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SAMMANFATTNING  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur pappor upplever ett akut kejsarsnitt.  

Metod: Deskriptiv studie med kvalitativ design. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes med 

tio pappor som varit med om ett akut kejsarsnitt.   

Resultat: I studien framkom positiva upplevelser av akut kejsarsnitt så som ett bra bemötande av 

personalen och en känsla av att bli omhändertagen. Personalen uppfattades som proffsiga, 

trevliga och snälla. Det var framförallt efter det akuta kejsarsnittet som pappor upplevde en 

delaktighet då de själva fick ta hand om barnet. De såg då sin roll som betydelsefull. Pappans 

upplevelser av det akuta kejsarsnittet kan också vara kaotisk och traumatisk. Det fanns en önskan 

om psykologiskt stöd efter det akuta kejsarsnittet. Pappor upplevde att de inte kunde hjälpa till 

med så mycket praktiskt under själva kejsarsnittet utan de upplevde mer att de var ett mentalt 

stöd för mamman. Det fanns upplevelser av bristande information, både före, under och efter det 

akuta kejsarsnittet.  

Slutsats: Då det framkom i studien att det fanns en önskan om psykologiskt stöd bör det införas 

rutiner för att fånga upp dessa pappor och en möjlighet att erbjuda dem hjälp. Vad gäller 

information bör riktlinjer utformas för att pappor ska känna att de är väl informerade genom hela 

förloppet, informationen bör individanpassas. En informationsbroschyr om akut kejsarsnitt kan 

utformas och finnas tillgänglig på förlossningsavdelningar som ett led i informationsgivning.  

 

Nyckelord: Pappa, akut kejsarsnitt, upplevelser. 
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ABSTRACT 

Purpose: The purpose of this study was to describe how fathers experience acute caesarean 

section.  

Methods: Descriptive study with qualitative design. Interviews were performed with ten fathers 

who had experienced acute caesarean section. Semi-structured interviews were used to get open 

answers.  

Results: Positive experiences of acute caesarean section that appeared in the study involved a 

good treatment by the staff and being well cared for.  The staff was seen as professional, pleasant 

and kind. It was particularly after the acute caesarean section the fathers felt they had an 

important part because they took care of the baby by them self. The father’s experience of the 

acute caesarean section can also be chaotic and traumatic. There were wishes for psychological 

support after the acute caesarean section. Fathers experience they could not help with anything 

practically during the caesarean section, they experienced they were there as a mentally support 

for the mother. There were feelings of lack of information before, during and after the acute 

caesarean section.  

Conclusion: Since there were wishes for psychological support the staff should introduce 

routines to be aware of these fathers and offer them support. Guidelines about information 

should be introduced to make the fathers feel they get good information through the whole 

process, the information should be given individually. A brochure about acute caesarean section 

can be designed and be available at the delivery ward as a part in giving information.  

 

Keywords: Father, acute caesarean section, experience. 
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1. INLEDNING 

1:1 Definition av akut kejsarsnitt 

Kejsarsnitt kan bli aktuellt om komplikationer tillstöter som kan skada mamman eller barnet. 

Den vanligaste komplikationen är att barnet inte syresätter sig tillfredsställande. Även en 

förlossning som inte går framåt kan vara en indikation för akut kejsarsnitt. Hur snabbt barnet 

måste förlösas kan variera från tio minuter till flera timmar (Abascal, 2004).  Kejsarsnitt kan vara 

akut eller urakut. Vid akut kejsarsnitt ska barnet förlösas inom två timmar. De vanligaste 

indikationerna är hotande syrebrist, värkrubbningar samt blödning. Är däremot kejsarsnittet 

urakut måste barnet förlösas inom tio minuter, indikationerna för detta är syrebrist, stora hastiga 

blödningar eller misstanke om att livmodern kan brista. Vid ett urakut kejsarsnitt sövs mamman 

ner, men vid akut kejsarsnitt används vanligen spinalbedövning (Faxelid, Hogg, Kaplan & 

Nissen, 2001). Enligt Socialstyrelsens forskningsrapport (2005) löper äldre mödrar, 

förstföderskor och överviktiga kvinnor en ökad risk att förlösas med kejsarsnitt. 

 

1:2 Tidigare forskning 

Forskning om pappans upplevelser av akut kejsarsnitt är begränsad, endast ett fåtal studier 

belyser detta område. Däremot finns det studier om kvinnors upplevelser. Två svenska studier 

om kvinnors upplevelser av kejsarsnitt belyser anknytningsprocessen mellan mor och barn 

(Bylund & Johansson, 2007; Jonsson & Örnklint, 2008). Tiden efter kejsarsnittet är viktigt för 

anknytningen. Kvinnan kan uppleva det traumatiskt att bli separerad från sitt barn direkt efter 

operationen, något som påverkar anknytningen i hög grad (Jonsson & Örnklint, 2008). Då ett 

kejsarsnitt upplevdes psykiskt påfrestande för kvinnan var detta negativt för 

anknytningsprocessen. Av denna anledning är det viktigt att personalen informerar kvinnan om 

ett eventuellt kejsarsnitt under förlossningen för att minska hennes oro (Bylund & Johansson, 

2007). Jonsson och Örnklint (2008) belyser vikten av att vårdpersonal stöttar föräldrarna för att 

de ska få en bra anknytning till sitt barn. Vidare visar Bylund och Johansson (2007) på att 

kvinnan behöver information, samtal och stöd från personalen under hela förlossningen för att 

underlätta samspelet mellan mor och barn. Studien beskriver även att föräldrarna upplevde en 

bristande kommunikation från personalen när det gäller det nyfödda barnets hälsa och tillstånd 

direkt efter kejsarsnittet.  

 

Studien av Jonsson och Örnklint (2008) behandlar även pappans känslor som kan vara blandade 

efter kejsarsnittet. En del upplevde det som traumatiskt, oroligt och med en känsla av att vara 
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misslyckade som coacher. Andra pappor kunde uppleva en lättnad över beslutet om kejsarsnitt 

och att väntan därmed var över. Pappan fick en mer framträdande roll dagarna efter kejsarsnittet 

då mamman hade svårt att sköta barnet. Resultatet visade även att de pappor som hade varit med 

om kejsarsnitt hade en större närvaro och visade mer omvårdnad av barnet än de pappor vars 

kvinnor varit med om en vaginal förlossning. Dessa pappor såg barnets behov och underlättade 

därmed kvinnans situation.  

 

Svenska studier som belyser kvinnans upplevelser av ett akut kejsarsnitt visar att det finns ett 

stort behov av information. I en studie av Nilsson (2005) uttryckte kvinnorna ett behov av 

kontinuerlig information för att känna sig bekräftade. Information kunde även i viss mån lindra 

negativa känslor. En god kommunikation med operationspersonalen bidrog till en känsla av 

trygghet och förtroende. I en pilotstudie av Isberg och Palmqvist (2008) framkom det att 

kvinnorna kände sig oförberedda på ett akut kejsarsnitt då den förlossningsförberedande 

informationen bara fokuserade på vaginal förlossning. Informationen genom hela 

händelseförloppet upplevdes som bristfällig. Vidare framkom det att kvinnor kan uppleva ett akut 

kejsarsnitt som traumatiskt och drabbas av psykisk ohälsa. Något som kan upplevas svårt är att 

skiljas från sitt barn. Det är viktigt att kunna känna tillit till personalen, att barnmorskan stöttar 

kvinnan och bekräftar henne. Bengtsson och Sanne (2006) belyser vikten av ett vänligt 

bemötande av personalen samt behovet av psykologiskt stöd. Mammorna i studien tyckte att det 

rutinmässigt borde erbjudas någon form av samtalsstöd. Att få träffa barnet så fort som möjligt 

efter förlossningen samt att få tydlig information genom hela händelseförloppet var av stor vikt 

för kvinnorna.  

 

Två svenska studier om kvinnans upplevelser av akut kejsarsnitt belyser även pappans behov och 

hans roll vid ett akut kejsarsnitt. I studien av Bengtsson och Sanne (2006) tyckte kvinnorna att det 

var viktigt att pappan fick bra information och stöd av personalen. Mammorna tyckte det var 

viktigt att papporna informerades om vikten av kroppsnärhet. I studien av Nilsson (2005) 

framkom det att pappans närvaro vid ett akut kejsarsnitt kunde bidra till en trygghetskänsla hos 

kvinnan. Kvinnorna i studien tyckte det kändes skönt att pappan var närvarande och tog hand om 

barnet. 

