning samt de som blev pappa för första gången nästan 

dubbelt så mycket tankar om svårigheter jämfört med andra pappor. Med stigande ålder (> 

35 år) avtog tankar om svårigheter inför föräldraskapet I den senare delen av graviditeten 

var andelen pappor som upplevde svårigheter inför föräldraskapet 27 %, för att två 

månader efter barnets födelse åter vara 30 %. Samma sociodemografiska 

bakgrundsfaktorer som i tidig graviditet visade också statistiskt signifikanta samband med 

tankar om svårigheter inför föräldraskapet, i sen graviditet likväl som efter barnets födelse 

(Tabell 2). 

 
Tabell 2. Sociodemografiska faktorer i förhållande till tankar om svårigheter  
att vara förälder 
 

Inga tankar Tankar om RR för tankar  
om svårigheter svårigheter om svårigheter 
   n = 548  n = 239      
   n (%)  n (%)     ( 95%CI)       p-värde 

 
     
                   Åldersgrupper  

< 25 år  21 (55.3)    17 (44.7)          1.4 (1.1-2.1)          0.081    
25-35 år 385 (68.9)       174 (31.1)          1.0 Ref. 
>35 år 161 (77.0)    48 (23.0)          0.7 (0.5-1.0)          0.026 

 
Civilstånd        
Gifta/Sambo 560 (70.4)  235 (29.6)          1.0 Ref. 
Ensamstående   10 (66.7)      5 (33.3)          1.1 (0.5-2.3)         0.472 
 
Utbildningsnivå 
Grundskola   36 (78.3)    10 (21.7)           0.9 (0.5-1.6)        0.782 
Gymnasium + Annan 333 (75.9)  106 (24.1)           1.0 Ref. 
Högskoleutbildning 195 (61.1)  124 (38.9)           1.6 (1.3-2.0)       <0.001 

   
Födelseland                                     
Sverige  544 (70.0)   233(30.0)            1.0 Ref. 
Annat    21 (80.8)     5 (19.2)            0.6 (0.3-1.4)        0.237 

   
 
                   Förstagångspappor 226 (59.3) 155 (40.7)           2.0 (1.6-2.5)        <0.001                                   

Flergångspappor 325 (79.3)    85(20.7)           1.0 Ref. 
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 Tankar om svårigheter inför föräldraskapet i tidig graviditet i 
förhållandet till stöd från närstående  

 
Majoriteten av papporna upplevde stöd från närstående i tidig graviditet. Stödet från egen 

partner, mor eller far har endast marginell påverkan på upplevelsen av svårigheter inför 

föräldraskapet. Stöd från andra närstående hade heller inte samband med tankar om 

svårigheter (Tabell 3). 

 
Tabell 3. Pappors tankar om svårigheter att vara förälder  
i förhållande till stöd från närstående i tidig graviditet 
 

   
Inga tankar Tankar om RR för tankar  
om svårigheter svårigheter om svårigheter 
     n  = 548 n = 239           
 n (%) n (%) ( 95%CI) p-värde 

 
 
 

Upplevt stöd från    
egen partner*     
I stor/mkt stor utsträckning 519 (70.0) 222 (30.0)      0.8 (0.5-1.2)    0.257 
I liten utsträckning/inte alls   22 (61.1)   14 (38.9)      1.0  Ref.              

   
Upplevt stöd från egen mor   
I stor/mkt stor utsträckning  330 (69.8) 143 (30.2)        0.9 (0.8-1.3)      0.629 
I liten utsträckning/inte alls  168 (68.0)     79 (32.0)        1.0   Ref.           

   
 

Upplevt stöd från egen far 
I stor/mkt stor utsträckning  254 (68.5) 117 (31.5)  1.1 (0.9-1.4)      0.368 
I liten utsträckning/inte alls  215 (71.5)   85 (28.3)  1.0 Ref.              
                            

   
Upplevt stöd från vänner* 329 (67.6) 158 (32.4)  1.2 (0.9-1.5)      0.103 
 
Upplevt stöd från syskon* 250 (68.3) 116 (31.7)  1.1 (0.9-1.3)      0.442 
 
Upplevt stöd från arbets- 
kamrater*  156 (64.7)   85 (35.3)  1.2 (1.0-1.5)      0.046 
 
Inget stöd från någon*  108 (76.1)   34 (23.9)   0.7 (0.5-1.0)     0.067 
 
 

 
* Referens= de som ej uppgivit det 
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Tankar om svårigheter inför föräldraskapet i förhållandet till stöd 
från närstående 2 månader efter att barnet är fött  
 
Majoriteten av papporna upplevde i hög grad stöd från närstående två månader efter 

barnets födelse. Det fanns en tendens att nyblivna pappor som inte upplevde något stöd 

från sin partner efter att barnet fötts hade mer tankar om svårigheter inför det fortsatta 

föräldraskapet (Tabell 4). 

 

Tabell 4. Pappors tankar om svårigheter att vara förälder 2 månader efter att 
barnet är fött i förhållande till stöd från närstående  
 

 Inga tankar Tankar om RR för tankar  
om svårigheter svårigheter om svårigheter 

 
        n =567 n =243            
        n (%)   n (%)    ( 95% CI)     p-värde 
 
 

Upplevt stöd från   
egen partner     
I stor/mkt stor utsträckning      551 (70.6)  229 (29.4)  0.6 (0.4-0.9)        0.023 
I liten utsträckning/inte alls        13 (50.0)   13 (50.0)  1.0 Ref.         

   
Upplevt stöd från egen mor   
I stor/mkt stor utsträckning      369 (69.6) 161 (30.4)    1.0 (0.8-1.3)        0.921 
I liten utsträckning/inte alls      140 (70.0)     60 (30.0)   1.0 Ref. 
 
Upplevt stöd från egen far 
I stor/mkt stor utsträckning      291 (71.0) 119 (29.0)    0.9 (0.7-1.1)        0.302 
I liten utsträckning/inte alls             181 (67.3)   88 (32.7)    1.0 Ref. 
 
