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Sammendrag 
Forfatter: Ariana Alic 

 

Tittel: «He lost something too»: En tematisk analyse av menns opplevelse under svangerskap 

med og uten et påvist strukturelt fosteravvik ved ultralydundersøkelse 

 

Veiledere: Mona Bekkhus og Eirin Pedersen 

 

Bakgrunn: Fedre er i dag mer involverte under svangerskap og i omsorg av barn. Dette er en 

konsekvens av blant annet endre kjønnsrollemønstre for både kvinner og menn (Rogers & 

Amato, 2000). De siste tiårene har vordende fedre i større grad blitt inkludert i familie-

forskningen, men det mangler likevel kunnskap om menns stressopplevelser under graviditet 

med og uten påvist strukturelle fosteravvik. Til tross for menns økende involvering fant en 

norsk studie fra 2018 at menn fortsatt føler seg ekskluderte i svangerskapsomsorgen (Solberg 

& Glavin, 2018b). Formålet med oppgaven er å belyse menns opplevelser av svangerskap 

med og uten påvist fosteravvik, og få et innblikk i deres behov for oppfølging under 

svangerskap. Metode: Intervjuene oppgaven er basert på er fra SOFUS. Intervjuformen som 

ble benyttet var five minute speach sample (FMSS) hvor deltagerne pratet fritt i 5 minutter. 

Totalt ble 30 menn intervjuet, og disse intervjuene utgjør oppgavens empiriske materiale. 

Intervjuene ble analysert gjennom en induktiv tematisk analyse. Analyse: Ut fra tema og 

forskningsspørsmål kunne deltagernes opplevelser konstrueres i 3 tema: Intrapsykiske tanker 

om farsrollen, farsrollen i relasjon til partner & farsrollen i møte med helsevesenet. 

Vordende fedre beskriver en spenning før ultralyd og en lettelse etter ultralyd hvis 

graviditeten forløper seg normalt. Mennene ble i ulik grad berørt av å få påvist avvik, og de 

fleste tenkte at det måtte opplevdes verre for partner. Dermed ble det viktig for vordende 

fedre og vise omsorg i den akutte fasen etter påvist avvik. Støtte og informasjon fra 

helsepersonell var av betydning for menns håndtering av situasjonen. Kliniske 

implikasjoner: Vordende fedre beksiver at de 1) ønsker å være tilstede under partners 

graviditet, som er viktig at helsevesenet anerkjenner, 2) erfarer at en måte å involvere seg i 

graviditet på er gjennom praktiske oppgaver som for eksempel å søke informasjon og innkjøp 

av utstyr til det kommende barnet 3) opplever en psykisk påkjenning ved påvist fosteravvik 

og har behov for støtte, 4) uttrykker behov for mer informasjon om årsak, diagnose, prognose 

og eventuell behandling ved påvist avvik. 

Nøkkelord: Ultralyd, farsrollen, strukturelle fosteravvik, svangerskapsomsorg, tematisk 

analyse  
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Forord 

I oppgaven har intervjuene fra SOFUS-studien blitt benyttet som empirisk materiale. 

Jeg ønsker å rekke en stor takk alle deltagerne som valgte å dele sin historie og erfaringer.   

Takk til deltagerne som sa ja til å bli intervjuet kort tid etter å ha fått påvist strukturelt 

fosteravvik under svangerskap. Og som modig delte sine opplevelser i en sårbar tid.  

Takk til Anne Kaasen som ga meg muligheten til å benytte meg av intervjuene som du 

har gjennomført, og for gode samtaler og refleksjoner underveis. Uten deg ville det ikke vært 

mulig for meg å skrive denne hovedoppgaven.  

Takk til mine veiledere Mona Bekkhus og Eirin Pedersen for gode og konstruktive 

tilbakemeldinger, interessante refleksjoner og støtte gjennom hele skriveprosessen.  

Jeg ønsker å takke min familie som hele veien har trodd og heiet på meg. Takk til min 

nydelige kjæreste Marcus Hauland for gode refleksjoner, emosjonell støtte og tålmodighet i 

en tid med mye frustrasjon og humørsvingninger, og for at du har fått meg til å le og slappe av 

i en tid som i utgangspunktet har vært preget av mye stress. Takk for at du har vært der for 

meg fra start til slutt. Og en stor takk til mine fantastiske venner som jeg aldri ville vært 

foruten. Jeg setter stor pris på støtten og oppmuntringen jeg har fått hele veien. Jeg er så 

heldig som har så flotte mennesker rundt meg. Dere er gull verdt!  

Takk til Sintef-gjengen for gode pauser, oppmuntring og mye latter innimellom 

slagene de siste ukene før innlevering.  

Tilslutt ønsker jeg å rekke en ekstra takk til min gode venninne Marit Aarø for støtte, 

gode tilbakemeldinger og korrekturlesing av oppgaven.  

 

Ariana Alic 

 

Universitetet i Oslo, oktober 2019  
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Introduksjon 

Bakgrunn  

[…] fortalte jeg meg hele tiden selv at jeg skulle vente til den store ultralyden for å på en måte mentalt 

akseptere at dette her skjedde, selv om jeg i det praktiske liv hadde begynt å forberede meg allerede. 

Ved innkjøp av ting og tang og alt sånn. Så det var i prosessen. Men jeg ville vente til selve ultralyden 

før jeg aksepterte det da. Alle rundt meg visste hva som kom til å skje men jeg hadde med vilje skrudd 

ned alt av forventninger og forberedelser til vi kom til ultralyden på [dag]. Og da var det meningen at da 

skulle raketten gå av og da var det fult kjør. (…) det tok jo 4 sekunder fra legen begynte å ta ultralyden 

til hun stoppet. Kroppen hadde da hatt 4 sekunder på seg til å gjøre seg helt klar til at nå skulle vi få 

bekreftet at alt var bra. Så i stedet kommer kontrabeskjeden. Og det var det jævla sjokket. (Mann gr.1) 

 

Menn er i dag mer involverte under partners graviditet og deltar i større grad på 

ultralydundersøkelsen slik som den vordende faren i intervjuet over. Det kan være mange 

årsaker til dette, blant annet at kjønnsrollemønsteret har endret seg for både kvinner og menn 

(Rogers & Amato, 2000). Menn som starter en familie må danne sin egen rolle som far og 

finne en balanse mellom arbeid, omsorgsoppgaver, husarbeid og hobbyer, på lik linje med 

deres partner (Solberg & Glavin, 2018a). I forskningen er det imidlertid psykologisk stress 

hos mor som har fått mest oppmerksomhet, selv om fedre også kan oppleve psykologisk 

stress ettersom de er mer involverte (Redshaw & Henderson, 2013; Weaver & Cranley, 1983). 

De siste årene har det vært økt fokus i familieforskningen på fedres opplevelser og 

psykologisk stress under og etter graviditet (Statham, Solomou & Chitty, 2002). Flere studier 

finner at psykologisk stress øker hos både kvinner og menn i løpet av graviditet (Philpott, 

Leahy-Warren, FitzGerald, Savage, 2017; Kaasen et al., 2017). Det er imidlertid lite detaljert 

kunnskap om psykologisk stress hos fedre. For eksempel, er det nesten ingen studier per i dag 

i Norge hvor menn har blitt studert når det gjelder å få på påvist strukturelt fosteravvik. I en 

studie fra SOFUS ble det funnet at å få påvist fosteravvik økte selvrapportert psykologisk 

stress hos både vordende mødre og fedre (Kaasen et al. 2013). Det er imidlertid lite annen 

kunnskap om hvordan det å få påvist fosteravvik påvirker vordende forelde. Og enda mindre 

kunnskap om hvordan påvist fosteravvik oppleves av vordende fedre (Kaasen et al., 2013; 

Statham et al., 2002).  

Det er det særlig viktig å studere psykologisk stress hos menn både siden menn i større 

grad er deltagende under svangerskapet, og fordi menn er en viktig psykologisk støtte for 

deres partner. Man vet lite om hvordan kommende fedres responser påvirker partners 

psykologiske stress, og om det kan ha en negativ påvirkning på interaksjonen i parrelasjonen 
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(Halford, Petch & Creedy, 2010). Dermed trenger forskningen også en bedre forståelse av den 

kommende far (Cabrera, Wight, Fagan & Schadler, 2011).  

Flere studier har vist at fedre bidrar med en unik og positiv innvirkning på barns 

utvikling (Brown, Mangelsdorf, Shigeto, & Wong, 2018; Freeman, Newland & Coyl, 2010; 

Kromelow, Harding & Touris, 1990). Ferders økende involvering er assosiert med bedre 

kognitiv kompetanse, færre atferdsproblemer, bedre emosjonsregulering, bedre 

emosjonsforståelse, bedre mental helse, mer empati, mindre kjønns-stereotypiske holdninger, 

mer intern kontrollplassering (inernal locus of control), sterkere verbale evner, mer akademisk 

motivasjon og suksess, bedre sosiale og problemløsningsevner hos barnet (Bi, Haak, Gilbert, 

El- Sheikh & Keller, 2018; Coleman, Garfield & American academy of pediatrics committee 

on psychological aspects of child and family health, 2004; Lamb 2010; Psychogiou, 2018; 

Sarkadi, Kristiansson, Oberklaid & Bremberg, 2008). 

Oppfølging under svangerskap har også endret seg på et institusjonelt nivå i Norge. 

Det er i dag et større fokus på hele familien i svangerskapsomsorgen (Solberg & Glavin, 

2018b). Likevel fant en morsk studie fra 2018 at menn fortsatt opplever varierende grad av 

inkludering, og opplever at tjenester i hovedsak er rettet mot mor og barn (Solberg & Glavin, 

2018b). Mer informasjon om menns opplevelser under svangerskap med og uten påvist 

fosteravvik, vil kunne gir helsevesenet informasjon som kan bidra til å utvikle tjenester som 

er mer rettet mot menn og som kan gjøre at menn føler seg mer inkludert i 

svangerskapsomsorgen. 

Begrepsavklaring  

Fosterutviklingen begynner ved unnfangelse og begrepet brukes for å beskrive hele 

utviklingsperioden frem til termin/fødsel (Nesheim, 2018c; Nesheim, 2018d). Derfor vil 

barnet i magen bli omtalt som foster i denne oppgaven. Dersom deltagerne velger å omtale 

fosteret som noe annet i sine intervju vil dette imidlertid ikke bli endret i de gjengitte 

utdragene i analysen. Gestasjonsalder brukes for å bestemme hvor lenge et foster har levd i 

mors mage. En begynner å regne gestasjonsalder fra første dag/første blødning i den siste 

menstruasjonen før graviditet (Nesheim, 2018b). Naegels regel ble benyttet for å regne ut 

svangerskapets lengde (gestasjonsalder) hos deltagerne (Nesheim, 2018b). 

Rutineultralydundersøkelse, heretter omtalt som ultralyd, gjennomføres i ca. uke 17-

19 og ultralydundersøkelsen har først og fremst et medisinsk formål (Lauvrak, 2012, s.38). 

Hensikten med rutineultralyd er å fastsette termin, undersøke antall fostre, bestemme 
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morkakens plassering, undersøke mengde fostervann og undersøke utviklingen og anatomien 

til fosteret (Lauvrak, 2012, s.38).  