 

Ett fåtal studier beskriver pappans upplevelser av ett akut kejsarsnitt. En svensk studie visar att 

många pappor kände en lättnad då beslut om kejsarsnitt togs. Många pappor kände sig 

betydelsefulla då de kunde lugna mamman genom att hålla henne i handen, prata och vara 
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närvarande. De ansåg även att de var ett stöd efter det akuta kejsarsnittet då de kunde berätta vad 

som hänt. Flertalet pappor kände dock en viss hjälplöshet, att de inte kunde påverka situationen 

mer än att trösta mamman. I studien framkom även att information är viktigt vid ett kejsarsnitt, 

pappan vill ha en förklaring till varför och vad man ska göra. Några pappor upplevde 

informationen som bristfällig (Andersson, 1997).   

 

Två andra svenska studier visar att hud-mot-hud kontakt är mycket viktigt för ett nyfött barn 

(Erlandsson, Dsilna, Fagerberg & Christensson, 2007; Jonsson & Örnklint, 2008). Om 

kejsarsnittet varit urakut och mamman varit nersövd, kan hon av anestesiologiska skäl inte vårda 

barnet direkt efter kejsarsnittet. Då är det optimalt för barnets välmående att pappan vårdar barnet 

hud-mot-hud. Barnet blir tröstat, lugnt och gråter mindre. Kontakten bidrar även till en stabilare 

metabolism hos barnet, samt stimulerar till att barnets sugreflexer kommer igång. Dock behövs 

mer forskning kring pappans roll som förstahands vårdgivare (Erlandsson et al., 2007).  

 

En brittisk studie visar att pappan kan uppleva oro vid akut kejsarsnitt. Faktorer som kan bidra 

till oro är den speciella situation som operation innebär. Pappor kan känna att de inte kan hjälpa 

till på samma sätt vid ett kejsarsnitt som vid en vaginal förlossning (Chan & Paterson-Brown, 

2002).  

 

Äldre amerikanska studier (Bastin, 1987; Lee, 1986) visar att pappor ofta är oroliga hur en 

kvinna som är utmattad och smärtpåverkad ska klara anestesin och en operation. De kan även 

känna oro för vilka följder ett kejsarsnitt får för barnet. Pappan kan känna sig utlämnad, besviken 

och arg över vad som händer med kvinnan och barnet. Då barnet är fött kan han däremot känna 

lättnad och glädje (Bastin, 1987). En studie av Lee (1986) belyser att pappor kan känna sig 

hjälplösa och passiva vid kejsarsnittet. Vidare är de osäkra på vilket sätt de kan hjälpa och stötta 

mamman under operationen. En annan äldre amerikansk studie belyser pappans upplevelser av 

personalens bemötande i samband med ett kejsarsnitt. Papporna kände sig utestängda från 

diskussion angående beslutet om kejsarsnittet och de upplevde en bristande information kring 

hela förloppet. De upplevde att personalen hade föga förståelse för hans upplevelse av 

situationen. En god relation till personalen hade stor betydelse för pappans känsla av att 

mamman och barnet var i trygga händer (Antle May & Tomlinson Sollid, 1984). 
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1:3 Förlossning 

För de flesta är erfarenheten att få barn en stark känslomässig upplevelse. Det är oftast positivt att 

båda föräldrarna är med vid förlossningen. Pappan har en mycket viktig roll vid en förlossning då 

hans uppgift är att se till att kvinnan känner trygghet och får den vård och hjälp hon behöver. Han 

har dessutom en viktig uppgift i att stödja och bekräfta kvinnan känslomässigt genom hela 

förloppet. För en del pappor kan förlossningen bli en upplevelse med känslor av hjälplöshet, 

särskilt första gången då situationen är ny och okänd. Det är barnmorskans uppgift att stötta 

mannen för att han ska orka med sin viktiga roll att stödja den födande kvinnan. En förlossning är 

ett samarbete mellan kvinnan, mannen och barnmorskan (Abascal, 2004).    

 

Det finns goda skäl till att en pappa ska vara med under ett kejsarsnitt. Det är även hans barn och 

mamman kan efteråt känna sig tacksam över att han var där och kunde berätta om operationen 

och barnets födelse. Ett kejsarsnitt kan vara en lycklig stund då det är pappans uppgift att ta hand 

om barnet medan mamman tas om hand av operationspersonalen. En fördel med kejsarsnitt är att 

pappan får en omedelbar kontakt med sitt barn. Hans uppgift är tydlig då hans hjälp behövs under 

den första tiden när mamman har svårt att röra sig och att lyfta saker. Vid en vaginal förlossning 

kan vissa pappor känna sig utanför, men kan däremot vid ett kejsarsnitt känna sig uppskattade då 

de känner sig behövda (Alfvén, Henning & Holmertz, 1996). 

 

1:4 Vårdpersonalens bemötande 

Att vara pappa under ett akut kejsarsnitt kan antingen innebära att känna sig i vägen eller att vara 

en i teamet. Det beror till stor del på hur personalen beter sig mot pappan, om han får vara 

delaktig eller inte. En man som är med vid ett akut kejsarsnitt kan efteråt känna att han 

misslyckats med att stödja kvinnan till att föda vaginalt. Det är viktigt att i efterhand få veta 

skälet till att det blev ett akut kejsarsnitt (Alfvén et al., 1996). Vid fall där allt sker snabbt kan det 

bli dramatiskt och det finns då inte alltid tid att förklara för pappan vad som händer. Det är 

viktigt att medverkande personal ger ingående information efteråt om vad som hände (Abascal, 

2004).  

 

1:5 Problemformulering 

Tidigare forskning om akut kejsarsnitt redogör för hur kvinnor upplever ett akut kejsarsnitt. 

Forskning om pappors upplevelser av ett akut kejsarsnitt är begränsad, det finns bara ett fåtal 

studier. Författarna anser att detta ämne är betydelsefullt att studera då pappan har en viktig roll 

att stötta kvinnan vid ett akut kejsarsnitt. Pappan har även en viktig roll efter det akuta 
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kejsarsnittet då det är han som tar hand om barnet. Resultat från denna studie kan öka 

personalens medvetenhet om papporna och deras upplevelser av händelsen vilket kan leda till ett 

bättre omhändertagande.  

 

2. SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur pappor upplever ett akut kejsarsnitt.  

 

2:1 Frågeställningar 

Hur upplever pappor ett akut kejsarsnitt?  

Hur upplever pappor bemötande, information och stöd från personalen i samband med ett akut 

kejsarsnitt? 

Upplever pappor att de känner sig delaktiga vid ett akut kejsarsnitt? 

Upplever pappor sin roll som betydelsefull vid ett akut kejsarsnitt? 

 

3. METOD 

3:1 Forskningsdesign 

Studien har en deskriptiv kvalitativ design.  

 

3:2 Undersökningsgrupp     

Under perioden 091005 till 091019 tillfrågades pappor vars kvinnor varit med om ett akut 

kejsarsnitt vid Kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset i Uppsala om deltagande i föreliggande 

studie. Under perioden genomfördes totalt 16 akuta kejsarsnitt, varav 15 pappor tillfrågades. En 

pappa kunde inte tillfrågas då han befann sig utomlands. Av 15 tillfrågade pappor tackade tre 

nej. En pappa ansåg sig inte uppfylla kriterierna för studien, en pappa orkade inte ställa upp och 

en ville inte ställa upp då det akuta kejsarsnittet inte hade utförts i Uppsala. Totalt genomfördes 

12 intervjuer, av dessa exkluderas två då det under intervjuerna framkom att kejsarsnittet de varit 

med om inte varit akut.   

 

3:3 Datainsamlingsmetod  

För att få svar på specifika teman samt för att ge informanterna stor frihet att svara på sitt eget 

sätt, användes semi-strukturerade intervjuer (Bryman, 2002). Intervjufrågor utvecklades under 

projektplanen. Författarna diskuterade fram två huvudfrågor som ansågs intressanta att få 

besvarade. Vidare utvecklades två underfrågor till varje huvudfråga för att få svar på intressanta 
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aspekter på pappors upplevelse av akut kejsarsnitt. Totalt kom författarna då fram till sex 

intervjufrågor. Följande frågor ställdes: berätta om hur du upplevde att få barn genom akut 

kejsarsnitt; beskriv hur du upplevde din delaktighet kring händelsen, tyckte du att du hade en 

betydelsefull roll? Samt: hur upplevde du att du blev bemött av personalen i samband med och 

efter det akuta kejsarsnittet; berätta hur du fick information kring händelsen, upplevde du att du 

fick stöd av personalen? Första intervjun planerades som en testintervju. Då frågorna fungerade 

bra under testintervjun behövde inga frågor ändras och intervjun användes i studien. Vid behov 

ställdes följdfrågor för att förtydliga informanternas svar på en specifik fråga. Frågorna ställdes i 

samma ordning till alla informanter.  