Upplevt stöd från vänner*      336 (69.7)  146 (30.3)    1.0 (0.8-1.3)        0.826 
 
 
Upplevt stöd från syskon*       271 (73.0)  100 (27.0)    0.8 (0.7-1.0)        0.082

  
 
Upplevt stöd från arbets- 
kamrater*         149 (66.8)    74 (33.2)    1.1 (0.9-1.4)        0.222 
 
Inget stöd från någon*        79 (76.0)    25 (24.0)    0.7 (0.5-1.1)        0.155 

  
       

 

             * Referens= De som ej angivit detta 
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 Tankar om svårigheter i förhållande till ekonomin i tidig och sen 
graviditet samt 2 månader efter att barnet är fött 

 
 Ekonomin var en faktor som hade samband med tankar om svårigheter inför 

föräldraskapet vid alla tre mätningarna. 40 % av de fäder som hade tankar om svårigheter 

inför ekonomin hade också tankar om svårigheter inför föräldraskapet. Procentuellt sett 

minskade dessa tankar inför föräldraskapet under graviditeten. Tankar om svårigheter 

inför ekonomin påverkade tankar om svårigheter inför föräldraskapet i alla grupper 

(Tabell 5). 

 
Tabell 5.  Pappors tankar om svårigheter att vara förälder i förhållande till 
oro för ekonomin under och efter graviditet 
  

 Inga tankar Tankar om RR för tankar  
om svårigheter svårigheter om svårigheter 

 
   
                n (%)       n (%)        ( 95% CI)        p-värde 
 
 

Oro för ekonomi             
i tidig graviditet            n = 548          n =239 
I stor/mkt stor utsträckning          144 (59.8)       97 (40.2)         1.5 (1.2-1.9)     <0.001    
I liten utsträckning/inte alls          401 (73.3)     142 (26.2)          1.0  Ref.  
 
Oro för ekonomi 
i sen graviditet                                     n = 547         n = 205  
I stor/mkt stor utsträckning        199 (63.0)     117 (37.0)          1.8 (1.4-2.3)       <0.001      
I liten utsträckning/inte alls        347 (79.8)       88 (20.2)         1.0  Ref. 
  
Oro för ekonomi 
efter förlossningen                              n = 567          n = 243 
I stor/mkt stor utsträckning         257 (64.4)       142 (35.6)       1.4 (1.2-1.8)       <0.001     
I liten utsträckning/inte alls         310 (75.4)       101 (24.6)       1.0  Ref.  
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Upplevelse av professionellt stöd i förhållande till tankar om 
svårigheter i föräldraskapet    
 
Förväntningar från partnern att delta vid besöken i mödrahälsovården i tidig graviditet 

hade samband med tankar om svårigheter inför föräldraskapet, vid mätningen i tidig 

graviditet. Inga samband sågs när det gällde upplevelsen av delaktighet eller möjligheten 

att ställa frågor vid besöken, ej heller när det gällde vårdens förväntningar på pappans 

deltagande. (Tabell 6).  

 
Tabell 6. Upplevelse av stöd från barnmorskan vid besök i tidig graviditet i 
relation till tankar om svårigheter inför föräldraskapet 

 
Inga tankar Tankar om      RR för tankar  
om svårigheter svårigheter       om svårigheter 
     n = 548                   n = 239           

                                               n   (%)                   n   (%)          ( 95% CI)        p-värde    
   
 
Besöken hos bm gjorde                 
mig mer delaktig i det  
väntade barnet 
I stor/mkt stor utsträckning      478 (68,.7)           218 (31.3)        1.3 (0.9-2.0)     0.121 
I liten utsträckning/inte alls        69 (76.7)             21 (23.3)        1.0 Ref. 
 
      
Besöken hjälper mig att  
ställa de frågor jag undrar  
över i smb med graviditeten  
I stor/mkt stor utsträckning      479 (68.8)             217 (31.2)       1.2 (0.9-1.9)    0.236 
I liten utsträckning/inte alls        68 (75.6)               22 (24.4)        

     
 

Förväntningar från partner                     
att närvara vid bm- besöken   
I stor/mkt stor utsträckning       306 (64.6)               168 (35.4)      1.5 (1.2-2.0)   0.002 
I liten utsträckning/inte alls       238 (77.0)                  71 (23.0)      1.0 Ref. 
 
 
Förväntningar från sjukvården  
att närvara vid bm-besöken 
I stor/mkt stor utsträckning       130 (73.9)                  46 (26.1)     0.8 (0.6-1.1)   0.152 
I liten utsträckning/inte alls       412 (68.2)                192 (31.8)     1.0 Ref. 
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Stöd från barnmorskan i sen graviditet i förhållande till tankar om 
svårigheter i föräldraskapet 

 Det professionella stödet hade betydelse i den senare delen av graviditeten. Pappor som 

inte upplevde att barnmorskan gjort dem delaktiga fanns en signifikant ökad risk för 

tankar om svårigheter inför föräldraskapet (Tabell 7). 

Tabell 7. Upplevelse av stöd från barnmorskan vid besöken i sen graviditet 
förhållande tilltankar om svårigheter inför föräldraskapet 
 

Inga tankar Tankar om      RR för tankar  
om svårigheter svårigheter       om svårigheter 

 
                                                                        n = 547                      n = 205           
                                              n  (%)                 n  (%)       ( 95% CI)         p-värde 

       
                    Barnmorskan –  

gör mig delaktig 
I stor/mkt stor utsträckning    220 (76.7)      67 (23.3)            0.8 (0.6-1.0) 
I liten utsträckning/inte alls    272 (69.9)    117 (30.1)            1.0 Ref.             0.051 
 
Barnmorskan visar        
engagemang, 
”bryr sig om mig” 
I stor/mkt stor utsträckning    223 (74.3)      77 (25.7)            0.9 (0.7-1.1) 
I liten utsträckning/inte alls    245 (71.0)    100 (29.0)            1.0 Ref.             0.346  
     
Barnmorskan verkar  
förstå hur jag upplever  
min situation 
I stor/mkt stor utsträckning    221 (74.9)      74 (25.1)               0.8 (0.7-1.1) 
I liten utsträckning/inte alls    227 (70.7)      94 (29.3)               1.0 Ref.             0.242 
 
Jag har fått ett bra  
känslomässigt bemötande 
I stor/mkt stor utsträckning    208 (74.8)        70 (25.2)            0.8 (0.6-1.1) 
I liten utsträckning/inte alls    219 (69.7)            95(30.3)            1.0 Ref.             0.169 
 