Begrepet strukturelt fosteravvik er et vidt og omfattende begrep uten en klar 

definisjon som omhandler defekter, misdannelse eller sykdom hos fosteret (Nesheim, 2018a). 

I SOFUS studien ble strukturelle fosteravvik klassifisert ut ifra alvorlighetsgrad og 

prognostisk tvetydighet (Kaasen et al. 2010). Se vedlegg 2 for mer inngående informasjon om 

klassifisering av strukturelle fosteravvik. I denne oppgaven vil begrepet strukturelle 

fosteravvik bli kalt fosteravvik/avvik.  

Psykologisk stress (psychological distress) brukes ofte for å beskrive stress av en viss 

størrelse som er karakterisert av symptomer på depresjon og angst. I SOFUS- studien ble 

psykologisk stress undersøkt med ulike spørreskjema som målte angst, depresjon, sterke 

følelser, påtrengende tanker og bilder, plagsomme drømmer, unnvikelse og psykologisk 

aktivering (Se Kaasen et al., 2010 for ytterligere informasjon).  

 

Kunnskapsstatus 

De siste årene har vordende fedre og farskap fått mer oppmerksomhet i forskningen. 

Sammenlignet med studier på vordende mødre og morskap er imidlertid studier på vordende 

fedre og farskap fortsatt i mindretall. Samtidig mangler det studier som undersøker hvilken 

støtte og hjelp kommende fedre kan ha behov for når det gjelder oppfølging av helsevesenet. 

Utenom Kaasen og hennes kollegaer i SOFUS er det til min forståelse ingen i Norge som har 

studert hvordan det oppleves for vordende fedre å få påvist fosteravvik under ultralyd. 

Hvordan par opplever å få beskjed om at ikke alt er som det skal med foster under graviditet 

er nyttig å studere da beskjeden er et tydelig brudd med forventinger par har til ultralyd, som 

igjen fører til psykologisk stress og sorg for de parene dette gjelder. Økt kunnskap om 

hvordan det oppleves å få påvist avvik under graviditet kan dermed bidra til mer kompetanse 

om hvordan helsepersonell kan møte denne gruppen i den akutte fasen etter påvist avvik. 

Farsrollen:  

Ifølge sosial strukturteori (Eagly & Wood, 1999) tar menn og kvinner inn over seg 

visse kjønnsroller basert på individuelle valg og sosiokulturelle skript, og slike ideologier kan 

variere fra tradisjonelle til egalitære (ikke-tradisjonellere) kjønnsrollemønstre (Eagly & 

Wood, 1999; Gowda & Rodriguez. 2019). Gjennom de siste tiårene har kjønnsrollemønsteret 

endret seg fra et tradisjonelt kjønnsrollemønster til et mer egalitært kjønnsrollemønster. Med 
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denne endringen menes det at det tidligere var mest vanlig at kvinnene var hjemme med barn, 

og hadde ansvar for hjemmet, mens mennene var mest aktive utenfor hjemmet og hadde 

ansvar for å forsørge familien, og det overordnede økonomiske ansvaret. Dersom menn bidro 

i barneoppdragelse var det i hovedsak for å utøve disiplin og ikke for å gi emosjonell støtte 

(Rogers & Amato, 2000). De siste tiårene er karakterisert av mer egalitære maktrelasjoner 

med mer likestilling mellom kjønnene og mindre kjønnsdefinerte roller (Rogers & Amato, 

2000). Kvinner tar utdanning og er aktivt deltagende i arbeids- og samfunnslivet, og menn har 

en mer aktiv rolle i hjemmet og i oppfølging av barn (Pruett,1998; Hangsleben, 1980).  

Endringer i kjønnsrollemønstre må også ses i sammenheng med endringer i 

samfunnsstrukturer og behov for organisering av hverdagslivet. Hvordan best kombinere jobb 

og familieliv er et viktig spørsmål som både kvinner og menn har måttet stille seg de siste 

tiårene (Fein, 1976). For menn er det imidlertid mindre klare sosiale normer for hvordan de 

skal organisere sine roller, og kan oppleve utfordringer med å finne en balanse mellom jobb 

og familieliv. Denne problemstillingen som menn i større grad opplever i dag har blitt kalt for 

«the new male mystique» (Aumann, Galinsky & Matos, 2011, s.19), hvor menn kan oppleve 

at de burde være mer involverte i omsorgsoppgaver samtidig som de fungerer som 

økonomiske hovedbidragsytere. Menn i dag opplever nå noe av det kvinner opplevde da de 

gikk ut i arbeid for flere år siden (Fillo, Simpson, Rholes & Kohn, 2015).  

Videre kan kjønnsrolleholdninger påvirke involvering i omsorg av barn. En studie fant 

at mer egalitære kjønnsroller hos menn var assosiert med at de rapporterte mer bidrag, 

sammenlignet med menn som hadde mer tradisjonelle holdninger til kjønn. Dette var omvendt 

for kvinner hvor mer egalitære kjønnsroller hos kvinner var assosiert med at de rapporterte 

mindre bidrag sammenlignet med kvinner som hadde mer tradisjonelle holdninger til kjønn 

(Fillo et al., 2015). Dette støttes av funn fra andre studier som fant at jo mindre forskjell fedre 

opplevde det var mellom morsrollen og farsrollen, desto mer var de villige til å ta på seg 

omsorgsoppgaver og rapporterte mer positive reaksjoner i relasjon til deres spedbarn (Cordel, 

Parke & Sawin, 1980).  

Studier finner også at det å få barn kan påvirke holdninger til kjønn hos par (Katz-

Wise, Priess Hyde, 2010). Både kvinner og menn ser ut til å endre sine holdninger til å bli 

mer tradisjonelle etter at barnet er født (Goldberg & Perry Jenkins, 2004; Katz-Wise et al., 

2010). Kvinner ser ut til å endre seg mer enn menn, og foreldrepar som venter sitt første barn 

ser ut til å endre seg mer enn foreldre som har barn fra før. Disse endringene i 

kjønnsrolleholdninger kan både tilskrives endringer som skjer under overgangen til å bli 
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foreldre for par som ikke har barn fra før, og til nye forhandlinger om fordeling hvis paret 

som venter barn har barn fra før Katz-Wise et al., 2010).  

Overgang til farskap under graviditet:  

Å få vite at partner er gravid er en viktig livshendelse også for menn, og allerede under 

graviditeten begynner menns forventninger til farsrollen å ta form (Roberts, 2016). Når en 

mann finner ut at hans partner er gravid har han under ni måneder til å forberede seg 

psykologisk til farsrollen. Studier finner at det er under graviditeten menn i stor grad opplever 

at overgangen fra «mann» til «far» finner sted (Finnbogadottir et al., 2003). Studier ser ut til å 

indikere at det er graviditet heller enn tiden etter barnets fødsel som er den mest stressende 

perioden for menn i overgangen til å bli far (Condon, Boyce & Corkindale, 2004). De 

viktigste endringene skjer relativt tidlig under graviditet (Condon et al., 2004). Dette kan ses i 

sammenheng med forskning som finner at kommende fedre som blir engasjert tidlig i 

graviditet opplever det lettere i overgangen til farsrollen og har større sannsynlighet for å 

engasjere seg i omsorgsoppgaver overfor barn (Cordell et al., 1980; Draper, 2002).  

«Kriseperiode»: Det er forskjeller mellom hvordan menn opplever det nye ansvaret 

som det å få barn fører med seg. For noen kan overgangen til foreldreskap bli en livsendring 

som trigger stress, depresjon og angst, og en følelse av avmakt og usikkerhet knyttet til 

fremtiden (Finnbogadottir et al., 2003). Flere menn kan føle en usikkerhet knyttet til 

graviditet, uansett om graviditet er planlagt eller ikke (Solberg & Glavin, 2018). Samtidig kan 

vordende fedre oppleve økning i økonomisk ansvar, økning i hvor mye emosjonell støtte 

partner trenger, og et behov for å vurdere sin egen livsstil og hva de ønsker å prioritere 

fremover (Boyce, Condon, Barton, Corkindale, 2007; Finnbogadottir et. al., 2003). Det å «gi 

opp» det gamle og bekymringsløse livet kan for noen menn oppleves utfordrende (Boyce et 

al., 2007; Finnbogadottir et. al., 2003). Dette kan ses i sammenheng med studier som finner at 

vordende fedre ser ut til å være dårlig forberedte på endringer som foreldreskap kan medføre, 

spesielt mulighet til intimitet med partner (Condon et al., 2004; Finnbogadottir et al., 2003).  

Periode for personlig vekst: For andre kan svangerskapet oppleves som en givende 

periode (Boyce et al., 2007). Noen menn har beskrevet overgangen fra å ha et fokus på seg 

selv til et fokus på «oss» kan oppleves som positivt for deres personlige utvikling 

(Finnbogadottir et. al., 2003). For dem kunne rollen som «vordende fedre» forsterke selvtillit 

og føre til en bekreftelse av deres maskulinitet (Finnbogadottir et. al., 2003). Graviditet kan 

også være en viktig utviklingsperiode for vordende fedre hvor de kan reflektere over hvilke 
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verdier de ønsker og ikke ønsker å overføre til deres kommende barn (Hangsleben, 1980; 

Solberg & Glavin, 2018a). Økt fokus på partner kan også for noen menn føre til økt selvtillit 

(Finnbogadottir et.al., 2003). En studie fant at hvis farsrollen både kunne romme mennenes 

behov og partners ønsker, så var dette viktigere for menns tilpasning til livet etter fødsel enn 

hvis de måtte innta en rolle hvor det på forhånd var bestemt hvor involvere de skulle være i 

omsorgsoppgaver (Fein, 1976). 

Spesifikke utfordringer ved farsrollen: Det har blitt argumentert for at menn kan 

oppleve noen kjønnsspesifikke utfordringer eller barrierer knyttet til farsrollen. For eksempel 

må fedre i dag bidra med både økonomisk og emosjonell støtte, og forskning har funnet at 

fedre oftere opplever forvirring rundt hva som forventes av dem fordi tidligere generasjoner 

hadde et annet syn på fars involvering i omsorgsoppgaver (Condon et al., 2004; Curtis, L. B. 

Blume & Blume, 1997). Menn ser også ut til å ha større utfordringer med å finne ut av 

hvordan kombinere krav på jobb og krav i  hjemmet i et mer egalitært samfunn, og kan 

dermed oppleve større rollekonflikt sammenlignet med kvinner (Solberg & Glavin, 2018a; 

Curtis et al., 1997, Wilson, et al., 1999).  

 Menn kan oppleve et «generasjonsgap» hvor de ikke føler at de har mulighet til å 

kommunisere sine problemer til deres fedre eller svigerfedre (Finnbogadottir et.al., 2003). 

Dette gjør at menn kan oppleve å mangle rollemodeller for deres nye rolle som mer aktive og 

involverte fedre (Bartlett, 2004; Condon et al., 2004). Hvilken relasjon menn hadde til egne 

fedre kunne også påvirke hvor involverte fedrene var overfor sine egne barn. For eksempel 

fant en studie at erfaringer med egne fedre påvirket hvor villige menn var til å ta på seg 

omsorgsoppgaver for egne barn. Hvis mennene identifiserte seg med egne fedre, så var de 

mer villige til å ta på seg omsorgsoppgaver (Cordell et al., 1980).  