3:4 Procedur 

Informanterna valdes ut konsekutivt. Ett informationsbrev (se bilaga) med studiens syfte gavs till 

två koordinatorer på vardera bb-avdelning där den aktuella studien genomfördes. 

Koordinatorerna arbetar administrativt på avdelningarna och har bland annat har hand om 

patientbeläggningen. Koordinatorn lämnade ut informationsbrevet till alla pappor som varit med 

om akut kejsarsnitt. Författarna hade kontakt med koordinatorerna som talade om då akuta 

kejsarsnitt hade skett och lämnade ut namn och salsnummer. Därefter tillfrågade författarna 

papporna cirka ett dygn efter det akuta kejsarsnittet om en eventuell medverkan i studien. De 

som var intresserade av att delta bokades in för en intervju vid ett passande tillfälle. Författarna 

genomförde intervjuerna var för sig, åtta respektive fyra stycken. Anledningen till detta var att 

författarna antog att informanterna skulle känna sig mer bekväma att prata med en person, istället 

för att bli intervjuad av två personer. Intervjun skedde antingen samma dag, en eller två dagar 

efter tillfrågningen. Informanterna intervjuades enskilt i ett samtalsrum på en av avdelningarna 

och intervjun tog mellan 15 och 30 minuter. Anledning till spridningen i samtalslängd beror på 

att informanterna hade olika mycket att svara på frågorna, några pratade mer ingående. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs av ordagrant.  

 

3:5 Dataanalys 

För att sammanställa data tillämpades innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna valde att läsa igenom alla intervjuer tillsammans för att vara säker på att båda fick ta 

del av varje enskild intervju. Det innebar även en trygghet att författarna läste intervjuerna 

tillsammans då det blev lättare att urskilja de utmärkande budskapen i intervjuerna. Intervjuerna 

genomlästes flera gånger. Efter diskussion plockade författarna först ut meningsbärande enheter 

ur intervjuerna som svarade mot respektive frågeställning. För att spegla centrala budskap och 
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beskriva det karakteristiska i materialet arbetades sedan kategorier fram. Kategorierna urskiljdes 

med hjälp av de meningsbärande enheterna. Materialet bearbetades systematiskt och objektivt för 

att få ett konsekvent resultat utan personliga värderingar samt för att bearbeta fram det 

karaktäristiska i materialet. Objektiviteten är av betydelse för att inte författarnas egna 

värderingar ska påverka resultatet. Det är viktigt att behandla materialet på ett konsekvent sätt 

för att undvika felkällor (Bryman, 2002). Då tidigare studier om pappans upplevelser av ett akut 

kejsarsnitt är begränsad ansågs intervjuer vara den lämpligaste datainsamlingsmetoden för att få 

svar på frågeställningarna. Innehållsanalys är en bra metod att använda för att få tillförlitliga 

resultat då alla resultat, både positiva och negativa, belyses (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

3:6 Etiska överväganden 

Utförande av studien har blivit godkänd av avdelningschefen på den aktuella avdelningen samt 

av verksamhetschefen på kvinnokliniken. Ett informationsbrev delades ut till potentiella 

deltagare. Där framgick studiens syfte och att deltagandet var frivilligt. Då författarna tillfrågade 

informanterna gavs information om studien även muntligt. Informanterna gavs inför intervjun 

utrymme för eventuella frågor. Insamlad data behandlades med sekretess och användes endast 

för studien. Eftersom pappan är i ett sårbart läge kort tid efter att ha varit med om en eventuellt 

traumatisk händelse är det viktigt att ta hänsyn till integritet, frivillighet och konfidentialitet 

(Bryman, 2002). En del pappor kan ha upplevt att det var svårt att prata om sina upplevelser, 

medan vissa pappor möjligen upplevde det som en lättnad och en bearbetning att få prata om 

händelsen. 
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4. RESULTAT 

4:1 Pappors upplevelser av akut kejsarsnitt 

Fyra kategorier av pappors upplevelser av ett akut kejsarsnitt identifierades: känsla av lättnad 

över beslutet om akut kejsarsnitt, trygghet relaterat till tidigare erfarenhet, känsla av bristande 

respekt från personalen samt traumatisk upplevelse av urakut kejsarsnitt.  

 

Känsla av lättnad över beslutet om akut kejsarsnitt 

De pappor som upplevde det akuta kejsarsnittet som positivt kände en lättnad över beslutet och 

tyckte att det kändes som ett bra beslut. En pappa var öppen för kejsarsnitt om det behövdes och 

tyckte därmed att det var ett moget och väl övervägt beslut. När beslutet om akut kejsarsnitt väl 

togs fanns det känslor av att det var skönt att barnet äntligen förlöstes.  

 

”för oss var det ju vad ska man säga, en lättnad eftersom vi hade fått jobba så hårt… mycke känslor och sånt där, 

jag tyckte det kändes jättebra när vi fick det här beslutet… ” (Intervju 10) 

 

Trygghet relaterat till tidigare erfarenhet  

Ett akut kejsarsnitt var planerat från början men komplikationer tillstötte som gjorde att det blev 

ett akut kejsarsnitt istället. Då pappan var beredd på ett kejsarsnitt upplevdes det inte som något 

jobbigt eller påfrestande. För en pappa som hade varit med om ett planerat kejsarsnitt tidigare var 

det inte någon skillnad att vara med om ett akut kejsarsnitt, han tyckte att båda kändes bra. Det 

fanns även pappor som hade varit med om akut kejsarsnitt tidigare, de tyckte att ett andra akut 

kejsarsnitt gick bättre då de hade varit med om det en gång tidigare. En anledning till att de 

upplevde det som lättare var att de var bekanta med operationsmiljön sedan tidigare. En annan 

pappa som hade varit med om två akuta kejsarsnitt upplevde det andra akuta kejsarsnittet som 

mer positivt då han upplevde att det tog mycket lång tid innan ett beslut togs vid det första akuta 

kejsarsnittet.  

 

”jag tyckte de gick jättebra… eftersom man visste om det att det skulle bli kejsarsnitt…” (Intervju 8) 

 

”de va värre första, då va allting nytt… första gången ville läkarn aldrig ta det beslutet riktigt… det drogs till 

absurdum nästan innan det kom ett beslut att nu gör vi snitt, de kunde inte bli värre… andra barnet va inte 

jobbigt, det var mycke bättre, de va inga diskussioner den här gången, så de va bra… mycke mer positiv… nu va 

man ju mentalt förberedd också på det…” (Intervju 9) 
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Att ha barn sedan tidigare upplevdes som en trygghet då det fanns en erfarenhet av att veta hur 

man tar hand om ett spädbarn.  Erfarenheten gjorde att en pappa upplevde det akuta kejsarsnittet 

och tiden efter då barnet var nyfött som en mindre skrämmande upplevelse.   

 

”jag har ju fått barn innan, jag kan ju tänka mig att det är lite annorlunda om det är pappans första barn… inte 

veta vad man ska hålla och hantera, det kan ju vara lite skrämmande men det var det inte i mitt fall…” (Intervju 

10) 

 

Att vara läkare till yrket innebar att en vana vid operationsmiljö och sjukhus fanns. Pappor som 

var läkare till yrket upplevde att de var bekanta med operationssalen och tyckte därmed inte att 

det var skrämmande. Det innebar en trygghet att känna till miljön och vissa rutiner vid en 

operation. Det upplevdes dock annorlunda att vara med vid en operation och allt runt omkring i 

rollen som pappa. 

 

”jag är ju själv lite bekant med operationsrummet men annars så kunde det säkert vara lite skrämmande och vara 

där men jag har ju varit med på några kejsarsnitt i alla fall, fast då har jag varit med och assisterat, då blir det ju 

lite annorlunda när man är med och hjälper till i omgivningen… så det bli ju ändå lite annorlunda när man är 

med som pappa då…” (Intervju 1) 

 

Känsla av bristande respekt från personalen  

En pappa fick komma tillbaka till förlossningsrummet efter det akuta kejsarsnittet tillsammans 

med barnet. Innan han visste något om mammans tillstånd efter operationen kom personalen in 

på rummet med fika och gratulerade. Detta upplevdes som ett hån och han tyckte inte det var 

relevant att få fika i just den situationen. Det upplevdes även som katastrofalt att komma tillbaka 

till samma rum efter operationen som man var i innan. 