Besöken hos barnmorskan gör  
mig mer delaktig 
i det väntade barnet 
I stor/mkt stor utsträckning    453 (73.1)       167 (26.9)             0.9 (0.7-1.3) 
I liten utsträckning/inte alls      92 (71.9)         36 (28.1)             1.0 Ref.            0.782 
 
Besöken hos barnmorskan hjälper  
mig att ställa de frågor som  
jag undrar över i samband 
med graviditeten 
I stor/mkt stor utsträckning    454 (72.6)        171(27.3)           1.0 (0.7-1.4) 
I liten utsträckning/inte alls      90 (73.8)            32 (26.2)           1.0 Ref.               0.7 
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Faktorer som har samband med tankar om svårigheter i samband 
föräldraskapet 

 
I en logistisk regressionsanalys söktes faktorer som kunde förklara vad som 

kännetecknar pappor som rapporterade tankar om svårigheter i samband med 

föräldraskapet vid alla tre tillfällena. Resultatet av den sammanvägda analysen av de 

starkaste faktorerna för detta var relaterat till pappornas sociodemografiska bakgrund 

såsom hög utbildningsnivå och att få sitt första barn. Tankar om svårigheter för 

ekonomin vid samtliga tre mättillfällen var också en starkt bidragande faktor för tankar 

om svårigheter inför föräldraskapet. Om pappan upplevde stöd från sin partner efter 

barnets födelse hade detta en skyddande effekt för tankar om svårigheter i 

föräldraskapet (Tabell 8). 

Tabell 8. Sammanvägd analys av pappor som rapporterar svårigheter inför 
föräldraskapet vid alla tre mättillfällena 
 

 
 
                      Förklaringsfaktorer  OR CI (95 %)      p-värde 

                      
  
                      Hög utbildningsnivå  3.6                 2.2-6.0    0.000 
 
 Att få sitt första barn  2.8                 1.7-4.6    0.000
   
 Oro för ekonomin vid alla 
                      mättillfällen       2.4               1.4-4.1              0.000     
               
 Upplevt stöd från partner    

 efter barnets födelse      0.3                0.1-0.8   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studien beskrev pappors upplevelser av stöd samt faktorer som eventuellt kan ha 

påverkat deras upplevelse av svårigheter inför föräldraskapet. Naturligtvis kan fler 

faktorer påverka än de som studerats i denna studie. Det kan vara om graviditeten 

är önskad eller planerad samt hur parets relation är vid tillfället för 

undersökningen. Tidigare erfarenheter i samband med graviditet och förlossning 

och att vara förälder spelar också roll. Sådana faktorer beskrivs i litteraturen som 

confounding, det vill säga om någon annan riskfaktor samvarierar med studerade 

variabler och samtidigt påverkar effekten  

 

I denna studie har önskemålet varit att se om det finns ett samband mellan de 

svårigheter som fäder upplever i samband med att de skall bli förälder i 

förhållande till det stöd som ges i tidigt föräldraskap. En kvantitativ studie lämpar 

sig väl för att se samband mellan olika studerade variabler. Kvantitativ forskning 

strävar efter att klassificera, förutsäga, se samband och förklara i sin ansats. 

Genom datainsamling från tre frågeformulär och olika statistiska mätmetoder 

sammanställdes resultaten. 

 
Valet av metod att undersöka upplevelser kan tyckas vara mer relevant för en 

kvalitativ studie. Då materialet för denna studie var 827 respondenter samt tre 

olika frågeformulär valdes kvantitativ metod för att få en uppfattning om fäders 

upplevelser utifrån de frågor som ställts angående tankar om svårigheter inför 

föräldraskapet i frågeformulären. Däremot finns det möjligheter att i framtida 

studier utifrån detta resultat, fördjupa sig i frågor som rör upplevelsen av 

svårigheter i form av kvalitativ metod med intervjuer. 

 

Validitet är att kunna mäta det som avses att mäta så exakt som möjligt. I studien 

valdes att mäta hur stor del fäder som upplevde svårigheter i föräldraskapet samt 

vilka faktorer som kan ha påverkat dessa. Fördelar med kvantitativ forskning är 

att intervjuareffekten minskar. Det är väldokumenterat att respondenten i en 

intervju i större eller mindre grad påverkas av intervjuarens sätt att ställa frågor 

och följdfrågor. I ett frågeformulär är alla frågor presenterade på samma sätt för 
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alla respondenter. Om frågornas utformning är korrekt blir därför resultaten 

förhållandevis lättolkade. 

 

Kohorten utgjorde ett representativt urval av svensktalande män i Västernorrland 

som blivit pappa under 2007-2008. Generaliseringar av studiens resultat till icke-

svensktalande pappor är därmed begränsad. Frågor som konstrueras till ett 

frågeformulär skall ha ett enkelt språk. I denna undersökning fanns det 70-90 

frågor i de trefrågeformulär som skickades ut till papporna. Antalet frågor som 

besvarats kan påverkas negativt av ett högt antal frågor då respondenten kan låta 

bli att svara på vissa frågor. Detta leder då till ett internt bortfall. Ejlertsson (1996) 

menar att frågeformulär inte bör innehålla mer än 40-50 frågor.  Frågorna skall 

endast kunna tolkas på ett sätt annars blir resultatet värdelöst. Frågorna skall 

heller inte vara ledande utan formulerade så neutralt som möjligt. 

Svarsalternativet i några av frågorna var: ”inte aktuellt” och har tagits bort i 

analysen. Det är möjligt att detta svar både kan stå för att pappan ej varit i den 

situation att han kan ge ett svar på frågan men också att vården brustit så pass 

mycket så att den i hans ögon varit obefintlig.  

 

Denna studie innehåller 827 fäder, urvalet var begränsat till svensktalande män 

samt till de män som svarat på alla tre frågeformulären. Dessa utgjorde 73,3 % av 

de 1128 män som tackat ja att delta i studien. Om antalet fäder procentuellt sett 

varit högre så är det möjligt att detta skulle ha påverkat resultatet. De signifikanta 

resultaten är ändå så starkt talande i detta resultat att de inte kan tolkas på annat 

sätt än som gjorts i analysen. Däremot kan de resultat som hittades angående stöd 

från närstående sett annorlunda ut. Dessa resultat kan möjligen ha visat att stödet 

kunde ha betydelse både från professionellt håll och från närstående. 

För att fastställa kvaliteten på en kvantitativ undersökning så är de mest 

betydelsefulla kriterierna reliabilitet och validitet (Polit & Beck, 2004, s.35). 