 En annen viktig faktor i overgangen til farsrollen er støttenettverk. Sammenlignet med 

kvinner har menn et mindre støttenettverk, og benytter seg mindre av det støttenettverket de 

har (Boyce et al., 2007; Condon et al., 2004). Dette gjør at menn er mer avhengige av deres 

partner for støtte enn omvendt (Condon et al., 2004). Samtidig finner studier at kvinner heller 

velger å søke støtte og selskap hos venninner og helsepersonell. Menn kan oppleve at partner 

blir mindre tilgjengelig og støttende i en tid hvor de har behov for den støtten i større grad. 

Videre kan menn føle seg mindre nyttige for partner som igjen kan påvirke relasjon de får til 

svangerskapet (Boyce et al., 2007; Pelchat, Lefebvre & Levert, 2000).  

Introduksjon av krevende og ofte ukjente omsorgsoppgaver kan oppleves som svært 

stressende, spesielt for menn uten særlig erfaring med omsorgsoppgaver før de blir fedre for 

første gang (Fillo et al., 2015; Boyce et al., 2007). Kvinner har gjennom livet større 
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sannsynlighet for å ha fått erfaring med omsorgsoppgaver sammenlignet med menn, som gjør 

at de ofte er mer komfortable med det å utøve omsorgsoppgaver og har bedre forutsetninger 

for å håndtere dem (Fillo et al., 2015; Solberg & Glavin, 2018a). En studie har pekt på at dette 

også kan ha noe å gjøre med at kvinner i større grad er sosialiserte til å være 

relasjonsorienterte, og at det å ta på seg omsorgsoppgaver i større grad er en del av kvinners 

kjønnsrollemønster (Fillo et al., 2015).  

Til sammen kan disse utfordringene skape den «den perfekte stormen» for noen 

vordende fedre som er på vei inn i farsrollen.  

Farsrollen knyttet til selvkonsept og identitet: Graviditet hos partner kan skape 

endringer i menns selvkonsept og identitet. Menn begynner å lage et indre psykologisk rom 

for barnet der de tar innover seg graviditet og begynner å se for seg hvordan rollen som far 

blir (Roberts, 2016). Hvorvidt menn er komfortable med å lage et indre rom for barn ser ut til 

å ha sammenheng med hvor komfortable de er med å snakke med deres partner og andre om 

graviditet og farskap (Roberts, 2016). Samtidig kan menns reaksjoner på å høre at partner er 

gravid si noe om hvor emosjonelt klare de er for graviditet og farskap.  

En annen form for psykologisk endring under graviditet kan være endringer i hvilken identitet 

som blir fremtredende (Guilbert,2001; Pasley, Kerpelman & Stryker. & Serpe, 1982, s.199-

218).  Dette er basert på identitetsteori hvor en tenker seg at individet har multiple identiteter, 

for eksempel ektefelle og arbeidstaker, som er organisert i et hierarki hvor noen identiteter er 

med fremtredende (salient) enn andre (Pasley et al., 2001; Stryker. & Serpe, 1982, s.199-218). 

Hvilke identiteter som er fremtredende har å gjøre med hvor forpliktet man er overfor den 

rollen eller identiteten. Hvis en er mer forpliktet til en rolle, som for eksempel foreldrerollen, 

vil denne rollen bli mer fremtredende (Stryker. & Serpe, 1982, s.199-218). Samtidig kan 

samfunnet påvirke hvilken identitet som blir fremtredende ved å skape ulike begrensninger og 

muligheter for menn og kvinner (Eagly & Wood, 1999). Tidligere var det mer tradisjonelle 

inndelinger hvor familie- og omsorgsrollen var mer fremtredende for kvinner, og 

forsørgerrollen mer fremtredende hos menn (Eagly & Wood, 1999). En studie fant at familie 

blir mer fremtredende og arbeid blir mindre fremtredende i identiteten til både kvinner og 

menn under graviditet. Endringene var størst for førstegangsforeldre sammenlignet med 

foreldre som hadde barn fra før, og større for kviner sammenlignet med menn (Katz-Wise et 

al. 2010). Disse funnene viser at for kvinner så ser familie fortsatt ut til å være mer 

fremtredende enn for menn.   
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Vordende fedres opplevelse av rutineultralyd 

Til tross for ultralydens medisinske formål tenker mange at ultralyd primært er for å 

bekrefte graviditet og utelukke at noe er galt med foster (Kowalcek, 2007).  Ofte blir ultralyd 

presentert som en gøy opplevelse for paret, og mange par har en forventning om at de endelig 

skal kunne se fosteret og muligens få vite kjønnet (McCoyd, 2007). Dette gjør at de fleste par 

tar imot ultralyd uten å reflektere over hva det kan innebære (Thorpe, Harker, Pike & Marlow, 

1993), selv om det også kan ligge en bekymring om potensielle fosteravvik hos parene 

(Kowalcek, (2007).   

Studier finner at ultralyd er en viktig og unik begivenhet for både kommende mødre 

og fedre (Ekelin, Crang- Svalenius & Dykes, 2004). For noen par er det i tillegg en sosial 

begivenhet for hele familien (Hyde, 1986). Mange ser på ultralyd som en milepæl hvor paret 

får en slags bekreftelse på graviditeten (Ekelin el al., 2004). Hvis svangerskapet forløper seg 

normalt er ultralyd ofte en positiv opplevelse for både kommende mødre og fedre, og begge 

opplever mindre bekymring for svangerskapet etter ultralyd (Ekelin et al., 2004; Ekelin, 

Crang- Svalenius, Larsson, Nyberg, Marsal & Dykes, 2009; Eurenius, Axelsson, Gallstedt-

Fransson & Sjoden, 1997). Vordende mødre ser imidlertid ut til å ha mest reduksjon av 

bekymring sammenlignet med vordende fedre (Ekelin et al., 2009).  

De fleste kommende fedre deltar i dag på ultralyd og engasjerer seg i partnerens 

svangerskap. Det er derfor sentralt å også forstå hvilke forventninger og opplevelser som 

kommende fedre har knyttet til ultralyd. Studier finner at kommende fedre ser ut til å være 

like positive til, og emosjonelt involverte i, ultralyd som kommende mødre (Eurenius et al., 

1997; Villeneuve, Laroche, Lippman, Marrache, 1988). Både kommende mødre og fedre 

rapporterer stress under svangerskap, men kommende mødre rapporterer et høyere stressnivå 

enn kommende fedre. (Kaasen et al., 2017). For kommende fedre kan imidlertid stress under 

svangerskap være relatert til aspekter utenfor graviditetn, som dårlig forhold til partner og 

dårlig sosialt nettverk (Condon, Boyce & Corkindale, 2004; Schumacher, Zubaran & White, 

2008). Mangel på informasjon om graviditet og fødsel ser også ut til å kunne øke menns 

opplevelse av stress (Boyce, Condon, Barton & Corkindale, 2007).  

Det ha blitt diskutert at ultralyd kan være et spesielt viktig psykologisk vendepunkt for 

vordende fedre under graviditet (Chin, Daiches, Hall, 2011; Finnbogadottir, Crang Svalenuis 

& Perrson, 2003). Før ultralyd beskriver ofte kommende at de opplever seg ekskluderte og 

distanserte til graviditeten (Ekelin et al., 2004; Finnbogadottir et al., 2003; Draper, 2002). 

Graviditeten oppleves på et abstrakt nivå fordi kontakten med fosteret kun finner sted 

gjennom partners kropp og opplevelser (Chin et al., 2011; Draper, 2002; Ekelin et al., 2004; 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chin%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21941706
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Daiches%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21941706
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Finnbogadottir et al., 2003; Solberg & Glavin, 2018a). Under ultralyd får kommende fedre 

mulighet til å selv få en relasjon til foster (Ekelin et al., 2004). Dette gjør at graviditeten blir 

mer virkelig, ekte, tilgjengelig og konkret for kommende fedre, som igjen kan gjøre at fedre 

involverer seg mer i graviditet etter ultralyd (Draper, 2002; Ekelin et al., 2004; Finnbogadottir 

et al. 2003; Solberg & Glavin, 2018a).  

Det har det blitt undersøkt hvorvidt vordende fedre knytter seg til foster i like stor grad 

som vordende mødre. Her er det sprikende funn. En studie fant at tilknytning til foster ikke 

varierte mellom vordende mødre og fedre (Wilson et al., 2000), mens andre studier har 

rapportert forskjeller (Mercer, Ferketich, May, DeJoseph & Sollid, 1988; Schodt, 1989; 

Ustunsoz, Guvenc, Akyuz & Oflaz, 2010). I tillegg fant Condon (1985) at gravide kvinner og 

deres partner hadde ganske like tanker og følelser om foster, men at det var mindre sannsynlig 

at fedre uttrykte disse følelse i sin atferd. Ved litteraturgjennomgang fant jeg imidlertid få 

studier av nyere tid  hvor forskjeller mellom vordende mødres og fedres tilknytning til foster 

har blitt undersøkt. Det kan dermed være uklart hva status er i dag.  

Å få påvist strukturelt fosteravvik i svangerskapet 

 Å få påvist fosteravvik oppleves for par som et brudd med de forventingene som ligger 

til grunn for ultralyd (McCoyd, 2007). Oddsene for at det skal være noe som ikke stemmer 

med fosteret er i utgangspunktet lave. Studier har vist at prevalensen i lavrisiko befolkning er 

i overkant av 2 % i Norge (Lauvrak, 2012, s.83). Det er likevel slik at mange par 

undervurderer muligheten for å få påvist fosteravvik i svangerskap (Kowalcek, 2007; 

McCoyd, 2007). Flere tenker at hvis alt har gått som det skal frem til første trimester så vil det 

bety at fosteret er friskt (McCoyd, 2007). Samtidig finner studier at par er lite forberedte på å 

få påvist avvik (Kowalcek, (2007). Par kan før ultralyd ha sterke forsvarsmekanismer rundt 

mulighet for å få påvist avvik, og det er få som reflekter rundt hva de ønsker å gjøre hvis de 

mot alle odds skulle få beskjed om avvik (Ekelin et al., 2004). Dermed oppleves beskjeden 

som uventet og fører til et stort sjokk (Kowalcek, 2007). 

Det å få påvist fosteravvik kan videre føre til skyldfølelse hos kommende mødre og 

spekulasjoner rundt om fosteravviket oppsto som konsekvens av egen atferd. En studie fant at 

kommende mødre skapte en «falsk trygghet» ved å tenke at så lenge alt ble gjort «riktig» 

under graviditet så ville svangerskapet forløpe seg normalt (McCoyd, 2007). Dette kan 

imidlertid skape skyldfølelse hvis det skulle bli påvist avvik og gjøre sjokket og situasjonen 

mer traumatisk. Studien fant videre at de kvinnene som valgte å avbryte svangerskap så på 
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seg selv som «dårlige» mennesker. Dette fordi de hadde en forestilling om at hvis de bare 

hadde vært mer aksepterende overfor å gfå et sykt barn, så ville de valgt å forsete graviditet. 