 

”så kommer dom in med fika och med nån svensk flagga och säger grattis liksom, det blir ju bara såhär, stick 

härifrån, för fan... jag vill ju veta hur X mår… det sista man vill ha är ju macka… det sista stället man vill 

komma till är ju tillbaka till förlossningsrummet, man skulle ju gärna kommit till något helt annat rum, något 

mysigt krypin kanske liksom, så det kändes ju sådär … var det ju katastrof och komma tillbaka på samma rum, 

jag tyckte det var jobbigt…” (Intervju 2) 

 

Traumatisk upplevelse av urakut kejsarsnitt 

En pappa hade varit med om två urakuta kejsarsnitt vilket upplevdes som mycket jobbigt och 

traumatiskt. Han tyckte att det var lika jobbigt båda gångerna, det underlättade inte att ha varit 
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med om ett urakut kejsarsnitt tidigare. Pappan ville inte följa med in på operationssalen då han 

varken ville se eller höra någonting.  

 

”för mig är det ganska traumatiskt… jag tycker de e jättejobbigt… egentligen vart det inte lika dramatiskt men 

det känns ungefär samma… både i första och andra barnet så va jag ute i korridoren… andra barnet vart ju också 

urakut då slås det ju tillbaka… vad som hände första, att det kunde gått så illa…” (Intervju 7)  

 

4:2 Information 

Tre kategorier gällande information från personalen vid ett akut kejsarsnitt identifierades: ej 

anpassad information, positiv upplevelse av information samt anpassad information.  

 

Ej anpassad information  

Det fanns känslor av att inte få svar på sina frågor och upplevelser av att det var svårt att ta in 

mycket information på en gång. En pappa upplevde att personalen inte hade tid att informera 

pappan vid den akuta situationen. Han hade samtidigt en förståelse för att informationen inte 

kunde bli så som önskat vid den akuta situationen. Pappan tror att om det hade varit ett planerat 

kejsarsnitt hade informationen varit mer utförlig. Han upplevde det även som negativt att det tog 

lång tid att få information om hur det var med mamman efter operationen. Han fick mycket 

information på engelska vilket han upplevde som störande. Det kändes konstigt och situationen 

upplevdes som ännu mer kaotisk.  

 

”det var ju bra information, men det bli för mycket information, man kan ju inte ta in allting… så man har ju 

tusen frågor fast man får ju aldrig några svar… dröjde det en timme innan jag fick reda på att allt var bra liksom, 

det var ju dåligt, det var skitdåligt … nån borde ju ha följt med och sagt vad det är som händer, men det var ju 

inte nån som gjorde… han kom in och pratade engelska liksom… ställde dom tusen frågor till henne på engelska 

och hon svarade på svenska då, hon var ju så borta så hon inte förstod någon engelska liksom, så det var ju så 

jäkla kaotiskt…” (Intervju 2) 

 

Det fanns upplevelser av att bara få information om det rent praktiska. En pappa hade behov av 

mer information om vad som händer vid ett akut kejsarsnitt. Pappan önskade att han hade fått 

mer information innan förlossningen om att det finns en risk att det kan bli akut kejsarsnitt. Han 

tyckte till exempel att det kunde finnas en broschyr med information om akut kejsarsnitt som går 

att läsa innan det blir aktuellt för att vara medveten om vad det innebär.  
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”nä jag fick faktiskt inte så mycket information… man blir informerad att man ska byta om liksom till lite andra 

kläder då, avsprita sina händer å såna saker… men nåt annat får man ingen information om… är det akut, då kan 

inte man få så jävla mycket bra information om det… ska man vara lite beredd på det…” (Intervju 4 

 

En pappa upplevde att informationen om vad som skulle hända var bristande. Han tyckte dock 

inte att det gjorde så mycket då kunskap om vad som händer vid ett kejsarsnitt fanns sedan 

tidigare. En annan pappa saknade information om hur pass stor operation ett kejsarsnitt är. 

Samtidigt var han ambivalent, han kände att det kanske var lika bra att på förhand inte veta hur 

det skulle bli efter en stor operation. 

 

”sen vart det ju ingen mer information överhuvudtaget utan då körde dom bara upp sängen på op… vi visste ju 

redan vad det skulle handla om så det spelade ingen roll i våra fall i alla fall… dom berätta ju lite runt omkring 

med EKG och det andra med det där bedövningsmedlet, men i övrigt så är det ju inte så säker på att man vill veta 

så mycket heller…” (Intervju 5) 

 

”något som vi inte visste så mycket om innan var att det är ju en ganska stor operation ändå… fast det kunde ju 

även vara en nackdel att informera om det innan också…” (Intervju 1) 

 

Ett akut kejsarsnitt skedde inte i Uppsala. Informationen till den pappan anpassades på ett 

felaktigt sätt till en början vilket upplevdes som jobbigt. Pappan fick sitta i ett personalrum och 

vänta vilket han upplevde som fruktansvärt då han varken fick information om mamman eller 

barnet. Informationen efteråt upplevdes dock bättre då man gick igenom hela händelseförloppet. 

Samtidigt som det var påfrestande att inte veta, fanns en förståelse i efterhand att det kan vara 

svårt att få mycket information i ett urakut skede.  

 

”bara vänta det va ganska jobbigt… dom har ju liksom prata jättemycket efteråt… efteråt så har man pratat 

igenom händelseförloppet… man hinner ju inte få så mycke förklarat, jag visste ju vad som skulle ske liksom att 

det skulle bli ett kejsarsnitt… så fort dom tog in henne på operation så prata ju sköterskorna med mig… man e 

rätt så stressad och så där så egentligen exakt vad dom säger det vet man ju knappt...” (Intervju 7) 

 

Positiv upplevelse av information 

Att få information kontinuerligt och upprepat upplevdes som positivt. En pappa upplevde 

informationen positivt då han fick det lugnt och sansat. Att personalen pratade och förklarade 

vad som hände hela tiden upplevdes som skönt. Det var svårt att komma ihåg all information, 

därför var det bra att få information upprepad. Genom att få bra information kände sig papporna 

delaktiga.  
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”han sa det på ett väldigt bra sätt.… att man får information så man inte bara sitter som ett fån…” (Intervju 3) 

 

”förklara allt hur det skulle gå till… de va väldigt bra att man fick de upprepat en gång till… dom förklara liksom 

va som hände hela tiden… då hade man nog känt sig ännu mera utanför om man inte, om dom inte sagt vad som 

händer…” (Intervju 8) 

 

Att få information om det rent praktiska både före och efter det akuta kejsarsnittet upplevdes som 

positivt. Exempel på information som uppskattades var vart man byter om. Det kändes viktigt att 

få information genom hela händelseförloppet.  

 

”de talade om vart jag skulle gå, både innan och efteråt… men innan då, det viktigaste var att de talade om vart 

jag skulle byta om då… de informerade bra och så…” (Intervju 1)  

 

Anpassad information 

Att själv vara läkare och pappa innebär ett mindre behov av information då den medicinska 

kunskapen gör det lättare att förutse vad som ska hända. Det fanns en upplevelse av att 

personalen anpassade informationen efter kunskapsnivån och det fanns en känsla av att vara med 

i beslutningsprocessen. Personalen frågade vad papporna ville veta och gav ingen onödig 

information. 

 

”jag tyckte att jag fick tillräckligt med information… dom visste att jag jobbade inom vården, jag räknade ut vad 

dom skulle säga så började vi diskutera det, vi var alltid steget före i diskussionen… så det kom inga långa 

utläggningar om snittet utan dom frågade vad jag ville veta mer och jag ställde dom frågor som jag hade…” 

(Intervju 6)  

 

4:3 Bemötande 

Pappors upplevelse av bemötande delades in i två kategorier: upplevelse av professionellt 

bemötande och känsla av respektlöst bemötande. 

 

Upplevelse av professionellt bemötande 

Många av papporna upplevde bemötandet av personalen som positivt, de upplevde ett 

professionellt bemötande och att personalen brydde sig om dem. Papporna tyckte att personalen 

var snälla och trevliga genom hela händelseförloppet, både före, under och efter. De tyckte att 

personalen bemötte dem på ett professionellt sätt. Papporna tyckte att personalen tog hand om 

dem på ett bra sätt, det fanns personal avsatt för just dem. Personalen talade om för papporna 

vart de skulle gå när de skulle till operationssalen och när de skulle tillbaka till 
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förlossningsavdelningen. Personalen hjälpte även till med praktiska saker som till exempel 

fotografering av barnet. 