Validitet är frågans förmåga att mäta det den avser att mäta. En fråga med hög 

validitet skall ha inget eller litet systematiskt fel. Med reliabilitet menas huruvida 

upprepade mätningar ger samma resultat. Har frågan hög reliabilitet skall det 

slumpmässiga felet vara litet (Ejlertsson, 1996, s.86). Reliabiliteten påverkas av 

studiepopulationens storlek, en större population innebär att svaren är mer 

generaliserbara.
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Resultatdiskussion 
 
De viktigaste resultaten i denna studie visade att det framför allt är pappor 

som fick sitt första barn och pappor med högskoleutbildning som hade mest 

tankar om svårigheter.  Tankar om svårigheter inför ekonomin är den 

enskilda faktor som har störst betydelse. Det personliga stödet har betydelse, 

speciellt efter barnets födelse, men det professionella stödet verkar vara 

mindre betydelsefullt. Kraven från partner att vara delaktig i 

barnmorskebesöken var också signifikant för upplevelsen av svårigheter.  

Sociodemografiska faktorer i relation till tankar om svårigheter 

 
Utbildning och ålder 

De pappor som upplevde mest svårigheter med föräldraskapet var de fäder som 

var högskoleutbildade.  Det kan finnas en ökad oro på grund av kvinnans ålder 

vilket kan vara en del av förklaringen till att pappor med högskoleutbildning var 

mer oroade då vi vet att medelåldern för första barnet idag är 29 år för kvinnan.  

Benzies, Tough, Tofflemire, Frick, Faber & Newburn-Cook (2006) visade i sin 

studie att förändrade insatser från mödravården behövs på grund av äldre mödrar 

med högre riskfaktorer inför förlossningen. 

 

Pappor med högskoleutbildning fanns i åldergruppen 25-35 år. De flesta 

pappor som deltog i studien var av svensk härkomst i åldergruppen 25-35 år. 

Med en högre utbildning så har även oron över att vara förälder ökat i 

studien. De flesta i denna studie hade gymnasieutbildning vilket innebär att 

de högskoleutbildade inte var den största gruppen i studien. Med stigande 

ålder, äldre än 35 år så minskade oron inför föräldraskapet.  

 

En granskning av tidigare studier har gjorts av Sarkadi, Kristiansson och 

Bremberg (2004) och visade att fäder med högskoleutbildning och bättre 

ekonomi i högre grad engagerade sig i föräldraskapet. Ju nöjdare mannen 

var med sitt äktenskap desto mer tid ägnade han åt barnen. Detta talar för att 

det personliga stödet till partnern är viktigt. Detta behöver inte betyda ett 

motsägelsefullt resultat jämfört med tidigare studier utan kan vara ett tecken 
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på att pappans engagemang väcker nya frågor hos honom angående 

föräldraskapet. Mer forskning om pappans egna upplevelser av att vara 

förälder behövs för att belysa detta. 

 

De fäder som var yngre än 25 år var mest oroade. De studier som gjorts tidigare 

angående pappor och föräldraskap har visat att yngre pappor är en riskgrupp. Även 

i denna studie framkommer att yngre pappor är en grupp som upplevde mer 

svårigheter inför föräldraskapet och kan därför anses vara en riskgrupp. Dessa 

resultat talar för att det kan vara bättre att vara äldre vid första barnet men 

samtidigt så belyser dessa studier andra problem där de yngsta fäderna under sin 

egen uppväxttid upplevt skilsmässor och även missbruk. Således så följer det med 

andra problem beroende på vilken ålder pappan befinner sig i. Studier från andra 

länder kan också skilja sig åt från svenska studier då det kan vara kulturella 

skillnader angående föräldraskapet. Resultatet från denna studie beskriver inte 

annat än svensktalande fäder. 

 

Ekonomi 

Funderingar om ekonomin var den störst betydande faktor för upplevelse av 

svårigheter i studien. Under hela graviditeten samt tiden efter förlossningen 

så var ekonomin en signifikant faktor. En brittisk studie visar att fäder 

arbetar mer än de som inte har barn och ju äldre pappan är desto fler 

arbetstimmar per vecka arbetar han (Dermott, 2006). Att arbeta mycket kan 

både tala för att pappan har ett arbete som är krävande och även att pappan 

måste arbeta mycket för att få ekonomin att gå ihop.  

 

De flesta högskolestuderande är ställd utanför samhällets trygghetssystem då 

deras ekonomiska situation gör att de erhåller en låg föräldrapenning. För att 

få ersättning med 180 kr/dag så skall arbetstagaren ha varit anställd i minst 8 

månader vilket inte alltid är en realitet för den högskoleutbildade pappan då 

allt fler akademiker är arbetslösa. Detta kan också vara en förklaring till att 

fäder med högskoleutbildning är de som hade mer tankar om svårigheter 

inför att bli pappa. 
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Förstagångsföräldrar  

I tidig graviditet fanns signifikans för att förstagångspapporna var mer oroade. De 

fäder som erbjuds ingå i föräldragrupper i Västernorrland är främst 

förstagångsfäder, likaså är det mer vanligt att förstagångspappor följer med sin 

partner till besöken i mödrahälsovården. Att satsa på riskgruppen 

förstagångsföräldrar och erbjuda dem att delta i föräldragrupper verkar logiskt 

utifrån deras oro men effekten av deltagandet förefaller inte ha minskat oron.  

 

Tidigare studier talar också för att det är angeläget att ta vara på 

förstagångspappornas erfarenheter för att kunna få kunskap om vad som anses 

vara ett gott stöd utifrån pappornas perspektiv. Flera pappor vill idag dela barnets 

omsorg och de vill ha mer kommunikation med sjuksköterskan på BVC. Det finns 

förslag att främja stöd i början av faderskap vilket på lång sikt kan vara av nytta 

för barnet och för familjen. Om fadern har en trygg kontakt med sjuksköterskan på 

BVC antas hans deltagande i barnets kontakter med hälso-och sjukvården att öka, 

liksom möjligheten att ha förtroende för sin BVC-sjuksköterska, samt även att ta 

emot stöd i sin roll som far (Fägerskiöld, 2006). 