Dette så ut til å videre øke skyldfølelsen (McCoyd, 2007). En vet imidlertid lite om hvordan 

vordende fedre tolker det å få påvist avvik under partners graviditet og om deres opplevelser 

knyttet til skyld.   

Hvis fosteravviket som bli påvist er alvorlig må kvinnen i samråd med sin partner 

vurdere om det er ønskelig å fullføre svangerskap og hvilke konsekvenser valget vil ha for 

både svangerskap og livet etterpå. I tillegg må avgjørelsen tas under en svært tung og 

stressende tid for kommende foreldre (Kowalcek, 2007). Det er få studier som har undersøkt 

beslutningstakningsprosessen og sorgprosessen etter påvist fosteravvik (McCoyd, 2007). En 

studie som undersøkte beslutningstakingsprosessen hos kvinner som valgte å avslutte ønsket 

svangerskap fant at flere av kvienne i utgangspunktet tenkte at de ville beholde barnet uansett 

utfall av graviditet. Dermed kan avgjørelsen oppleves mer traumatisk fordi kvinnene opplevde 

å gå imot sine egne ord og verdier. Etter at kvinnene velger å avslutte opplevde flere av dem 

mye sorg og skyldfølelse, og tenkte dermed at de hadde valgt feil. Det var vanskelig å oppleve 

at det riktige valget kunne gjøre så vondt. Studien illustrerer at det på forhånd er utfordrende å 

avgjøre hvilket valg en kommer til å ta hvis en havnet i den situasjonen (McCoyd, 2007).  

Det har blitt diskutert at ultralyd er med på å «lage» et barn ut av foster, noe som 

tidligere pleide å skje ved fødsel (McCoyd, 2007). Studier finner at par ofte begynner å gi 

fosteret en identitet allerede under graviditet, og karakteristikker ved både personlighet og 

utseende blir attribuert til foster lenge før det er holdepunkter for å gi en slik karakterisering. 

(Kowalcek, 2007; McCoyd, 2007; Ekelin et al., 2004; Tooten et al., 2014). Tilknytning til 

foster er gjerne noe som blir sett på som positivt, men kan dermed ha store konsekvenser for 

par som får påvist fosteravvik ved ultralyd. Da vil ikke paret bare miste er foster, de vil miste 

sitt barn som de har lengtet etter å møte. Tidligere komplikasjoner under graviditet ser ut til å 

kunne påvirke tilknytningsprosessen. En studie fant at kvinner som hadde opplevd problemer 

med å bli gravide opplevde mindre psykologisk stress ved påvist fortavvik sammenlignet med 

kvinner som ikke hadde opplevd komplikasjoner under graviditet. En mulig implikasjon kan 

være at dette påvirker foreldrenes tilknytning til fosteret. For eksempel kan kvinnene være 

engstelige for at det kan skje noe galt igjen og dermed ikke ønske å danne seg ett bilde av 

fosteret før senere eller ved fødsel (Hunfeld et al., 1993).  

Vordende fedres opplevelse av strukturelt fosteravvik under svangerskap: I 

forskningen har det være lite oppmerksomhet på kommende fedres psykologiske responser 

etter påvist fosteravvik prenatalt (Kaasen et a., 2013). Kaasen et al. 2010 fant at både 
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vordende mødre og fedre rapporterte et økt stressnivå og skåte høyere på mål for angst og 

depresjon i svangerskap med påvist avvik sammenlignet med svangerskap med normale 

forløp. Funnet støttes av andre studier (Kowalcek, 2007). I likhet med vordende mødre ble 

vordende fedres psykiske helse påvirket av fosteravvikets alvorlighetsgrad og tvetydighet 

rundt diagnose og prognose. I motsetning til vordende mødre så påvirket verken 

gestasjonsalder eller andre bakgrunnsvariabler fedres psykologiske reaksjoner (Kaasen et al., 

.2010; Kaasen et al., 2013).  

Vordende fedre rapporterte mindre symptomer på angst og depresjon sammenlignet 

med vordende mødre ved påvist fosteravvik under svangerskap. Likevel var det høyt samsvar 

mellom stressnivå rapportert av vordende mødre og fedre innad i samme par ved påvist avvik 

(Kaasen et al, 2013). Dette støttes av funn fra andre studier (Skari et al., 2006). Kaasen et al. 

(2013) kunne ikke fastslå hvorfor menn hadde lavere skårer sammenlignet med kvinner. 

Andre studier har funnet at det kan ha noe å gjøre med kjønnsspesifikke forskjeller i 

opplevelse av graviditet og reproduksjonsbiologi hvor kommende fedres erfaringer enten er 

gjennom deres partner eller på et teoretisk nivå (Condon, 2006).  

Vordende fedres psykiske helse og mestring 

Graviditet fører også til påvisbare psykologiske forandringer hos menn, og fysiske 

symptomer som kan minne om partners helseforandringer. Dette kalles couvade. Det er uklart 

hvordan en skal forstå dette fenomenet i forskningen (Bartlett, 2004). Studier har funnet at 

menn ikke har samme risiko som kvinner for å utvikle depresjon etter fødsel (Gotlib & 

Hammen, 1992; Condon et al., 2004). Dette kan ha ulike årsaker som både omhandler 

faktiske forskjeller mellom kjønn, at menn underrapporterer symptomer eller at 

måleinstrumentene som brukes ikke fanger menns depressive symptomer i like stor grad som 

kvinners (Wilhelm & Parker, 1993). Likevel har forskningen vist at menn, hvor fosteravvik 

blir påvist, opplever flere psykiske vansker enn menn der dette ikke er påvist (Kaasen et.al., 

2013). Dette er ett viktig samfunnstema fordi vordene fedre som rapporterer mange 

symptomer på stress angst og depresjon også har lavere livskvalitet, er mindre fornøyde med 

relasjon til partner (føle at partner er mindre omsorgsfull og mer kontrollerende), mer 

nevrotiske og har mer umodne forsvarsmekanismer, sammenlignet med menn som opplever 

mindre stress (Boyce et al., 2007). Hvis menn opplever at de har en følelse av kontroll og at 

graviditeten er håndterbar, så kan dette øke mestring. Fedre ser ut til å kunne oppnå denne 

kontrollfølelsen gjennom praktiske forberedelser som å forberede hjemmet og bilen (Solberg 
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& Glavin, 2018a). Praktisk kontroll har i andre studier også blitt pekt på som en faktor som 

kan fremme mestring (Finnbogadottir, 2003; Solberg & Glavin, 2018b). 

Tilpasningsstrategier: Det kan være noen forskjeller knyttet til hvilke individuelle 

tilpasningsstrategier kvinner og menn benytter seg av fort å mestre det å ta seg av et barn med 

helseproblemer (Pelchat et al., 2007). Selv om de fleste studier er gjort etter at barnet er født, 

så kan det tenkes at disse likhetene og ulikhetene også kan eksistere under graviditet. Studier 

finner at fedre i mindre grad benytter seg av emosjonelle strategier enn mødre (Heath & 

Orthner, 1999), og dette er forenelig med forskningen som indikerer at kvinner i større grad 

søker støtte i stressende situasjoner (Boyce et al., 2007; Condon et al., 2004). Fedre bruker i 

større grad kognitive problemløsningsstrategier og unnvikelsesstrategier sammenlignet med 

mødre. (Benn & McColl, 2004; Chesler & Parry, 2001). Både mødre og fedre har behov for 

informasjon, og manglende informasjon og usikkerhet fører til økende stress hos begge 

foreldre (Ellis et al., 2002).   

Farsrollen og parrelasjonen 

Det å få barn kan bli en ny relasjonell utfordring for par (Fillo et al., 2015). Dersom 

det eksisterer problemer eller ulikheter i parrelasjonen før graviditet, kan disse øke, samtidig 

som graviditet også kan by på nye utfordringer for paret (Finnbogadottir et al., 2003; 

Hakulinen, Paunonen, White, & Wilson. 1997). Når par venter deres første barn skjer det en 

overgang fra en dyadisk til en triadisk relasjon, og en må dele partners kjærlighet med en 

tredjepart som kan skape nye utfordringer (Boyce et al., 2007). Studier finner at par under 

graviditet kan oppleve en nedgang i tilfredshet i parrelasjonen (Belsky & Rovine, 1990). En 

meta-analyse fant imidlertid at både par under graviditet, og par uten barn, rapporterte mindre 

tilfredshet i parrelasjonen over samme tidsspenn, og dette kan indikere at overgangen til å bli 

foreldre kanskje ikke er den avgjørende faktoren når det kommer til nedgang i tilfredshet i 

parrelasjonen over tid (Mitnick., Heyman & Smith Slep, 2009). Studier finner samtidig at 

noen par kan bli mer lykkelige når de venter barn og at parrelasjonen kan bli sterkere under 

graviditet (Finnbogadottir et. al., 2003). 

Dersom par opplever nedgang i tilfredsstillelsen i parrelasjonen finner studier at det 

kan ha negative effekter på interaksjoner innad i paret, med barn, og i familiesystemet (Owen 

& Cox, 1997). Forhold som kan gjøre at parforholdet blir svekket under graviditet kan være 

endringer i roller som ikke oppleves positivt, stress, kronisk utmattelse, ekstra økonomiske 
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belastninger, opplevelse av å ikke være forberedt på nye omsorgsoppgaver og større arbeid-

familie konflikt (Belsky & Rovine, 1990; Boyce et al.,2007; Kohn et al. 2012).  

For menn ser støtte fra partner under graviditet og etter fødsel ut til å være av betydning for 

håndtering av graviditet (Fein, 1976; Freeman, Newlnd & Coyl, 2010; Kohn et al., 2012; 

Zelkowitz & Milet, 1998). Hvis menn får mulighet for å prate sammen med partner om 

hvordan deres rolle som fedre skal være så vil det kunne skape forutsigbarhet og kontroll som 

kan påvirke overgangen til farsrollen i en positiv retning (Hangsleben,1980). Menns 

distanserte til graviditet er derimot en risikofaktor for spenning i parrelasjonen. (Roberts, 

2016).  

Hvordan fedre opplever parrelasjonen har også betydning for deres interaksjoner med barn. 

Studier finner at stress og problemer i parrelasjonen kan påvirke fedres sensitivitet og 

engasjement overfor barn, og fedres involvering i omsorgsoppgaver (Cabrera, Fagan, Wight 

& Schadler, 2011; Owen & Cox, 1997; Pelchat, Lefebvre & Perreault, 2003). Hvorfor 

konflikt i parrelasjonen påvirker foreldres relasjon til barn har blitt foreslått å være et resultat 

av en «spill over effect» hvor emosjoner, affekt og humør overføres fra parrelasjonen til 

relasjonen med barn, spesielt hos menn (Cabrera et al., 2011; Davies et al., 2009). Flere 

studier finner at der et fedre og deres relasjon til barn som i størst grad blir påvirket ved mye 

konflikt i parrelasjonen (Cabrera, et.al, 2011; Davies, Sturge-Apple, Woitach & Cummings, 

2009; Koert et al., 2019). 