 

”ja det va ju perfekt, tycker jag… extremt gullig, hon frågade mig hur det va hela tiden och sådär… väldigt lugnt 

och säkert intryck…” (intervju 3) 

 

”jättebra, alla ställde upp och frågade hur jag mådde… det var klockrent faktiskt, jättebra bemött blev jag så där 

har jag inga synpunkter alls, dom var jättesnälla, jag kan inte klaga på nånting... en koncentrerade sig på mig och 

resten koncentrerade sig på X, det var jättebra… det var lite diffus allting där runt men dom tog väl hand om mig 

också så att det var lugnt…” (Intervju 10) 

 

Känsla av respektlöst bemötande 

Det fanns känslor av att bli bemött på ett respektlöst sätt. En pappa upplevde att personalen inte 

brydde sig om hans frus önskemål då hon ville ha planerat kejsarsnitt från början. Då denna 

önskan inte togs hänsyn till ansåg pappan att bemötandet var under all kritik.  Pappan upplevde 

att personalen inte tog hänsyn till att hans fru sade emot, han tyckte att det inte var på hennes 

villkor. Speciellt en läkare ansåg han betedde sig olämpligt på så sätt att läkaren hade åsikter och 

en kvinnosyn som inte lämpar sig i vården. Läkaren visade heller ingen respekt för patientens 

önskan. Pappan tyckte att viss personal inte betedde sig humant eller etiskt försvarbart. När väl 

beslutet om akut kejsarsnitt togs tyckte pappan att personalen skötte sig bra 

 

”vi kom i kläm med varandra och det blev diskussioner där innan… att dom har frågat henne liksom vad hon 

tycker och tänker utan det enda dom har försökt gjort är att skrämma henne från kejsarsnitt genom att tala om 

alla risker med att göra kejsarsnitt… dom är inte humana eller mänskliga alls… så det var ju horribelt redan 

det… hela inställningen till att du som kvinna inte ska få välja över din egen kropp... det borde finnas en större 

chans för patienten själv och välja… vad hände med den etiska aspekten? det är förkastligt år 2009…” (Intervju 

5)  

 

4:4 Delaktighet  

Författarna kom fram till tre kategorier kring delaktighet: känsla av delaktighet, känsla av 

utanförskap samt blandade känslor. 

 

Känsla av delaktighet 

Många pappor upplevde att de var delaktiga på ett positivt sätt både före och under själva 

kejsarsnittet. De upplevde att de fanns där för mammorna som ett mentalt stöd. Genom att hålla 

mamman i handen kände papporna att de stöttade henne, de kände sig delaktiga. En pappa 
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upplevde att personalens uppmuntrade hans delaktighet vilket ytterligare bidrog till en positiv 

känsla. Det fanns även känslor av att vara delaktiga på ett positivt sätt genom att kunna delta vid 

praktiska moment.  

 

”jag upplevde att jag hade en betydelsefull roll där… när man är med på en förlossning som pappa så funderar 

man vad kan jag göra, det är ju på sätt och vis en enmansshow… då upplever man att man har en väldigt viktig 

roll… man är också nån slags coach… försöker hålla humöret uppe och försöka hålla i handen, det lilla lilla man 

kan göra för att lindra smärtorna…” (Intervju 6) 

 

”jag kände mig fortfarande delaktig, fick sitta vid huvudet å, klippa navelsträngen…” (Intervju 3) 
 

Känsla av utanförskap  

Det förekom känslor av att inte ha så stor delaktighet vid kejsarsnittet, en känsla av att inte kunna 

göra så mycket. En pappa upplevde att personalen inte tog hänsyn till hans vilja, de tog för givet 

att han ville följa med till operation. Det gjorde att han upplevde att personalen inte hade tid med 

honom och att han kände sig i vägen. Även en annan pappa hade känslor av att vara i vägen och 

på så sätt kände han sig utanför.  

 

”man kände ju sig lite utanför man kan ju inte göra så mycket… känner sig nästan mest i vägen…” (Intervju 8) 

 

Blandade känslor 

Upplevelsen av att ha en viktig roll bestod i att fungera som ett mentalt stöd. Papporna kände att 

deras närvaro bidrog till en trygghet hos mammorna. Samtidigt fanns en känsla av en viss 

maktlöshet, en känsla av att inte kunna göra så mycket. Genom känslan av att inte kunna göra så 

mycket rent praktiskt tyckte pappor att de inte var så delaktiga.  

 

”som pappa e jag bara ett mentalt stöd… annars så kan man inte göra så mycke kan bara vara… finnas där för 

hennes skull… de e just den här mentala biten… där e man viktig tror jag…” (Intervju 9) 

 

4:5 Betydelsefull roll  

Huruvida pappor upplevde sig som betydelsefulla fann författarna två kategorier: känsla av att 

vara betydelsefull efter operationen och känsla av att inte vara betydelsefull. 

 

Känsla av att vara betydelsefull efter operationen 

Det fanns upplevelser av att känna sig betydelsefull dagarna efter operationen då pappan fick 

hjälpa mamman att ta hand om barnet. En pappa upplevde att han hade en betydelsefull och 
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viktig roll när han var den som fick ta barnet först. En annan pappa upplevde att han var viktig 

dagarna efter det akuta kejsarsnittet. Mamman hade bland annat svårt att röra sig vilket gjorde att 

pappan fick ta en större roll vad gäller att sköta om barnet  

 

”jag fick ju ta barnet först, så då kände man ju sig nästan viktigare än vad man skulle ha gjort annars tror jag...” 

(Intervju 3) 

 

Känsla av att inte vara betydelsefull 

Negativa upplevelser innebar att inte känna sig betydelsefull, en känsla av att ett deltagande inte 

spelade någon roll. En pappa upplevde att han inte hade någon betydelsefull roll under själva 

kejsarsnittet.  

 

”spela de nog ingen större roll… allting gick ju så väldigt snabbt så man bara följde ju med…” (Intervju 8) 

 

4:6 Stöd 

Vad gäller pappors upplevelse av att få stöd av personalen fann författarna tre kategorier: 

upplevelser av bra stöd, avsaknad av psykologiskt stöd samt inget behov av stöd. 

 

Upplevelser av bra stöd  

Många pappor var mycket nöjda med stödet de fick av personalen från början till slut. De tyckte 

att personalen ställde upp och hjälpte till med allt runt omkring på ett bra sätt. En pappa tyckte att 

han fick det stöd och den service han ville ha, han upplevde att fick sina frågor besvarade av 

personalen. Han tyckte att det var mycket bra att personalen tog hänsyn till hans önskemål. En 

annan upplevde att bra och konkreta tips var en form stöd av personalen.  

 

”ja det fick jag, 100 % stöd, ifrån början till slutet så att säga, dom stötta och hjälpte mig lika mycket som dom 

hjälpte henne , så det kändes jättebra… det var jättebra ord för all personal här, dom har ställt upp jättemycket och 

stöttat och sådär… dom höll i min hand också, och sa att det här ska gå bra och det är inga problem…” (Intervju 

10)  

 

”jo, men det funkade bra alltihopa… då fick jag tips då om att stoppa in fingret i munnen till exempel, så det var 

ju konkret tips… så det var ju bra…” (Intervju 1) 

 

En pappa upplevde att han fick bra stöd efter det akuta kejsarsnittet. Det fanns då möjlighet att 

prata igenom händelseförloppet och han fick sina frågor besvarade. Han tyckte det var skönt att 

prata om händelsen efteråt och tyckte att personalen stöttade honom bra.  
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”absolut, då får man ju liksom jättebra stöd… just efteråt, man får prata, efter första barnet tyckte man ju de va 

jätte traumatiskt… vi får jättebra hjälp… det klagar jag inte på… jag tycker det är jobbigt med sjukhus...” 

(Intervju 7) 

 

Avsaknad av psykologiskt stöd 

Det fanns upplevelser av att ett psykologiskt stöd efter det akuta kejsarsnittet saknades. En pappa 

tyckte att hela händelsen var mycket jobbig och hade därmed ett behov av att prata igenom 

händelsen. Han hade velat ha stöd i ett tidigt skede. 

 

”då tycker jag det finnas liksom en psykolog eller terapeut, eller nånting som sätter sig ned och prata, det kanske 

räcker med 10min eller en kvart…” (Intervju 2) 

 

Inget behov av stöd 

Det fanns även pappor som inte ansåg sig behöva stöd av personalen. Han tyckte att det gick bra 

ändå.   

”Jag tycker inte att jag behöver något stöd… för min del gick det bra…” (Intervju 4) 
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5. DISKUSSION 

I studien framkom positiva upplevelser av akut kejsarsnitt så som ett bra bemötande av 

personalen och en känsla av att bli omhändertagen. Personalen uppfattades som proffsiga, 

trevliga och snälla. Det var framför allt efter det akuta kejsarsnittet som pappor upplevde en 

delaktighet då de själva fick ta hand om barnet. De såg då sin roll som betydelsefull. Pappans 

upplevelser av det akuta kejsarsnittet kan också vara kaotisk och traumatisk. Det fanns en önskan 

om psykologiskt stöd efter det akuta kejsarsnittet. Pappor upplevde att de inte kunde hjälpa till 

med så mycket praktiskt under själva kejsarsnittet, de upplevde mer att de var ett mentalt stöd för 

mamman.  