Personligt stöd 
 
Det personliga stödet i tidigt föräldraskap är viktigt och kan även ses i denna 

studie. Att ha en god relation har också inflytande på hälsan. Pancer, Pratt, 

Hunsberger & Gallant (2000) visar i en studie att kvinnor upplever sämre 

självkänsla och är mer stressade samt att båda parter är mer missnöjda med sin 

parrelation efter barnets födelse. Sårbarheten i relationen mellan föräldrar strax 

efter barnets födelse är beskriven i en studie av Grote & Clark (2001). Tiden efter 

barnets födelse är en tid då upplevda orättvisor i förhållandet kan förstärkas på 

grund av ojämn fördelning i deltagandet av de göromål som finns i hemmet. 

Författarna påtalar risken för ökade konflikter med en negativ inverkan på 

parförhållandet som kan leda till separation. Hoffman & Swart (2002) beskriver att 

vara ensamförälder är en ökad risk för ohälsa i sig med fler rapporterade psykiska 

besvär. Det finns därför mycket som talar för att personligt stöd är av stor vikt i 

tidigt föräldraskap ur många aspekter.  Ett dysfunktionellt förhållande med dåligt 
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stöd från partner är en riskfaktor för ett fungerande föräldraskap och har beskrivits 

av Morse, Buist & Durkin, (2000).  

 

Hur föräldrar har det i relationen har också betydelse för hälsan på lång sikt. 

Johansson, Huang & Lindfors (2007) har i en longitudinell kohortstudie tittat på 

hur kvinnor i medelåldern upplever sin hälsa och funnit att den enda grupp som 

upplevde sämre hälsa samt mindre tillfredställelse med livet var de högutbildade 

mödrar som fått barn sent i livet. Dessa mödrar har upplevt mer stress på grund av 

en ökad arbetssituation. Studien visar också att det tar lång tid att mäta 

livstilsorsaker till ohälsa då denna studie är gjord på mödrar som är födda på 50-

talet. Med den utveckling som är i samhället så behövs det mer forskning för att 

undersöka hur det ser ut idag. 

Professionellt stöd 
 
Stödet från barnmorskan, att kunna ställa frågor samt att närvara vid 

barnmorskebesöken var inte heller ett skydd mot upplevelse av svårigheter i 

studien. Vilka frågor inbjuder barnmorskorna till? Det är möjligen så att de flesta 

frågor rör sig kring barnets hälsa samt den blivande mammans hälsa i dagens 

högteknologiska vård. Tidigare studier (Premberg, Hellström & Berg, 2007) har 

visat att det fanns tveksamheter huruvida pappor kunde dra nytta av deltagandet i 

det föräldrastödet som gavs. Resultatet visade att om barnmorskan inte gjort 

pappan delaktig vid besöken i sen graviditet så fanns det en tendens att risken för 

pappans upplevelse av svårigheter i föräldraskapet ökade. Om pappan kände krav 

från partner att närvara vid barnmorskebesöken så fanns också en risk att han 

upplevde mer svårigheter. Delaktighet tycks vara en viktig faktor för att fäder skall 

uppleva mindre svårigheter med att vara förälder. Detta kanske kan vara en 

förklaring till att pappan upplever svårigheter om ett krav att vara delaktig i 

besöken upplevs men stödet som ges inte känns angeläget för honom.   

 

Pappans upplevelse av att det som sägs vid besöken berör även honom är viktigt 

för att kunna känna delaktighet. Samma torde gälla de träffar som finns före 

förlossningen. Hallgren och medarbetare (1999) fann att blivande pappor kände 

sig oförberedda för den oförutsägbara process som förlossningen innebar och för 
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den tid av smärta som följde förlossningen, kvinnans beteende samt sina egna 

reaktioner. Författarna påvisade att det är viktigt för barnmorskor att möta män 

individuellt och att ha en egen design för förlossningsförberedelsen utifrån mäns 

perspektiv. 

 

Stöd i föräldraskapet från professionellt håll har i denna studie inte i dagsläget 

någon betydelse för hur föräldrar upplever svårigheter med att vara förälder. Det 

kan betyda två saker. Det ena är att de svårigheter som föräldrarna upplever inte är 

det som stödet fokuserar på i idag. Det andra är att just de svårigheter som 

föräldrarna upplever är inget som har med stödet att göra utan är mer en 

familjepolitisk fråga. Frågan är av intresse då vi väntar på politiska beslut för att 

stödja nyblivna föräldrar. Kanske måste vi fundera över vad som skall ingå i det 

stöd som erbjuds idag. De fäder som är förstagångsföräldrar är också den grupp 

som erbjudits föräldrastöd men samtidigt de som oroar sig mest inför 

föräldraskapet vilket tyder på att det kan finnas andra behov hos fäderna. 

 

Stödet idag har kritiserats tidigare med anledning att det endast är riktat till mödrar 

och har ett medicinskt fokus på modern och barnets hälsa. Stödet verkar inte heller 

utifrån denna studie vara ett skydd för de svårigheter som fäder upplever. Snarar 

tvärtom är de som erbjudits stöd mer oroade. Det föräldrastöd som erbjuds idag 

snarare motverkar till ett jämlikt föräldraskap och är inte optimalt ur ett 

barnperspektiv. Stöd för detta finns i den översyn av studier som Sarkadi, 

Kristiansson & Bremberg (2004) har presenterat. Ur ett genusperspektiv skulle 

också ett jämlikt föräldrastöd vara till gagn för kvinnor. Ett genusperspektiv inom 

medicinen innebär att ställa frågor om hur relationerna mellan kvinnor och män i 

samhället påverkar kvinnors och mäns liv och hälsa. Det finns i varje samhälle en 

genusordning som handlar om fördelningen av förvärvsarbete, hemarbete, 

ekonomiska resurser, beslutsfattande och känslomässiga bindningar mellan 

kvinnor och män (Hammarström, 2005). 

 
Implikationer 

När är det viktigast med stöd för nyblivna föräldrar idag? Då vårdtiden idag på BB 

rör sig om 6 timmar till max 72 timmar så förefaller det logiskt att stödet bör öka 

vid barnavårdscentralerna (BVC). Stödet vid BVC ser olika ut i dagsläget. Mycket 
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talar för att en familjecentrerad vård är stödjande för föräldraskapet. Att ha en 

plats att komma till, att utbyta erfarenheter med både personal inom BVC, 

socialtjänsten öppen förskola samt andra nyblivna föräldrar är av stor vikt och 

berör också de frågor som nyblivna fäder efterlyser. Besökarna till MVC, BVC 

samt öppen förskola kan använda sig av varierande tjänster utan att vara ärenden, 

patienter eller klienter.  