Høyere unnvikende tilknytning, spesielt hos menn, er også assosiert med mer arbeid-

familie konflikt som igjen er assosiert med nedgang i opplevelse av tilfredshet i parrelasjonen 

over tid. Effekten ser ut til å være størst blant menn som opplever å måtte bidra til 

omsorgsoppgaver i stor grad (Fillo et al., 2015). Dette kan ha noe å gjøre med at 

omsorgsoppgaver kan true menns behov for autonomi og behov for å realisere andre mål i 

livet (Fillo et al., 2015; Kohn et.al., 2012). For veldig engstelige individer så ser manglende 

støtte ut til å føre til mindre tilfredshet i parrelasjonen (Kohn et.al., 2012), og høy- arbeid 

familie konflikt ser ut til å være knyttet til mindre tilfredsstillelse fordi engstelige menn 

opplever å ikke få nok tid til familie på grunn av arbeid (Kohn et.al., 2012). Hvis menn har en 

sikker tilknytning, og kvinner en usikker tilknytning, så ser fedres sikre tilknytning se ut til å 

fungere som en «buffer» i parrelasjonen, men ikke omvendt (Poulsen, Hazen & Jacobvitz, 

2018). Studier finner at i parforhold hvor det er et høyt konfliktnivå, er det menn og deres 

interaksjon med barn det gå mest ut over. (Bi et al., 2018). Implikasjoner for disse funnene 

kan være at menns sårbarhet har større effekt på parrelasjonen og foreldre-barn relasjoner 

sammenlignet med mors sårbarhet.  
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 Farsrollen i møte med helsevesen 

Svangerskapsomsorgen og helsestasjonstjenesten i Norge har de siste årene endret seg fra et 

fokus på mor og barn til fokus på et hele familien (Solberg & Glavin, 2018b). Til tross for 

dette er mødre fortsatt hovedbrukere av helsetjenestene, og det er forsket lite på hvordan fedre 

føler seg ivaretatt i møte med helsetjenestene og hva som skal til for at de skal benytte seg av 

tjenestene i større grad (Solberg & Glavin, 2018b). Barnehagepolitikk, kvinners økende 

deltagelse i arbeidslivet og innføring av fedrekvoten har bidratt til at menn som starter en 

familie ikke er foruten å måtte ta stilling til hvordan de skal håndtere omsorg for barn (Barne- 

og familiedepartementet, 2002-2003; Skjøthaug, 2016, s.85-97). Dermed er det viktig at 

forskningen også inkluderer vordende fedre i svangerskapsstudier.  

 I tillegg har kommende fedres reaksjoner påvirkning på kommende mødre, og  

motsatt, noe som også er med på å illustrere viktigheten av å involvere begge parter i 

oppfølgning (Tifferet, Manor, Constantini, Friedman & Elizur, 2011). En norsk studie fra 

2018 studerte hvordan fedre opplevde seg ivaretatt av svangerskapsomsorgen (Solberg & 

Glavin, 2018b). Denne fant at fedre opplevde varierende grad av inkludering, og at tjenestene 

i hovedsak var rettet mot mor og barn, selv om tjenestene skulle ha et familieperspektiv. 

Mennene følte at de i liten grad ble inkluderte under konsultasjon. Dersom mennene først ble 

inkludert, opplevdes dette delvis unaturlig da det ikke var forventet. Internett ble beskrevet 

som hovedkilden til informasjon, og ikke helsepersonell (Solberg & Glavin, 2018b). Fedrene 

hadde et ønske om en mer aktiv rolle og større grad av inkludering under graviditet og etter 

graviditet. For at dette skal bli en mulighet må helsetjenestene i større grad vektlegge fedre 

som selvstendige og likestilte omsorgspersoner, og på en bedre måte legge til rette for at fedre 

skal få mulighet til å delta (Solberg & Glavin, 2018a; Coleman et. al. 2004). Videre kan 

helsepersonell fungere som rollemodeller da graviditet for menn er et usikkert prosjekt uten 

klare forventninger (Coleman et. al. 2004).  

Tap av foster under graviditet og trolig andre problemer under svangerskap er et unikt 

helseproblem da det både vordende mødre og fedre, individuelt og som par (Koert et.al., 

2019). Både vordende mødre og fedre opplever en ekstra psykologisk påkjenning ved 

ekstraordinære funn på ultralyd, og begge parter har dermed behov for ekstra støtte etter slike 

funn (Kaasen et al., 2013). Samtidig ser kommende mødre og fedre ut til å bli påvirket av litt 

ulike former for stress, og menn kan ha behov for hjelp til andre typer mestringsstrategier enn 

kvinner hvis det blir påvist fosteravvik under graviditet (Kaasen et al., 2017). 

https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/id298/
https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/id298/
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Hensikt og forskningsspørsmål 

Fedre involverer seg i økende grad i omsorg for barn, og de aller fleste kommende fedre deltar 

på ultralydundersøkelse og fødsel. Imidlertid er det få studier av vordende fedres opplevelser 

av svangerskap. Under svangerskapet og rett etter fødsel er det primært den vordende moren 

som har vært gjenstand for forskning og for primær omsorg i helsevesenet, mens far ofte er 

sett på som ett støtteapparat for moren. Dette er imidlertid i ferd med å endres, og fedrene er 

viktigere i dagens forskningsbilde da de er mer involverte og har en betydning for barns 

utvikling. I denne oppgaven vil kommende fedres opplevelse av farsrollen under partners 

graviditet undersøkes i svangerskap hvor det har blitt påvist strukturelt fosteravvik, i 

svangerskap hvor det tidligere har blitt påvist strukturelt fosteravvik og i svangerskap hvor det 

verken tidligere har blitt påvist strukturelt fosteravvik eller under aktuelt svangerskap. Det er 

spesielt opplevelsene knyttet til tiden rundt ultralyd som vil undersøkes i oppgaven da 

intervjuene er gjennomført kort tid etter ultralydundersøkelsen. På bakgrunn av dette er 

forskningsspørsmålene mine for følger;  

1. Hvordan opplever vordende fedre ultralyd i svangerskap hvor det har blitt påvist 

strukturelt fosteravvik i forhold til hvor det ikke har blitt påvist strukturelt fosteravvik?   

2. Hvordan opplever vordende fedre farsrollen under graviditet i svangerskap hvor det har 

blitt påvist strukturelt fosteravvik og hvor det ikke har blitt påvist strukturelt fosteravvik? 

3. Hvordan opplever vordende fedre at de ble møtt av helsevesenet? Hva slags type 

oppfølging opplever vordende fedre at de hadde behov for ved påvist fosteravvik?   

 

Metode 

SOFUS:  

Det empiriske materialet i oppgaven er en del av SOFUS- studien. Jeg fikk tilgang til 

intervjuene gjennom forsker og jordmor Anne Kaasen, som var en del av SOFUS-studien og 

forskeren som gjennomførte intervjuene. SOFUS står for stressopplevelse hos foreldre etter 

ultralydundersøkelse i svangerskap, og er en omfattende prospektiv longitudinell 

observasjonsstudie. Forskerne fulgte de samme deltagerne over tid for å studere utvikling og 

endring. Hensikten med SOFUS-studien var å beskrive foreldres psykologiske og fysiologiske 

reaksjoner etter oppdagelse av strukturelle fosteravvik under graviditet. Datainnsamlingen 

varte fra 2006 til 2010, og deltagerne møtte til totalt 5 konsultasjoner. Intervjuene som 

oppgaven er basert på ble gjennomført under første konsultasjon. Det har blitt publisert flere 

artikler knyttet til SOFUS- studien (Kaasen et. al., 2010; Kaasen et.al., 2013; Kaasen et. al. 

2017). Disse intervjuene har imidlertid ikke blitt benyttet i tidligere.  
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Klassifisering av strukturelle fosteravvik: For strukturelle fosteravvik ble det 

utviklet en klassifisering av alvorlighetsgrad. Klassifiseringen ble utviklet av forskerne i 

SOFUS- studien ut fra alvorlighetsgrad og diagnostisk tvetydighet. Se vedlegg 2 og Kaasen et 

al. (2010) for ytterligere informasjon. Avvikene som deltagerne fikk avdekket dekket hele 

spekteret fra svært alvorlige avvik som alvorlig hjertefeil, til noe som relativt enkelt kunne 

korrigeres etter fødsel.   

Deltagere: SOFUS- studien inkluderte i sin helhet 372 gravide kvinner og 326 

partnere som ble henvist til ultralydundersøkelse på Rikshospitalet (Kaasen et al.2010). 

Deltagerne ble delt inn tre grupper ut fra hvilket type svangerskap de hadde: 1) kvinner og 

deres partner med mulig fosteravvik/påvist strukturelt fosteravvik ved rutineultralyd under 

aktuelt svangerskap, 2) kvinner og deres partner hvor det under tidligere svangerskap ble 

påvist strukturelt fosteravvik, men hvor det ikke ble påvist fosteravvik i aktuelt svangerskap, 

og 3) kvinner og deres partner uten historie med strukturelt fosteravvik og uten funn på 

ultralyd under aktuelt svangerskap (Kaasen et. al., 2010). I tabell 1 er en oversikt over 

demografiske variabler i de ulike gruppene. Deltagerne i gruppen uten historie med 

fosteravvik (gruppe nr.3) var eldre, hadde høyere utdanning og høyere SES sammenlignet 

med deltagerne hvor det under aktuelt svangerskap ble påvist fosteravvik (Kaasen et al., 2010; 

Kaasen et al., 2017). Eksklusjonskriteriene i SOFUS-studien var kvinner som ikke behersket 

muntlig og skriftlig norsk, kvinner under 18 år, kvinner som bar mer enn et foster og kvinner 

med omfattende psykologiske vansker. Totalt ble 67 deltagere intervjuet med FMSS. Av disse 

var 30 intervju med kvinnen og deres partner (n=60), og 7 intervju med bare kvinnen i paret. 

Det var tilfeldig hvorfor partnerne til de 7 kvinnene ikke ble intervjuet. De var enten ikke 

tilstede, ønsket ikke å delta eller at kvinnen kom til ultralydundersøkelsen alene. Kvinnene og 

deres partner ble intervjuet individuelt. Alle deltagere som hadde partner var i heterofile 

ekseskap eller samboerskap.  

 

Tabell 1. Oversikt over deltagerne i grupper og demografisk informasjon.  

Gruppe nr. Antall intervju Alder:  Barn fra før Gestasjonsalder 

Gruppe 1: Påvist 

fosteravvik 

K: 20 

M: 17 

K: 20-39 

M: 26-39 

 

K: 

Ingen barn: 9 

Barn fra før: 11 

M: 

Ingen barn: 6 

Barn fra før: 11 

 

13-35 uker 

(20 uker gj. snitt) 

Gruppe 2: Tidligere 

påvist fosteravvik 

 

K: 7 

M: 7 

K: 26- 38 

M: Mangler 

 

Alle  12,5- 18.5 uker 

(17,5 uker gj.snitt) 
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Gruppe 3: Ingen 

historie med påvist 

fosteravvik 

 K: 10 

M: 6 

K: 26- 37 

M: 26-38 

 

K: 

Ingen barn: 3 

Barn fra før: 7 

M: 

Ingen barn: 3 

Barn fra før: 3 

14- 21 uker 

(18,5 uker gj. snitt) 

Gj.snitt= Gjennomsnitt 

 

Intervjuform: Forskerne i SOFUS studien valgte å bruke intervjuformen five minute 

speach sample (FMSS), hvor deltagerne ble spurt om å snakke fritt og uavbrutt i ca. 5 

minutter etter en standardisert innledning som var lik for alle (Magana et al.1986). 