 

5:1 Pappors upplevelse av akut kejsarsnitt 

Resultaten i denna studie överensstämmer med studierna av Bastin (1987), Andersson (1997), 

Jonsson och Örnklint (2008). I föreliggande studie visade resultatet att pappor kan känna en 

lättnad när barnet är fött. Papporna kände att det var skönt att få det avklarat och tyckte att det 

var ett bra och väl övervägt beslut med kejsarsnitt. Det förekom blandade känslor, samtidigt som 

papporna upplevde situationen som stressande kände de en stor glädje, vilket även Lee (1986) 

fann i sin studie. I likhet med Abascal (2004) framkom det att en förlossning kan innebära 

känslor av hjälplöshet, särskilt första gången då situationen är ny och okänd. I föreliggande 

studie framkom det att de pappor som hade barn sedan tidigare upplevde det som positivt med ett 

kejsarsnitt. För de pappor som var förstagångsföräldrar var det jobbigare att få barn genom akut 

kejsarsnitt eftersom de upplevde situationen som ny och obekant. Pappor som hade varit med om 

ett akut kejsarsnitt tidigare hade en bättre känsla andra gången, de var mer mentalt förberedda. 

Av denna anledning bör personal vara mer lyhörda för pappor som får sitt första barn, eftersom 

de kan ha ett större behov av uppmärksamhet än pappor som har barn sedan tidigare.  

 

I studien förekom pappor som var läkare till yrket. Personalen bör ta hänsyn till dessa pappor då 

de har en vana vid sjukhus och operationsmiljön och därmed känner sig tryggare och vet vad som 

händer på ett annat sätt än en pappa utan medicinsk kunskap. Samtidigt bör personalen vara 

medveten om att det kan vara en annan upplevelse att vara med i rollen som pappa och därför 

vara lyhörda för varje individs behov. Personalen bör ta reda på vad pappan vet och vilket behov 

av information han har.  
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Som framkom i studierna av Lee (1986) och Bastin (1987) kan pappor uppleva ett akut kejsarsnitt 

som en stressfylld situation. I likhet med studien av Jonsson och Örnklint (2008) framkom i 

föreliggande studie att det akuta kejsarsnittet kan upplevas traumatiskt. Papporna kan även 

uppleva en oro och känsla av att vara misslyckade som coacher. Av dessa anledningar är det 

viktigt att personalen tar hänsyn till papporna. Pappor bör även bli tillfrågade om de vill följa 

med in på operationssalen. Det är viktigt att personalen kan se och ta hand om de pappor som 

känner obehag inför operationsmiljö. Personalens agerande är viktigt då det kan göra honom lugn 

och trygg.   

 

Något som nämnts inledningsvis i föreliggande studie är anknytningsprocessen mellan mor och 

barn. Detta kan påverkas negativt av ett kejsarsnitt då kvinnan inte får ha barnet hos sig direkt. 

Då det framkom i studierna att personalen är viktig för att få ett så bra samspel som möjligt 

mellan barn och föräldrar (Bylund & Johansson, 2007; Jonsson & Örnklint 2008) är det viktigt att 

personal är medvetna om deras viktiga roll och därmed stöttar föräldrarna fullt ut.  

 

5:2 Information 

Ett viktigt resultat i studien är att information är något som brister vid ett akut kejsarsnitt. Detta är 

något som även framkommit i tidigare studier. Antle May och Tomlinson Sollid (1984) och 

Andersson (1997) kom fram till att pappan upplevde en bristande information genom hela 

händelseförloppet och att personalen hade ringa förståelse för pappans behov av information. I 

föreliggande studie framkom det att information saknades då beslutet om det akuta kejsarsnittet 

togs och när man åkte till operation. Personalen körde bara upp sängen på operation utan att 

informera om vad som skulle hända. Det är viktigt att personalen har pappan i åtanke och hela 

tiden berättar vad som händer och frågar pappan om han vill följa med till operation. Det 

saknades även information om annat än det rent praktiska. Det fanns en önskning om att veta mer 

på förhand vad som kan hända ifall det skulle bli ett akut kejsarsnitt.  

 

I studien av Isberg och Palmqvist (2008) framkom det att kvinnor upplevde att informationen 

inför förlossningen bara fokuserade på vaginal förlossning. Därmed kände de sig oförberedda på 

ett akut kejsarsnitt. I studien av Bylund och Johansson (2007) framkom det att information från 

barnmorskan i ett tidigt skede i förlossningen om ett eventuellt kejsarsnitt kan minska oron hos 

mamman. Författarna i föreliggande studie tror att det är viktigt att föräldrarna får information 

under graviditeten om att det finns en risk för akut kejsarsnitt och vad detta innebär. Det är viktigt 

att både kvinnan och mannen känner en viss förberedelse ifall det skulle bli akut kejsarsnitt. Att 
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till exempel ha en broschyr om akut kejsarsnitt både på mödravården och på 

förlossningsavdelningen är ett förslag som i praktiken skulle kunna förbereda föräldrarna på vad 

som kan hända. Enligt Abascal (2004) är det viktigt att medverkande personal ger ingående 

information efteråt om vad som hände. Då det inte finns tid att förklara för pappan om vad som 

händer i ett akut skede där allt sker snabbt och dramatiskt är det extra viktigt att informera i 

efterhand.  

 

Det fanns även missnöje vad gäller information på så sätt att pappan upplevde att han fick vänta 

länge på besked om hur det var med mamman. Att personalen kom in med fika innan någon 

information givits upplevdes som dåligt och respektlöst. Det är viktigt att personalen är lyhörd för 

pappans sinnestillstånd och visar respekt för hur han vill ha det. Personalen bör försöka informera 

så gott det går hur situationen ser ut. Även om personalen inte vet något är det viktigt att de talar 

om detta för pappan och att de har en öppen kommunikation. Då det kan upplevas jobbigt att få 

mycket information på engelska bör svensktalande personal vara närvarande för att översätta. 

Man bör inte ta för givet att föräldrarna förstår all information på engelska i en stressad situation. 

Enligt Bengtsson och Sanne (2006) tycker kvinnor att det är viktigt att pappan får bra information 

av personalen. En studie av Nilsson (2005) belyser kvinnans behov av information som bör ges 

kontinuerligt för att kvinnan ska känna sig bekräftad. Detta visar på att både mamman och pappan 

är i lika stort behov av kontinuerlig information.  

 

Då pappor har olika förkunskaper är det bra om personalen anpassar informationen. Till exempel 

har läkare en helt annan medicinsk kunskap än pappor med andra yrken. Dock bör personalen 

tänka på att det är annorlunda att vara i denna miljö i rollen som pappa. Information bör alltid 

anpassas efter varje individ.   

 

Vad gäller anknytningsprocessen är information från personalen en viktig del för att underlätta 

samspelet mellan mor och barn (Bylund & Johansson, 2007). Författarna i föreliggande studie 

anser att det är viktigt att personalen informerar både mamman och pappan om vikten av att knyta 

an till sitt barn.  

 

Av de positiva erfarenheterna vad gäller information framkom det att det var bra att få 

information upprepad och kontinuerligt förklarat för sig vad som händer. Det upplevdes även som 

en fördel om personalen informerade lugnt och sansat. Då det händer mycket i en akut situation 

är det svårt att komma ihåg all information, det är därmed bra att få informationen repeterad. I 
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studien av Nilsson (2005) belyses kvinnans behov av information. Det framkom att kontinuerlig 

information var viktigt även för dem. Det kan leda till att kvinnorna känner sig bekräftade. Det är 

även viktigt att personalen informerar pappan för att han ska känna sig delaktig och bekräftad.  

 

5:3 Bemötande 

Något som inte belysts i tidigare studier om pappors upplevelser av akut kejsarsnitt är känslan av 

ett positivt bemötande av personalen. Vissa pappor i föreliggande studie upplevde ett 

professionellt bemötande och att personalen brydde sig om dem. De upplevde att det fanns 

personal avsatt för just dem, att de blev omhändertagna både före och efter det akuta kejsarsnittet. 

I en studie av Bengtsson och Sanne (2006) belyses vikten av ett vänligt bemötande från 

personalen. Ett förslag skulle vara att föra in en rutin på förlossningsavdelningar, att man avsätter 

en person som tar hand om pappan och ser till att han blir bra bemött och får honom att känna sig 

omhändertagen. Ett sätt att ta hand om papporna är att hjälpa till med praktiska saker såsom 

tillexempel fotografering av barnets födelse och visa vart man byter om.    