 

På MVC och BVC bör också möjligheten att möta andra fäder som är en del av 

stödet i föräldraskapet som föräldrar efterlyser men som tyvärr inte fått samma 

gehör hos politikerna och inom mödra- och barnhälsovården. Ofta är det just 

föräldrastödet som i besparingstider får stryka på foten på grund av att det idag 

inte finns ett mätbart resultat av att verksamheten är lönsam. Det är också svårt att 

mäta då MVC: s och BVC: s verksamhet är processer som behöver drivas under 

lång tid för att man skall kunna påvisa effekterna av en sådan satsning.  

Mödra- och barnhälsovård med föräldragruppsverksamhet är således mycket mer 

än riktat arbete. Det är ett sätt att förhålla sig till familjen vid stöd, vård och 

behandlig av enskilda barn eller familjer.  Ett förändrat sjukdomspanorama där 

psykisk ohälsa och sjukdomstillstånd med psykosociala orsaker kommit i 

förgrunden är också anledningen till att detta arbete bör prioriteras.  

 

Det medicinska förankrade mödra- och barnhälsovårdsarbetet behöver 

kompletteras med sociala och pedagogiska insatser. Det finns idag ökade 

kunskaper om de yngsta barnen och det tidiga föräldraskapets betydelse för 

folkhälsan (Föreningen För Familjecentralers Främjande, 2008). 

 

Pappors tankar om svårigheter framgår tydligt i kommentarerna i bilaga 3 där 

stress på grund av att tid inte finns för barn, partner och ingen tid för sig själv samt 

yrkesarbetets krav på effektivitet. Att båda parter skall kunna ha ett heltidsarbete 

kanske inte betyder att det är det bästa under småbarnstiden. 
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Reflektioner 
 
Vad skall då samhället göra för att stödja familjebildning på ett sätt som gagnar 

föräldrar och barn? Flera politiska frågor angående arbete, arbetstider, studier, 

studiemedel, föräldrapenning, föräldraledighet etc. berör ämnet och är i behov av 

en förändring. Samtidigt som det stöd i föräldraskapet som MVC, BB -

förlossningsvård och BVC-vård också behöver få ett nytt innehåll med det som 

berör föräldrarna. Ur ett jämlikhetsperspektiv bör också fäder synpunkter 

angående föräldrastödet uppmärksammas för att överhuvudtaget vara ett 

föräldrastöd. Studien talar för att pappor har egna behov av stöd som idag inte kan 

tillgodoses i de föräldrastöd som finns. 

 

Mer forskning angående vad som erbjuds i föräldragrupper behövs. De 

traditionella föräldragrupperna verkar inte tillgodose de önskemål som föräldrar 

har och upplevs mer som undervisning från vårdpersonal. Fler pappainriktade 

insatser behövs för att fäder skall få det stöd som de saknar samt en social trygghet 

i att ha en mötesplats där man känner tillhörighet med andra föräldrar. Ett stöd 

som rör den nya livssituationen, pappors upplevelse av utanförskap och relationen 

till partnern förefaller vara viktigt. Föräldrastödet bör också komma tidigt då den 

första tiden med ett nyfött barn är en sårbar tid. Man skall komma ihåg att 

föräldrastödet skall ses som en primär folkhälsosatsning och inte som det 

sekundära eller tertiära stöd som fodras vid speciella problem i familjer.   

Vinsterna av att stödja de nyblivna föräldrarna kommer på sikt att vara flera. 

Minskade komplikationer under graviditet och förlossning, minskad psykosocial 

ohälsa hos barn och föräldrar. Dessa faktorer kommer säkerligen även att påverka 

de satsningar som behövs inom både slutna vården, primärvård samt skolhälsovård 

i positiv riktning. Allt förebyggande arbete är alltid lönsamt om man ser till de 

samhällskostnader som man får om man inte arbetar förebyggande. Dessutom så 

gagnar detta preventiva arbete hela folkhälsan på lång sikt och påverkar alla 

verksamheter inom hälso- och sjukvården. 
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Till Er som väntar barn! 

Inbjudan 

Du och din partner inbjuds härmed att delta i en regional studie i 
Västernorrland om kvinnors och mäns upplevelser av att föda barn. Vi vänder 
oss till alla kvinnor som under år 2007 genomgår den rutinmässiga 
ultraljudsundersökningen som erbjuds i graviditetsvecka 17-18 och 
medföljande partner. Både kvinnor som ska föda sitt första barn som kvinnor 
som fött barn tidigare tillfrågas om medverkan i studien.  

Bakgrund 

Bakgrunden till studien är att det finns begränsad kunskap om hur kvinnor 
och män tänker och resonerar om förlossningen, barnet och föräldraskapet 
samt hur de upplever graviditet, barnafödande, den första tiden med det 
nyfödda barnet och vården de får under denna period. Sådan kunskap är 
viktig för att sjukvården bättre ska kunna tillmötesgå föräldrars behov. 

Fyra frågeformulär 

Ni ombeds att besvara sammanlagt fyra frågeformulär. Det första 
formuläret i samband med ultraljudsundersökningen, det andra 6-8 veckor 
före förlossningen, det tredje 6-8 veckor efter förlossningen samt det sista 
när barnet är omkring ett år. Det första frågeformuläret kan besvaras på 
plats, resterande formulär kommer att skickas hem till dig/er tillsammans 
med frankerade svarskuvert. För studiens trovärdighet är det viktigt att du 
och din partner besvarar frågeformulären var för sig. 

Frivilligt      
  

Det är frivilligt att delta i studien och du/ni kan när som helst avbryta 
ditt/ert deltagande utan närmare förklaring och utan att det påverkar den 
fortsatta vården under graviditet och förlossning. Om en av er vill kvarstå i 
studien och den andra ej vill medverka så är detta möjligt. 



 

  

 
Konfidentiellt 
Svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 
Ansvarig för dina personuppgifter är Mittuniversitetet. I samband med 
förfrågan om medverkan upprättas ett adressregister och varje tillfrågad 
person får ett kodnummer. Detta kodnummer används för att registrera 
inkomna frågeformulär. När data har samlats in bryts koden mellan 
frågeformulär och personuppgift. Det finns alltså ingen möjlighet att 
sammankoppla dina svar med dig som person. Studien administreras av 
undertecknade vid Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, 
Sundsvall. Om du har frågor om studien är du välkommen att ringa eller 
skicka e-post. Resultatet av studien kommer att presenteras i form av en 
vetenskaplig rapport.  
 