Innledningen er gjengitt i vedlegg A. FMSS brukes hovedsakelig for å studere «expressed 

emotion», også kalt EE (Sher-Censor, 2015). EE er konstruksjon som i utgangspunktet ble 

utviklet for å måle affektive holdninger og atferd som for eksempel mengden av kritikk, 

fiendtlighet og emosjonell overinvolvering hos foreldre mot familiemedlemmer med psykiske 

lidelser (Kazarian, 1992). I senere tid har FMSS blitt brukt til andre formål, som blant annet 

for å evaluere EE under graviditet (Lambregtse-van den Berg et al., 2011). 

Denne intervjuformen ble valgt på bakgrunn av at deltagerne ble intervjuet kort tid 

etter en stressende livshendelse og det var ønskelig av etiske hensyn å belaste deltagerne 

minst mulig. Samtidig hadde deltagerne lite føringer for hva de kunne prate om, noe som 

muliggjorde at deltagerne kunne fortelle om hva som for dem opplevdes som viktig i den 

akutte fasen etter påvist fosteravvik. Selv om intervjuene er korte og noe «utypiske» for 

kvalitativ forskning, så har deltagerne rike beskrivelser av hvordan de opplever det å få en slik 

nyhet, og deres opplevelser kommer godt frem i intervjuene. Datamaterialet gjøre det i tillegg 

mulig å studere menns opplevelser av svangerskap, og åpner opp for å kunne utforske 

vordende fedres opplevelser knyttet til tiden rundt ultralyd, spesielt i svangerskap hvor det har 

blitt påvist fosteravvik. Noe som i liten grad har blitt studert tidligere. Dette gjør det 

empiriske materialet unikt og interessant å analysere. Ytterligere drøfting av intervjuformen er 

gjort senere i oppgaven under muligheter og begrensninger.     

Intervjukonteksten: Deltagerne som ble intervjuet med FMSS ble tilfeldig valgt ut 

ifra det større SOFUS-utvalget. Hvem som ble spurt om å bli intervjuet ble blant annet gjort 

på bakgrunn av hensyn som tilgang til rom å intervjue i. Dette gjaldt deltagere fra alle de tre 

grupper. Deltagerne i gruppen hvor det ble påvist fosteravvik (gruppe 1) ble intervjuet 24 

timer til 4 dager etter at deltagerne fikk påvist fosteravviket. Deltagerne i gruppen med 

tidligere påvist fosteravvik (gruppe 2) ble intervjuet da de var på oppfølgingsundersøkelse på 

sykehuset. Deltagerne i gruppen hvor det ikke ble påvist fosteravvik (gruppe 3) ble intervjuet 
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etter rutineultralyd. Det var en erfaren jordmor som intervjuet deltagerne, men som møtte 

deltagerne i rollen som forsker. Hun hadde ikke en relasjon til deltagerne på forhånd og var 

heller ikke med på å avdekke fosteravvik hos noen av dem under ultralyd.  

Design:  

Utvalg: Totalt ble 30 menn intervjuet, og disse intervjuene utgjorde mitt empiriske 

materiale. Jeg har imidlertid både lest intervjuene til kvinnene og mennene. Begge er 

interessante men grunnet plassmangel og at menns opplevelser av svangerskap og farskap er 

mindre studert sammenlignet med kvinners opplevelse av svangerskap og morskap, ønsket jeg 

å ha hovedfokus på opplevelsene til mennene. I min analyse har jeg funnet noen punkter hvor 

mennene skiller seg fra kvinnene. For eksempel snakker mennene i det empiriske materialet 

mer om vurderinger knyttet til om paret skal avbryte eller fortsette svangerskap.  

Valg av metode: Hensikten med min oppgave var å utforske menns opplevelser av 

svangerskap med og uten påvist strukturelt fosteravvik. Samtidig hadde jeg er ønske om å 

forstå hva menn opplevde de hadde behov for av oppfølging i svangerskapsomsorgen i tiden 

rundt ultralyd. Jeg valgte dermed å benytte meg av en kvalitativ tilnærming da jeg var 

interessert i å undersøke menns subjektive beskrivelser av hvordan partners svangerskap 

opplevdes av dem. I kvalitativ forskning er en interessert i å utforske menneskers subjektive 

verden og deres meningsskaping gjennom å forstå, fortolke og lete etter meningsbærende 

enheter og/eller mønstre i det empiriske materialet, og dette passet mitt formål (Braun & 

Clarke 2013; Tjora, 2010).  

På bakgrunn av intervjuenes form og min hensikt valgte jeg å bruke analysemetoden 

induktiv tematisk analyse (Braun & Clarke, 2013). Mitt empiriske materiale besto av korte 

intervju hvor deltagerne i stor grad selv bestemte over hva de ønsket å prate om. Dette åpnet i 

større grad opp for en utforskning av deltagernes opplevelser på tvers av intervjuene heller 

enn en dypere analyse av enkeltindividers meningsskaping. Tematisk analyse er en fleksibel 

analysemetode som åpner opp for muligheten til å identifisere, analysere og rapportere 

mønstre (tema) i data, og egner seg for å studere deltagernes opplevelser (Braun & Clarke, 

2006). Jeg valgte en induktiv tilnærming fordi jeg ønsket å utforske deltagernes opplevelser 

uten å ta utgangspunkt i eksisterende teori på forhånd (Braun & Clarke, 2013). Tematisk 

analyse er imidlertid kun en metode for dataanalyse, og gir ikke føringer for hvordan samle 

inn data, teoretisk posisjon, ontologiske eller epistemologiske  

rammeverk (Braun & Clarke, 2013). Det er likevel nødvendig å ta stilling til dette.   
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Epistemologi og ontologi 

Jeg har i min oppgave som grunnlag en kontekstualistisk epistemologi som legger til 

grunn at kunnskap er kontekstavhengig, noe som gjør den lokal, situasjonsbetinget og 

midlertidig. Samtidig antar den at det eksisterer en form for sannhet, men at den alltid vil 

være bundet av konteksten den er skapt i. Dermed vil kunnskap kun være sann (valid) i visse 

kontekster (Braun & Clarke, 2013). Dette er forenelig med det ontologiske perspektivet kritisk 

realisme. I dette perspektivet antar en at det ligger en form for «ekte» kunnskap bak den 

subjektive og sosialt lokaliserte kunnskapen en forsker kan få tak i. En kan få tak i kunnskap 

gjennom å studere det som er sosialt forankret som for eksempel opplevelser, men denne 

kunnskapen vil bare delvis reflektere den «ekte» verden fordi en alltid er påvirket av kultur, 

historie, normer. Likevel må en kunne anta at den kunnskapen som produseres reflekterer noe 

som er sant eller «ekte» slik at en får mulighet til å kunne si noe mer generelt om fenomener 

som undersøkes (Braun & Clarke, 2013) 

Generalisering: Hvorvidt generalisering er et poeng i kvalitativ forskning blir dermed 

til dels avhengig av epistemologiske og ontologiske antagelser i forskningen. Hvis en har som 

premiss at kunnskap ikke kan fjernes fra konteksten, så gir det heller ikke mening å etterstrebe 

at kunnskap skal kunne generaliseres ut fra statistisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 

2015), men heller at kunnskap kan være lik for andre hvis de befinner seg i samme kontekst. 

Opplevelsene som kommende fedre i min oppgave forteller om, kan være opplevelser andre 

kommende fedre kan kjenne seg igjen i. Videre opplever jeg at hvordan kommende fedre blir 

møtt av helsevesenet, og hva de ønsker at helsepersonell skal bidra med kan være nyttig for 

andre fedre og for helsepersonell å vite om i møte vordende fedre på best mulig måte i 

svangerskapsomsorgen, spesielt ved påvist avvik.   

 

Mål på kvalitet: 

 Ofte benytter man kriterier som reliabilitet (pålitelighet), validitet (gyldighet) og 

generaliserbarhet som indikasjon på kvalitet i forskning. I kvalitativ forskning har en til en 

viss grad snakket om troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet som tilsvarende tre 

indikatorer (Thagaard, 1998). Det er imidlertid uenighet blant forskere hvordan en best skal 

definere disse begrepene på kvalitet i kvalitativ forskning.  Jeg har valgt å bruke de norske 

begrepene gyldighet, pålitelighet og generaliserbarhet i min oppgave (Tjora, 2010). I 

kvalitativ forskning forstås kriteriene på kvalitet på en annen måte og inkluderer en bredere 

forståelse av de etablerte målene på kvalitet i forskningen.  
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Gyldighet og Pålitelighet: Pålitelighet forstås på en annen måte i kvalitativ forskning 

enn i kvantitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2015). Innenfor kvalitativ forskning 

etterstrebes ikke en total nøytralitet eller objektivitet i forskningen, og forskerens påvirkning 

blir ikke sett på som «støy». Likevel er det viktig at forskeren legger fram sin posisjon og er 

transparent i forhold til egen rolle i produksjon av kunnskap og hvilke valg en har tatt (Braun 

& Clarke, 2013; Tjora, 2010). Samtidig antar ikke kvalitativ forskning at det er en riktig og 

objektiv mening der ute. Fokuset er heller på et fortolknings-mangfold (Kvale og Brinkmann, 

2015). Å være objektiv kan dermed bety å avspeile forskningsobjektets natur, å la deltagerne 

prate, og å forholde seg adekvat til hva som undersøkes. Jeg har etterstrebet å være åpen om 

de valgene jeg har tatt og hvilken teori som har blitt benyttet for å forstå resultatene mine. 

Teori og forskning har blitt benyttet for å få frem kunnskapsstatus, og som argument for at det 

er en mangel på kunnskap om menns opplevelser av svangerskap, spesielt ved påvist avvik. 

Dermed er min oppgave et relevant bidrag til eksiterende teori og forskning om menns 

opplevelse av svangerskap. Samtidig er det i kvalitativ forskning en bredere forståelse og 

fortolkning av gyldighetsbegrepet. Begrepet utvides gjenre til å omhandle forskeren som 

person, og forskerens moralske integritet og praktiske klokskap, som er avgjørende for 

evalueringen av den vitenskapelige kunnskapen som blir produsert (Kvale og Brinkmann, 

2015). Jeg har forsøkt så godt det lar seg gjøre å være tro mot datamaterialet og deltagerne, og 

fokus har vært på å få frem deres opplevelser. Jeg har også etterstrebet et kritisk syn på mine 

fortolkninger, og fokusert på at jeg ikke bare leter etter noe for å bekrefte det ut fra mine 

forutinntatte antagelser (Tjora, 2010).  