 

Något som gör att bemötandet upplevs positivt är hur barnmorskan stöttar paret. Detta 

framkommer i studien av Isberg och Palmquist (2008). Vidare kom de fram till att ett gott 

bemötande från barnmorskan kan leda till att mamman känner tillit till personalen. Det är viktigt 

att barnmorskan stöttar och bekräftar kvinnan. Författarna i föreliggande studie tror att om 

kvinnan blir bra bemött så kan även mannen känna sig tryggare och uppleva bekräftelse.  

 

En negativ aspekt som framkommit i studien är upplevelsen av respektlöst bemötande. En pappa 

var besviken över bemötandet gentemot mamman då det indirekt drabbade även honom. Det är 

viktigt att personalen från början för en dialog och visar respekt för patienten. Det är av stor vikt 

att personal tar hänsyn till patientens vilja och rätt att bestämma över sin egen kropp. Patienten 

borde känna sig naturlig och känna en trygghet med att framföra sina tankar och åsikter inför 

personalen.   

 

5:4 Delaktighet 

Resultaten i denna studie överensstämmer med studien av Andersson (1997) där resultatet visar 

att pappor kände sig betydelsefulla då de kunde stötta mamman genom att hålla henne i handen, 

prata med henne och vara närvarande. De kände att deras närvaro bidrog till en trygghet hos 

kvinnan. En aspekt i föreliggande studie är att papporna upplevde sig själva som ett viktigt 

mentalt stöd för mamman, de upplevde den mentala biten som viktig. En annan aspekt som 
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framkommit i studien var upplevelsen av att fungera som en coach då en förlossning på sätt och 

vis är en enmansshow. Pappor kunde även känna sig betydelsefulla då de fick göra praktiska 

saker som till exempel att klippa navelsträngen. Det fanns även pappor som kände att de inte 

hade så stor delaktighet rent praktiskt. För att öka pappors känslor av delaktighet är det bra om 

personalen låter dem göra små insatser rent praktiskt då det är möjligt. Man bör dock vara lyhörd 

för hur mycket pappan vill delta.  

 

Vid ett akut kejsarsnitt kan pappor känna en viss hjälplöshet, passivitet och känna sig i vägen, 

tendenser som även framkom i andra studier (Alfvén, et al. 1996; Lee, 1986). Personalen bör 

vara medveten om att pappan kan känna sig maktlös och därmed försöka få pappan att känna 

trygghet. Det är bra om pappan blir tilldelad en egen plats i operationssalen för att inte känna sig 

i vägen, att ha sin plats vid mammans huvud kan bidra till en trygghet. En annan aspekt som 

framkommit i studien är att pappor kunde känna att personalen inte hade tid för dem. För att 

minska denna känsla kan det vara betydande att ha personal avsatt för pappan. Några pappor 

upplevde att det fanns personal avsatt för dem, men detta bör införas som rutin för att alla pappor 

ska uppleva det så. Vad gäller upplevelsen av bristande valfrihet är det viktigt att personalen inte 

tar för givet att pappan vill följa med till operationen. Personalen bör vara lyhörd för pappans 

önskemål och deltagande. 

 

5:5 Betydelsefull roll 

Som framkommit i tidigare studier (Alfvén, et al. 1996; Jonsson & Örnklint, 2008) kände 

papporna att de hade en viktig roll efter det akuta kejsarsnittet då de själva fick ta hand om 

barnet. Det är ofta en lycklig stund då pappan får ta hand om barnet direkt efter det akuta 

kejsarsnittet. I föreliggande studie framkom känslor av att ha en extra viktig roll efter det akuta 

kejsarsnittet då de fick hjälpa till att sköta om barnet. De kände sig uppskattade och behövda och 

tyckte att det var mysigt och trevligt att ta hand om barnet. Detta visade sig även i studien av 

Jonsson och Örnklint (2008) där det framkom att pappor som har varit med om kejsarsnitt hade 

en större närvaro och visade mer omvårdnad av barnet än de pappor vars kvinnor varit med om 

en vaginal förlossning. Dessa pappor såg barnets behov och underlättade därmed kvinnans 

situation.  

 

I studien av Nilsson (2005) som beskriver kvinnans upplevelse av ett akut kejsarsnitt belyses 

pappans roll på så sätt att deras närvaro kunde bidra till en trygghetskänsla hos kvinnan. Det 
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kändes skönt att pappan var där och tog hand om barnet. Detta visar att båda föräldrarna kan 

uppleva att pappan har en betydelsefull roll vid ett akut kejsarsnitt. 

 

5:6 Stöd 

En negativ aspekt som framkommit i studien var avsaknaden av psykologiskt stöd. Det fanns 

upplevelser av att behöva stöd efter det akuta kejsarsnittet. På Akademiska sjukhuset i Uppsala 

finns inga riktlinjer för hur personalen ska ta hand om pappor vid ett akut kejsarsnitt. Då det har 

uttryckts behov av stöd borde det införas rutiner kring detta. Personalen bör redan innan det akuta 

kejsarsnittet ta reda på pappans tidigare upplevelser kring förlossning. De bör även känna in hans 

sinnestämning för att kunna bedöma behovet av stöd då ett akut kejsarsnitt blir aktuellt. Då det 

finns behov av psykologiskt stöd utöver det personalen kan ge bör dem hjälpa till att förmedla 

kontakt till psykolog eller liknande. I studien framkom det att en pappa fått psykologiskt stöd 

genom kurator, detta skedde dock inte i Uppsala. 

 

Enligt Abascal (2004) är det barnmorskans uppgift att stötta mannen för att han ska orka med sin 

viktiga roll att stödja den födande kvinnan. En förlossning är ett samarbete mellan kvinnan, 

mannen och barnmorskan. I föreliggande studie framkom det att de flesta pappor upplevde att de 

fick bra stöd av personalen. Frågan om stöd gav utrymme för flest tolkningar. Medan några 

pappor talade om praktiska saker såsom konkreta tips, uttryckte några pappor att de fick stöd 

genom samtal. En pappa upplevde att han fick stöd av personalen genom att de ställde upp, 

pushade och höll honom i handen. Det är bra om personalen är medveten om att det finns ett 

behov av stöd vid ett akut kejsarsnitt, att personalen ser pappan genom hela förloppet.  

 

5:7 Metoddiskussion 

Intervjufrågorna utformades i projektplanen och har därefter inte ändrats. I många intervjuer 

fungerade frågorna bra, dock behövdes förtydligande av vissa frågor i några av intervjuerna. 

Författarna anser att intervjufrågorna var bra och besvarade studiens frågeställningar. Genom att 

börja med en allmän fråga om hur pappor upplevde ett akut kejsarsnitt kunde författarna på ett 

bra sätt komma in i ämnet och få papporna att känna sig bekväma. Att våga prata om känslor och 

upplevelser kändes till en början något obekvämt för vissa informanter. Det var därför bra att ha 

många intervjufrågor för att komma in på mer specifika frågeställningar. Möjligtvis kunde fler 

följdfrågor ha använts för att få djupare svar.  
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Författarna ansåg att intervjufrågorna var bra då de svarade mot studiens syfte och att papporna 

kunde svara fritt inom respektive frågeställning. Första intervjun planerades som en testintervju. 

Då frågorna fungerade bra under testintervjun behövde inga frågor ändras och intervjun 

användes i studien. Anledningen till att intervjuerna genomfördes var för sig var att författarna 

antog att informanterna skulle känna sig mer bekväma att prata med en person, istället för att bli 

intervjuad av två personer. Det är dock svårt att veta hur det kan ha påverkat resultat. Författarna 

försökte i största mån att intervjua på samma sätt, dock kan faktumet att författarna är olika 

individer möjligen ha påverkat informanternas svar. Intervjuerna genomfördes i ett rum på en av 

bb-avdelningarna. Trots att författarna bokade rummet och satte upp en ”stör ej” skylt på dörren, 

förekom det att personal öppnade dörren då intervjuer pågick. Då sista intervjun skulle 

genomföras pågick annan verksamhet i rummet. Författarna kände sig anonyma och en aning 

ignorerade, detta på grund av att personalen inte var insatt i att författarna genomförde en studie 

på avdelningen. Anledningen till att personalen inte visste att det genomfördes en studie var det 

stora antalet personal på avdelningarna samt svårigheter att nå ut med informationen till alla.    

 

Att intervjuerna spelades in på band upplevdes sällan som något problem, flera av papporna 

tycktes inte tänka på bandspelaren. Det var dock några som var obekväma med bandspelaren. De 

uttryckte mer känslor efter att bandspelaren hade stängts av. Informationen som sades då 

antecknades och användes i studien. Då författarna läste igenom intervjuerna framkom det att 

informanterna inte alltid svarat tydligt på specifika frågor. Till exempel då författarna ställt en 

fråga om bemötande har pappan pratat om information. Om pappan till exempel pratade om 

information under frågan om bemötande så användes detta i kategorin information. Ibland 

glömde pappan bort hur frågan löd och kunde då prata om en annan kategori.  