Betydelse 

Undersökningen kommer att ge värdefull kunskap om hur kvinnor och män som 
är bosatta i Västernorrland upplever graviditet, barnafödande och tiden 
därefter. Denna kunskap kan ligga till grund för planering av vårdens innehåll. 
Undersökningen kommer också att öka förståelsen för kvinnors och mäns 
perspektiv på barnafödande och ge underlag för vidare forskning. 

Deltagande 

Om Du vill medverka i denna studie innebär det att vi behöver tillgång till 
uppgifter om din graviditet och data om din förlossning och förlossningssätt 
från din journal, detta för att kunna genomföra undersökningen. Om Du och 
din partner vill delta så skriver ni era namn och adress på en lista som finns 
på ultraljudsmottagningen där ni erhåller ert första frågeformulär.  
Med vänliga hälsningar  

Ingegerd Hildingsson   Annika Karlström  
Barnmorska, lektor   Barnmorska   
Institutionen för Hälsovetenskap  Kvinnokliniken  
Mittuniversitetet   Sundsvalls sjukhus  
85170 Sundsvall   85186 Sundsvall  
Tel: 060-148587   Tel: 060-181535  
E-post: ingegerd,hildingsson@miun.se  E-post: 
annika.karlstrom@lvn.se 
   

Regina Engstöm-Olofsson 
Barnmorska 
Kvinnokliniken 
Sundsvalls sjukhus 85186 Sundsvall  Tel: 060-181535 
E-post: regina.engstrom.olofsson@lvn.se  

 
       
       
       
 
 



 

  

     Bilaga 2 
 
 
FÖDA BARN I VÄSTERNORRLAND 2007 
 
 
 
1. När är Du född?  ………………………………. 
 
 
2. När är förlossningen beräknad?  ………….. 
 
 
 
46. Så här långt i graviditeten, har Du haft några tankar om 
svårigheter med att  
      vara förälder 
 

�  Ja 
�  Nej 
 
Om Du har svarat Ja använd gärna nedanstående utrymme för 
kompletterande information 
 
 
 
 
 
 
 
 
47. Upplever Du stöd från Din partner nu under graviditeten? 
 

�  I mycket stor utsträckning 
�  I stor utsträckning 
�  I liten utsträckning 
�  Inte alls 
 
 
 
48. Upplever Du stöd från Din mamma?  
 
� I mycket stor utsträckning 
� I stor utsträckning 
� I liten utsträckning 
� Inte alls 
� Inte i livet/inte aktuellt 
 
                      

 



 

  

49. Upplever Du stöd från Din pappa?    
     
� I mycket stor utsträckning 
� I stor utsträckning 
� I liten utsträckning 
� Inte alls 
� Inte i livet/inte aktuellt 
 
 
50. Finns det någon annan i Din omgivning, som Du upplever att Du 
får stöd av 
      just nu? Vem/vilka i så fall? 
 
��    VVäännnneerr  
��    SSyysskkoonn  
��    AArrbbeettsskkaammrraatt//eerr 
��    AAnnnnaann,,  vveemm??  ............................................................ 
��    IInnggeenn 
 
 
51. Känner Du förväntningar från Din partner på att Du ska närvara 
vid  
       MVC-besök/kontroller under graviditeten?  
 

�  I mycket stor utsträckning 
�  I stor utsträckning 
�  I liten utsträckning 
�  Inte alls 
 
 
52. Känner Du förväntningar från sjukvårdens sida på att Du ska 
närvara i 
      samband med MVC-besök/kontroller under graviditeten? 
 

�  I mycket stor utsträckning 
�  I stor utsträckning 
�  I liten utsträckning 
�  Inte alls 
 
 
Ta ställning till följande påståenden 
 
54. Besöken och kontrollerna under graviditeten gör Mig mer delaktig 
i det väntade barnet 
 

� Instämmer helt 
�    Instämmer till viss del 
�    Instämmer inte alls 
�    Har inte tänkt på frågan 



 

  

55. Besöken hos barnmorskan hjälper mig     
      att ställa de frågor som jag undrar  
      över i samband med graviditeten. 
 

� Instämmer helt 
�    Instämmer till viss del 
�    Instämmer inte alls 
�    Har inte tänkt på frågan 
 
 
Här följer några frågor om din bakgrund 
 
59. Vad gäller för Dig just nu? 
 
�  Gift/sammanboende 
�  Har en partner men bor inte ihop 
�  Ensamstående 
�  Bor hemma hos föräldrar 

 
60. I vilket land är Du född? ……………………… 
 
61. Vilken utbildning har Du? 
 

� Grundskola 
� Gymnasium 
� Högskoleutbildning 1-3 år 
� Högskoleutbildning mer än 3 år 
� Annan utbildning, vad………………………. 
 
 
62. Ditt yrke? ……………………….. 

 
63. Din arbetssituation just nu? 
 

� Yrkesarbetande/egenföretagare  ………...  % 
� Studerande………………………………….  % 
� Föräldraledig………………………………..  % 
� Sjukskriven………………………................  % 
� Arbetslös…………………………………….  % 
� Annat, vad?............................................... 
 
      
 
65. Funderar Du över Er ekonomi i samband med att familjen utökas? 
 
� I mycket stor utsträckning  
�    I stor utsträckning 
�    I liten utsträckning 
�    Inte alls 



 

  

 
 
37. Upplever Du stöd från Din partner nu under graviditeten? 
 
�  I mycket stor utsträckning 
�  I stor utsträckning 
�  I liten utsträckning 
�  Inte alls 
 
 
38. Så här långt i graviditeten, har Du upplevt stöd från Din mamma? 
  
� I mycket stor utsträckning 
� I stor utsträckning 
� I liten utsträckning 
� Inte alls 
� Inte i livet/inte aktuellt 
 
 
39. Så här långt i graviditeten, har Du upplevt stöd från Din pappa? 
 
� I mycket stor utsträckning 
� I stor utsträckning 
� I liten utsträckning 
� Inte alls 
� Inte i livet/inte aktuellt 
 