Refleksivitet: omhandler at forskeren er bevisst over sin egen innvirkning i 

forskningen og tar stilling til den. Denne formen for bevisstgjøring er helt sentral i kvalitativ 

forskning og kan også bli sett på som en form for kontroll på kvalitet. Innenfor kvalitativ 

forskning (Braun & Clarke, 2013). En form for refleksivitet, kalt personlig refleksivitet, 

omhandler at forskeren anerkjenner sin rolle i forskningen, hvordan en kan påvirke 

forskningen, og hvordan ens antagelser kan forme produksjonen av kunnskap (Braun & 

Clarke, 2013). Jeg er en kvinne i midten av 20 årene som verken har barn, har prøvd å få barn 

eller kjenner noen som har fått påvist fosteravvik under ultralyd. Dette gjør at jeg har et 

utenfra- perspektiv i forhold til tema jeg ønsker å studere, som er menns opplevelser av 

svangerskap. Det at jeg har et utenfra perspektiv gjør at jeg ikke har mange forutinntatte 

holdninger om hvordan menn opplever svangerskap. Likevel har jeg trolig et annet perspektiv 

da jeg er kvinne, og dette kan ha påvirket min analyse. Slike aspekter er viktig å ha med seg 

under analyse av data, og forhåpentligvis blir innvirkningen mindre ved at jeg er bevisst på 
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min rolle overfor det empiriske materialet. Jeg har også etterstrebet å få frem deltagernes 

stemme på best mulig måte, og har dermed med utdrag fra intervjuene i analysen. Tilslutt har 

jeg en holdning om at likestillingsdebatten også omhandler menn, og ønsker at menn skal bli 

sett og ivaretatt av svangerskapsomsorgen.  

Gjennomføring:  

Transkribering: Vi var to studenter som benyttet oss av intervjuene fra SOFUS –

studien som empirisk materiale. Vi valgte å transkribere sammen for å sikre kvaliteten på 

transkripsjonene. Vi transkriberte ca. halvparten av intervjuene hver, og brukte hverandre for 

å kontrollere og sikre hva vi hørte. Dette var spesielt nyttig i tilfeller det vi var usikre på hva 

som ble sagt. Før vi begynte å transkribere utformet vi en mal for hvordan vi ønsket å 

transkribere intervjuene. Under transkriberingen var vi fortsatt usikre på hvilken 

analysemetode vi ønsket å benytte oss av, og valgte dermed å transkribere tilnærmet ordrett. 

Vi transkriberte pauser, ufrivillige vokaliseringer (latter, hulking, gråt), og lyder som «eh..» 

for å få frem nyanser i det empiriske materialet på best mulig måte (Oliver, Serovich, Mason, 

2005). Av praktiske og etiske hensyn valgte vi å omskrive det som ble sagt til bokmål.  

Anonymisering: Deltagernes anonymitet ble sikret ved at verken deltagerens navn eller 

andre navn som dukket opp i intervjuene ble gjengitt. Annen informasjon som kunne gjøre 

deltagerne identifiserbare som diagnose, arbeid, antall barn deltagere har fra før, og hvor 

deltagerne var fra ble behandlet med forsiktighet og anonymisert. Jeg valgte å ikke gi navn til 

deltagerne på bakgrunn av antall intervju og mulighet for å gjenkjenne deltagere ved å studere 

hvilke sitat som tilhørte hvem gjennom oppgaven. Jeg valgte dermed å gjengi deltagerne på 

bakgrunn av svangerskapet til partner. For eksempel ble menn hvor partner hadde et 

svangerskap med påvist fosteravvik gjengitt i oppgaven som «Mann gr.1». I tabell 2 er en 

fremstilling av hvordan deltagerne ble gjengitt i analysen.  

 

Tabell 2. Deltagere delt inn i grupper. 

Gruppe nr Refereres i oppgaven som Type svangerskap 

Gruppe 1: Menn med påvist avvik 

Ved sitat: Mann gr.1 

Menn med et svangerskap hvor det aktuelt har blitt 

påvist strukturelle fosteravvik 

Gruppe 2: Menn med tidligere påvist avvik  

Ved sitat: Mann gr.2 

Menn med et svangerskap hvor det aktuelt ikke er 

blitt påvist strukturelt fosteravvik, men med historie 

med påvist strukturelle fosteravvik 

 

Gruppe 3: Menn hvor det ikke er påvist avvik 

Ved sitat: Mann gr.3 

Menn med et svangerskap hvor det verken aktuelt 

er påvist strukturelle fosteravvik eller hvor det er 

historie med påvist strukturelle fosteravvik 
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Fremstilling av utdrag: Ved gjengivelse av sitater i analysen valgte jeg å omskrive 

slik at alle pauser og ufrivillige vokaliseringer ble tatt bort. Dette for å få frem meningene till 

deltagerne på en bedre måte. Ord i slike klemmer «[…]» representerer anonymisering av navn 

på partner eller andre, hvis deltagerne snakker om antall barn de har eller navn på sykehus. 

Hvis «(…)» er plassert foran eller bak noen ord betyr det at odene foran/etter var utydelige 

eller at ordene foran/etter ikke var en del av det samme resonnementet som ble representert. 

Utdragene i analysen ble valgt ut på bakgrunn av at hvilke sitat som best illustrerte poengene. 

Hivs andre har mente det samme har dette også blitt gjengitt (Braun & Clarke, 2013). 

Analysemetode: Jeg brukte Braun og Clarkes (2006) beskrivelse av fremgangsmåten for 

en tematisk analyse, som innebærer en 6-stegs prosess: 

Steg nr.1: Å bli kjent med datamaterialet: Jeg transkriberte deler av datamaterialet og 

hadde dermed en begynnende kunnskap om dataene før jeg begynte å analysere. For å bli 

bedre kjent med datamaterialet leste jeg transkripsjonene flere ganger og noterte potensielt 

interessante aspekter. 

Steg nr.2: Koding av datamaterialet: For å kode datamaterialet brukte jeg datadreven 

koding. Jeg kodet hele datamaterialet med hensyn til tema for oppgaven og forsknings-

spørsmål. Dataene ble kodet i flere runder da jeg som ny forsker opplevde denne fasen 

utfordrende. Underveis i denne fasen skrev jeg en analytic memo som hjelp til å organisere 

tanker om datamaterielt (Saldana, 2013). Kodingen ble gjennomført i dataprogrammet Nvivo.   

Steg nr.3: Lete etter tema: Denne fasen innebærer å sortere og organisere koder i 

potensielle tema. Som hjelp til å se etter tema valgte jeg å bruke visuelle representasjoner 

hvor jeg skrev ned kodene på papir og plasserte dem på et bord hvor jeg visuelt kunne 

organisere dem i potensielle tema og undertema (Braun & Clarke, 2006; Saldana, 2013).  

Steg nr.4: Gjennomgang av tema: Etter å ha gjennomgått kodene og organisert data i 

potensielle tema, gikk jeg gjennom temaene pånytt for å undersøke om hvert tema hadde et 

rikt nok innhold av data uten å overlappe for mye med andre tema, og om mine tema 

representerte bredden i datamaterialet. (Braun & Clarke, 2006). Etter å ha gjennomgått 

temaene noen ganger hadde jeg en tilstrekkelig ide om tema og hvordan temaene passet 

sammen (Braun & Clarke, 2013).  

Steg nr.5: Definere og gi navn til tema: Til sammen resulterte analysen i 3 ulike tema, 

med hver sine undertema: 1) intrapsykiske tanker om farsrollen, 2) Farsrollen i relasjon til 

partner og andre & 3) Farsrollen i møte med helsevesenet.  

Steg nr.6: Produsere rapporten: Den siste fasen omhandler å fremstille den tematiske 
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analysen skriftlig. I min oppgave er denne delen plassert under «analyse». Tabell 2 gir en 

illustrasjon av deler av prosessen fra koding til tema.  

Etiske bemerkninger:  

Det empiriske materialet har et svært sensitivt innhold som må behandles med respekt.  

Intervjuene omhandler mennesker i en veldig sårbar og vanskelig situasjon. Jeg er takknemlig 

for at jeg har fått mulighet til å bruke intervjuene i min hovedoppgave, og jeg ser på det som 

en unik mulighet hvor jeg kan være med på å få frem deltagerens stemme og opplevelser om 

et vanskelig tema på en god måte. Studien ble godkjent av REK i 2005 og igjen i 2016 for 

videre bruk. Alle deltagerne fikk muntlig og skriftlig informasjon om studien. Et minimum på 

24 timer ble påkrevd mellom invitasjon og inkludering i studien. Alle deltagerne signerte et 

skriftlig samtykkeskjema. Datamaterialet ble kodet og deidentifisert etter intervju, noe som 

gjorde at jeg aldri fikk vite navn, alder eller bosted hvis ikke deltagerne selv nevnte dette i 

Tabell 2. Eksempel på deler av prosessen fra koding til tema.  

Tema 1: Intrapsykiske tanker om farsrollen 

Undertema: 

Svangerskapets milepæl 

 

Undertema: Glede Undertema: Tilpasning til farsrollen under 

svangerskap 

Kode: Ultralyd Kode: Glede 

 

Kode: Arbeid Kode: Krav 

Utdrag fra tekst: 

 Mann gr.3: «Man var jo litt 

spent før første ultralyd, 

(….). Etter hvert så har vi 

kommet litt oppi alderen 

selv, og man har en del 

venner som også er litt oppi 

alderen, i forhold til det å 

få barn i hvert fall. Sånn at 

man har jo kanskje vært 

mer oppmerksom på denne 

gangen her enn forrige 

gang på det her med at 

barnet er friskt og lignende. 

Og det vet man jo ikke 

100%». 

 Mann gr.1: «vente til den 

store ultralyden for å på en 

måte mentalt akseptere at 

dette her skjedde, selv om 

jeg i det praktiske liv hadde 

begynt å forberede meg 

allerede. Ved å ja, ikke 

sant, innkjøp av ting og 

tang og alt sånn. Så det var 

i prosessen». 

Utdrag fra tekst: 

 Mann gr.2: «og 

egentlig begynne å 

glede oss over at vi 

skal få det barnet som 

vi har planlagt å få.» 

 Mann gr. 1: «..har vi 

jo et barn til, og jeg 

føler vel egentlig sånn 

personlig at jeg har 

blitt veldig mye mer 

opptatt av hvordan 

han har det, kanskje.» 

 Mann gr.1: «Man går 

og tenker på det 

innimellom selv- 

følgelig. Og så priser 

man seg heller 

lykkelig over at man 

har [barn] fra før, og 

det tror jeg og bidrar 

til at man har det 

ekstra bra, når man 

ser at han er så glad 

og fornøyd. Så det tror 

jeg skal gå veldig 

fint.» 

Utdrag fra tekst: 

 Mann gr.3: 

«Noen dager så 

sitter jeg doble, 

altså- det blir 

nesten opptil 

16 timers 

arbeidsdager, 

og sånn ser jo 

på, sånn kan 

jeg ikke kan 

jobbe når jeg 

blir far. Så det 

er jo en ting jeg 

bare må løse» 

 Mann gr.1: 

«Jeg har jobbet 

veldig mye i det 

siste jeg da, så 

jeg har ikke fått 

tid å tenke så 

mye over 

svanger-

skapet.» 