 

Då kontakterna och intervjuerna genomfördes på bb-avdelningarna kände sig författarna 

obekväma med att gå in på rummen civilklädda. Det kändes besvärande innan författarna hade 

presenterat sig för föräldrarna. Något som gjorde att det kändes mer legitimt var att ha en 

namnskylt på sig. Som privatklädd visste heller inte personalen vilka författarna var. Det kunde 

ha varit bättre att genomföra studien klädd i personalkläder vilket dock inte var praktiskt möjligt. 

Personalen skulle ändå inte ha känt till att det genomfördes en studie men författarna skulle 

troligen uppfattats som studenter vilket skulle upplevas som en mer legitim anledning att befinna 

sig på avdelningen. Att vara privatklädd under intervjun upplevdes mindre obekvämt. Det var 

troligen bättre än att vara klädd i personalkläder för att inte bli uppfattade som representanter för 
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personalen. Papporna kunde antagligen känna att de kunde uttrycka negativa känslor på ett annat 

sätt än inför personal.  

 

Vad gäller bortfallet är det svårt att säga hur resultatet kunde ha påverkats. Något som skulle 

kunna ha haft betydelse är om den pappa från en annan stad som tackade nej hade ställt upp. Han 

hade möjligtvis kunnat ge en annan syn på upplevelsen av att vara med om ett akut kejsarsnitt. 

Pappan som inte orkade ställa upp hade möjligtvis kunnat påverka resultatet genom negativa 

upplevelser. Dock vet inte författarna skälet till varför han inte orkade ställa upp, han kan ha 

varit trött av andra anledningar.   

 

En begränsning med denna studie är omfattningen av antalet informanter samt att studien endast 

genomfördes i en stad. Ett större antal informanter samt en geografisk spridning skulle eventuellt 

kunna ge en bredare avspegling av pappors upplevelser av ett akut kejsarsnitt. Dock är det inte 

säkert att fler erfarenheter skulle framkomma i en större studie.  

 

Genom att samla in data genom intervjuer blir resultatet trovärdigt. Författarna anser att 

resultaten är tillförlitliga då både negativa och positiva upplevelser har fångats upp. Att 

deltagarna hade så olika erfarenheter av akut kejsarsnitt gjorde att ett brett spektrum av 

upplevelser speglades vilket gör resultaten tillförlitliga. Då innehållsanalys speglar både positiva 

och negativa resultat är innehållsanalys en lämplig metod att analysera data med. Att plocka ut 

meningsbärande enheter förtydligade de centrala budskapen och möjliggjorde en kategorisering 

av resultaten vilket gjorde att frågeställningarna kunde besvaras (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna anser att studien uppnår en giltighet. I och med att resultaten anses tillförlitliga tror 

författarna att resultaten går att generalisera inom förlossningsvården, att det går att dra allmänna 

slutsatser av resultatet och använda dessa inom detta område. Det finns en trovärdighet i 

resultatet vilket gör att det är överförbart till den kliniska verksamheten. Personalen kan ta till sig 

informationen som framkommit i studien och tillämpa i vården samt förbättra omhändertagandet 

av pappan.   

 

5:8 Klinisk betydelse 

Att få barn genom akut kejsarsnitt kan vara en traumatisk händelse. Pappan får en annorlunda 

roll än vid vaginal förlossning. Forskning om pappans upplevelser av akut kejsarsnitt är 

begränsad, därför kan resultat från denna studie vara värdefullt för personalen inom 

förlossningsvården. Det kan leda till att personalen blir mer uppmärksam på bemötandet av 
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pappan samt att arbetet kan organiseras så att pappan tas om hand så bra som möjligt utifrån 

omständigheterna i varje enskild situation. Då det framkom i studien att informationen och stöd 

kan vara bristfällig vid en akut och traumatisk händelse, är föreliggande studie av betydelse då 

den kan leda till en ökad förståelse hos vårdpersonalen om pappans behov av information och 

stöd. Rutiner för att uppmärksamma pappor i behov av psykologiskt stöd bör införas, 

möjligheten att förmedla kontakt till psykolog eller liknande bör finnas. Då det även framkom att 

pappor upplevde bristande respekt är det viktigt att personalen är lyhörd, tar hänsyn till varje 

individ samt för en öppen kommunikation. Denna studie skulle kunna ligga till grund för 

utarbetning av rutiner kring information samt förmedling av stöd till pappan vid ett akut 

kejsarsnitt. Till exempel skulle ett informationsblad om vad som händer vid ett akut kejsarsnitt 

kunna utarbetas. 

 

5:9 Framtida studier 

Då studier om pappors upplevelse av akut kejsarsnitt är begränsat är detta ett område som kan 

utvecklas forskningsmässigt. Framtida studier bör fokusera på olika åtgärder för att ge stöd och 

information kring det akuta kejsarsnittet samt hur man ska kunna utvärdera åtgärderna. Liknande 

studier skulle kunna genomföras i större omfattning och med en geografisk spridning. 

Författarna tycker att det vore intressant att se om resultatet skulle skilja sig från resultaten i 

denna studie. Intressant vore även att fokusera på hur pappor upplever en vaginal förlossning vad 

gäller information, stöd och bemötande. 
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6. SLUTSATS 

I studien framkom positiva upplevelser av akut kejsarsnitt så som ett bra bemötande av 

personalen och en känsla av att bli omhändertagen. Personalen uppfattades som proffsiga, 

trevliga och snälla. Det var framför allt efter det akuta kejsarsnittet som pappor upplevde en 

delaktighet då de själva fick ta hand om barnet. De såg då sin roll som betydelsefull. Pappans 

upplevelser av det akuta kejsarsnittet kan också vara kaotisk och traumatisk. Det fanns en önskan 

om psykologiskt stöd efter det akuta kejsarsnittet. Pappor upplevde att de inte kunde hjälpa till 

med så mycket praktiskt under själva kejsarsnittet, de upplevde mer att de var ett mentalt stöd för 

mamman. Det som kan förbättras är information genom hela förloppet, både före, under och efter 

det akuta kejsarsnittet. Informationen bör individanpassas, känslan av att vara välinformerad 

leder till en trygghet. En informationsbroschyr om akut kejsarsnitt kan utformas och finnas 

tillgänglig på förlossningsavdelningar som ett led i informationsgivning. Då det framkom i 

studien att det fanns en önskan om psykologiskt stöd bör det införas rutiner för att fånga upp 

dessa pappor och en möjlighet att erbjuda dem hjälp. 
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Bilaga 

 

Härmed tillfrågas Du om Du vill medverka i en studie angående upplevelser 

av akut kejsarsnitt och bemötande av personalen.  

 

Denna undersökning syftar till att få ökad kunskap om hur pappor upplever ett akut kejsarsnitt 

samt bemötandet av personalen. Vi hoppas att vår studie ska kunna bidra till en ökad förståelse 

hos vårdpersonalen kring pappans upplevelser av ett akut kejsarsnitt och ett gott bemötande i 

samband med det.  

 

För att få reda på hur Du som pappa upplever ett akut kejsarsnitt kommer vi att intervjua Dig om 

upplevelsen och hur Du uppfattade bemötandet. Intervjun kommer att genomföras enskilt med 

Dig i ett samtalsrum på avdelningen och beräknas att ta cirka 30 min. För att kunna hantera 

informationen som kommer fram genom intervjuerna kommer dessa att spelas in. Materialet 

kommer enbart att användas för denna studie och endast bearbetas av författarna. Då vi är måna 

om sekretess i vården kommer vi inte nämna några namn eller personuppgifter.  

 

Denna studie kommer att presenteras i form av en C- uppsats vid Institutionen för folkhälso- och 

vårdvetenskap på Uppsala Universitet. Vi som genomför studien heter Tina Asklöf och 

Madeleine Bengtsson och studerar på Sjuksköterskeprogrammet termin 6, som är sista terminen 

före examen. Vår handledare heter Elisabet Mattsson (elisabet.mattsson@pubcare.uu.se).  

 

Deltagande i denna studie är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vården kommer ej att 

påverkas om Du tackar nej.   

 

Om du har frågor kan Du nå oss på mobil eller via mail.  

Tina; 0736-298 999 (tina.asklof@hotmail.com) 

Madeleine; 0705-389 549 (maddeb.85@hotmail.com)   

 
 
 
…………………  ……………………….... 

Tina Asklöf   Madeleine Bengtsson 