 
40. Finns det någon annan i Din omgivning, som Du upplever att Du 
får stöd av 
      just nu? Vem/vilka i så fall? 
 
��    VVäännnneerr  
��    SSyysskkoonn  
��    AArrbbeettsskkaammrraatt//eerr  
��    AAnnnnaann,,  vveemm??  ............................................................  
��    IInnggeenn  
            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

48. Barnmorskan gör mig delaktig    
  
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 

� 

Instämmer 
till stor del 
 

� 

Instämmer 
delvis 
 
� 

Instämmer 
inte alls 
 

� 

Inte aktuellt 
 
 

� 

      

 
 
 
49. Barnmorskan visar engagemang ”bryr sig om mig” 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 

� 

Instämmer 
till stor del 
 

� 

Instämmer 
delvis 
 
� 

Instämmer 
inte alls 
 

� 

Inte aktuellt 
 
 

� 

      

 
 
 
 
50. Barnmorskan verkar förstå hur jag upplever min situation 
 
 
 
a) Så här är det  
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 

� 

Instämmer 
till stor del 
 

� 

Instämmer 
delvis 

 
� 

Instämmer 
inte alls 
 

� 

Inte aktuellt 
 
 

� 

      

 
 
 
51. Jag har hittills fått ett bra känslomässigt omhändertagande 
       
 
 
a) Så här är det 
    för mej 
 

Instämmer 
helt 
 

� 

Instämmer 
till stor del 
 

� 

Instämmer 
delvis 

 
� 

Instämmer 
inte alls 
 

� 

Inte aktuellt 
 
 

� 

 

 



 

 

Bilaga 3 
Tabell 9.  Tankar om svårigheter – kommentarer indelade i teman  

 

Stress- orsaker 
 

Oro-den nya 
situationen 

Krav på 
föräldraskap 

Ekonomi-arbete Hälsa och övriga 
orsaker 

det finns ingen tid över 
för annat 
 
mycket nytt, lite tid för 
varandra och för en 
själv 
 
 
mitt jobb- tar tid 
 
hur får jag tiden att 
räcka till 
 
ibland kan hon vara 
otrösterlig = stressande 
 
är ljudkänslig är 
besvärligt då barnet 
skriker 
 
svårt att få tiden att 
räcka till 
 
tid, egen tid. 
 
att få tiden att räcka till 
i framtiden... 
 
att hinna med barnen 
 
att orka och räcka till 
för 3st 
 
att räcka till alla för 
alla 4 
 
hinna med mina egna 
intressen. 
 
man är ju ansvarig för 
ett (eller i mitt fall 5) 
 
att vänja sig med 
ansvaret 
balansen jobb vs 
hemma 
 
stressen att inte 
hinna med allt man 
vill, träna, träffa 
kompisar och 
snickra på huset hur 
ska jag hinna med 
allt? 
 
barn, sambo, arbete, 
hus, fritid 

man funderar om man 
är tillräcklig 
 
det är ju rätt svårt…… 
 
jag tänker på det mesta, 
det är en del av att vara 
förälder 
 
ibland dyker det upp 
situationer där man inte 
vet om man varit 
tillräcklig- om man gör 
rätt eller är en bra 
förälder 
 
osäker på om jag gör 
rätt  
 
allmän oro 
 
att göra rätt eller fel 
 
att var förälder innebär 
att ständigt oroa sig för 
diverse saker 
 
barnets mående etc., 
men det är bara 
naturligt 
 
olyckor 
 
den kommande 
tonårstiden 
 
ett helt nytt okänt liv 
främst kring  
 
faktum att 
föräldraskapet är ett 
livslångt åtagande 
och att 
 
 
vet inte vad han vill 
när han skriker 
 
 
hur blir framtiden 
 
om man skall klara 
alla saker som kan 
inträffa 
 
hur ska man få 
tillvaron att flyta 

ett stort ansvar och 
man vill klara det bra 
 
uppfostran, tid att 
räcka till, att göra rätt 
 
mest handlar det om 
uppfostran och om 
vilken atmosfär man 
vill skapa hemma 
 
ha tålamod 
 
svårt att veta om man 
gör rätt ang. 
uppfostran. 
 
uppfostran i 
allmänhet 
 
tålamod 
 
klara uppgiften vara 
en bra förälder 
 
allmänt, uppfostran 
 
att få familjelivet att 
fungera 
 
att man är tillräcklig 
 
att leva upp till 
föräldrarollen på ett 
bra sätt o flera olika 
avseenden. 
 
tålamod och slit 
 
att orka med, ge 
trygghet 
 
att orka och hinna 
vara en god förälder 
 
att spendera så mkt 
tid med familjen som 
möjligt 
 
att uppfostra rätt 
 
 
de e skitjobbigt men 
skitkul! 
 
 
mina barns uppväxt 
”måste” bli bra 
 
det är stort 

ekonomiskt 
 
familjens överlevnad 
beror på jobb/inkomsten 
 
jobbet skall kunna 
kombineras med 
familjelivet 
 
pengar boende 
 
allmänna 
värdefunderingar 
 
ekonomi 
 
brist på pengar 
 
ekonomi 
 
ekonomi 
 
ekonomin 
 
ekonomin rent allmänt 
 
 
EKONOMIN! jag är 
periodvis arbetslös, när 
mamman är f-ledig 
försvinner 7000kr/mån 
tacka *** för att det är 
kännbart. 
 
få tid o pengar att räcka 
till 
 
ekonomiska beslut 
 
 
pengar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

allt möjligt 
 
sömnproblem m.m 
 
få till bra rutiner för oss 
 
att inte vara jobbig på 
natten 
 
att man ska bli tråkig o 
tappa kontakt m vänner 
 
det mest 
 
har fått sova för lite 
 
har nervproblem och 
inget stöd för det! 
  
livsstilsomställningen 
 
sovrutiner 
läxor, disciplin, boende 
 
rädd att inte få sova 
 
funderingar kring 
barnets hälsa 
 
svårt att förklara 
 
sömn och förkylningar 
 
sömnproblem mm 
 
trotsålder mm 
 
fysisk/psykisk hälsa 
 
eventuella sjukdomar, 
kompis vars barn varit 
sjuk mkt vilket lett till 
en jobbig tid 
 
 
han har Downs 
syndrom 
 
 
om barnet skadar sig 
eller blir sjukt 
 
 
 
 
 
 
 