 

Utdrag fra tekst: 

 Mann gr.3: 

«(…) så det er 

mange krav 

både hjemme 

og på jobb. 

Noe som gjør 

at det blir en 

ganske 

stressende 

hverdag. Men 

jeg føler jeg 

takler det 

ganske greit». 

 Mann gr.3: 

«Merker jo det 

at hun endret 

seg, hun stiller 

større krav. 

Men det er 

forståvidt det 

viktige er at 

hun har det bra 

i denne 

perioden 

fremover når til 

ungen kommer 

da 
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opptakene. Forskerne som designet studiet mente det kunne bli en positiv erfaring i en 

vanskelig tid for deltagerne, og de hadde en opplevelse av at deltagerne var takknemlige for 

interessen i deres mestring og opplevelser. Flere takket i ettertid for at forskerne ønsket å høre 

deres historie og var glade fort å ha fått ekstra oppfølging ved å delta i studien. Forskeren som 

gjennomførte intervjuene er en erfaren jordmor med klinisk kompetanse i å møte familier i 

vanskelige og sårbare situasjoner. Selvmordsrisikovurdering ble tatt i betraktning pga. den 

vanskelige situasjonen deltagerne var i. Hvis mistanke ble reist pga. rapportering av 

selvmordsrisiko på spørreskjema ble deltagerne kontaktet for klinisk evaluering, og fikk 

helsehjelp hvis de trengte dette. Det var dermed god beredskap rundt familiene i studien.  

 

Analyse 

Etter analyse av mitt empiriske materiale med fokus på å besvare forsknings-

spørsmålene kunne menns opplevelser av svangerskap med og uten påvist strukturelt 

fosteravvik kategoriserer i 3 hovedtema. Tema og undertema er illustrert under i tabellform:  

Tabell nr.3. Tema og undertema. 

 Tema 1:  
Intrapsykiske tanker om 

farsrollen 

Tema 2: 

Farsrollen i relasjon til 

partner  

Tema 3: 

Farsrollen i møte med 

helsevesenet 

Undertema 1: Svangerskapets milepæl 

 

Ansvar og krav  Omsorg og noen å prate med  

 

Undertema 2: Glede: 

- Over det som kommer 

- Over det som er 

 

Omsorgsrolle Informasjon om diagnose og 

behandling 

Undertema 3: 

  

Tilpasning til farsrollen 

under svangerskap   

Vurderinger knyttet til om 

par skal fortsette graviditet 

etter påvist avvik 

 

 

I min analyse organiserte jeg kommende fedres opplevelser i ulike «nivå», hvor hvert 

tema representerer et «nivå». Jeg kategorisere menns opplevelser på en slik måte for å vise 

hvordan rollen som far utspiller på ulike måter i mennenes liv. Det innerste nivået omhandler 

intrapsykiske prosesser i vordende fedre. Hvordan de tenker om ultralyd og det å skulle få 

barn, og tanker rundt tilpasninger til den nye rollen i deres liv. Det neste «nivået» omhandler 

menns tanker om hvordan det å skulle få barn påvirker parrelasjonen, og vurderinger knyttet 

til svangerskapets fremtid ved påvist strukturelt fosteravvik. Det siste «nivået» omhandler 

kommende fedres opplevelse av møtet med helsevesenet. Under er en modell som illustrerer 

temaene i de ulike nivåene avbildet:  
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Figur nr.1: Illustrasjon over temaene i de ulike nivåene 

Vordende fedre i denne studien var forskjellige med henhold til erfaring med 

graviditet og barn. Noen hadde barn fra tidligere, mens andre ventet sitt første barn. Det var 

også forskjeller mellom parene om hvorvidt graviditeten var planlagt eller ikke. Det var heller 

ikke alle menn som i utgangspunktet hadde lyst til å bli far. Dermed er det mye variasjon 

blant mennene i forhold til ønske om å få barn, erfaringer med barn fra før og erfaring med 

komplikasjoner under graviditet. Jeg valgte å dele mennene inn i grupper basert på erfaring 

med fosteravvik, men inndelingen kunne ha blitt gjort på andre måter. Til tross for mye 

variasjon var det noen tema som gikk igjen i intervjuene med de vordende fedrene.  

Tema 1: Intrapsykiske tanker om farsrollen 

 «Intrapsykiske tanker om farsrollen» omhandler kommende fedres opplevelser av  

farsrollen under graviditet. Allerede under svangerskap begynner vordende fedre å tilpasse 

seg den nye rollen, og gjør justeringer i deres liv for å skape rom til det nye 

familiemedlemmet. Nesten alle vordende fedre, uansett hvilken gruppe, fortalte om tanker 

knyttet til denne prosessen.  

Undertema nr.1: Svangerskapets milepæl 

I tiden rundt ultralyd blir det klarere for kommende fedre at partner er gravid.  

For kommende fedre går graviditeten fra å være abstrakt og uekte, til å bli mer konkret og 

ekte (Draper, 2002; Ekelin et al., 2004). Opplevelser knyttet til ultralyd var noe vordende 

fedre fra alle grupper fortalte om.  

For vordende fedre hvor det ikke ble påvist avvik (gruppe 3) ble ultralyd sett på som 

en positiv opplevelse, og en av mennene fortalte at det var: «fint å se at det var liv i magen til 

partner». Samtidig uttrykte vordende fedre i denne gruppen bekymringer knyttet til fosterets 
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helsestatus. Spesielt to av mennene fortalte om bekymringer for om fosteret var friskt, og 

under er et sitat fra en av dem hvor han fortalte om opplevelsene sine før ultralyd hvor han 

trakk frem alder som et viktig aspekt som skapte bekymring: 

Man var jo litt spent før første ultralyd, (…). Etter hvert så har vi kommet litt oppi alderen selv, og man 

har en del venner som også er litt oppi alderen, i forhold til det å få barn i hvert fall. Sånn at man har jo 

kanskje vært mer oppmerksom på denne gangen her enn forrige gang på det her med at barnet er friskt 

og lignende. Og det vet man jo ikke 100%. (Mann gr.3) 

 

I likhet med deres partner beskrev vordende fedre i gruppen hvor det tidligere ble 

påvist avvik (gruppe 2) om bekymringer for å pånytt få en beskjed om at ikke alt var som det 

skulle med foster. Mennene var mer bevisste rundt risiko for at det kunne oppstå 

komplikasjoner, og fortalte om at de hadde et mer «realistisk» syn på graviditet. At fosteret 

var frist ble ikke sett på som en selvfølge. Ultralyd ble beskrevet som en lettelse over at det 

ikke ble påvist avvik igjen.  

Der ultralyden ble en lettelse for de som tidligere hadde fått påvist avvik, ble det et 

sjokk for fedrene i gruppen som under aktuelt svangerskap fikk påvist avvik (gruppe 1) som 

kom på ultralyd med høye forventninger om å få mulighet til å se fosteret. Flere av mennene 

ble overasket over det påviste avviket. Det var imidlertid forskjeller mellom mennene i denne 

gruppen i hvor stor grad de opplevde at de ble påvirket av å få påvist avvik.  Noen beskrev en 

stor sorg over å få påvist avvik mens andre i mindre grad beskrev at det påvirket dem. Noen 

vordende fedre beskrev at ved påvist avvik så ble forventingene deres til ultralyd brutt og at 

dette førte til et stort sjokk. Samtidig som ultralyd i seg selv i utgangspunktet kan oppleves 

som et sjokk for vordende fedre fordi begivenheten kan markere et psykologisk vendepunkt 

under graviditet, hvor vordende fedre for første gang fikk mulighet til å danne en relasjon til 

fosteret som ikke var gjennom deres partner. Under er et utdrag hentet fra en av mennene som 

illustrerer det som kan bli omtalt som et «dobbelt sjokk» ved påvist avvik under ultralyd:   

 […] fortalte jeg meg hele tiden selv at jeg skulle vente til den store ultralyden for å på en måte mentalt 

akseptere at dette her skjedde, selv om jeg i det praktiske liv hadde begynt å forberede meg allerede. 

Ved innkjøp av ting og tang og alt sånn. Så det var i prosessen. Men jeg ville vente til selve ultralyden 

før jeg aksepterte det da. Alle rundt meg visste hva som kom til å skje men jeg hadde med vilje skrudd 

ned alt av forventninger og forberedelser til vi kom til ultralyden på [dag]. Og da var det meningen at da 

skulle raketten gå av og da var det fult kjør. (…) det tok jo 4 sekunder fra legen begynte å ta ultralyden 

til hun stoppet. Kroppen hadde da hatt 4 sekunder på seg til å gjøre seg helt klar til at nå skulle vi få 

bekreftet at alt var bra. Så i stedet kommer kontrabeskjeden. Og det var det jævla sjokket. (Mann gr.1) 

Hvis det blir påvist avvik kan det i tillegg oppleves som en byrde å ha fortalt ande om 

graviditet. De brutte forventningene om å få bekreftet graviditet gjør at parene må omfavne en 

ny virkelighet som de ikke hadde sett for seg eller forberedt seg på i stor grad. Under er et 

utdrag hentet fra en av mennene hvor det ble påvist avvik hvor han forteller om at han i 
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utgangspunktet hadde et avslappet forhold til ultralyd på grunn av tidligere normale 

svangerskap. Han hadde dermed fortalt mange under aktuelt svangerskap om graviditeten, og 

dette førte til at han etter påvist avvik synes det var veldig utfordrende at han hadde fortalt 

andre om ultralyd på forhånd:  

(…) har jeg sagt det til mange, før vi skulle på ultralyd. Og jeg har vært mer glad og jeg har snakket 

med veldig mange om det at vi gleder oss til å ha [antall barn] (…). Så akkurat nå så er det litt håpløst at 

jeg har fortalt det til så mange, synes jeg. Det er veldig rart å tenke på akkurat nå. På at alle de nærmeste 

vet det. At vi skulle ha [antall barn], og tenker «det ble ikke det likevel». (Mann gr.1).  

 

Menn i gruppen påvist avvik (gruppe 1) hadde også mer positive forventninger til 

ultralyd sammenlignet med mennene i de to andre gruppene (gruppe 2 og gruppe 3). En måte 

å forstå dette på er at parene i gruppen hvor det ikke ble påvist avvik hadde en høyere 

gjennomsnittsalder enn parene i gruppen hvor det ble påvist avvik. Ved høyere alder øker 

sannsynligheten for å få påvist avvik, samtidig som sannsynligheten også er større for at paret 

har venner som venter barn/har som gjør at sannsynligheten er større for at de har forhold seg 

til denne problemstillingen.  

Undertema nr.2: Glede 

 Over det som kommer: Vordende fedre fra alle tre grupper uttrykte en glede over at  

deres partner var gravid. Flere av mennene i gruppen hvor det ble påvist avvik fortalte om en 

glede selv om de befant seg i en tung situasjon med mye usikkerhet. Gleden over graviditeten 

forsvant ikke. Menn i gruppen med tidligere påvist avvik (gruppe 2) fortalte også om en glede 

til tross for tidligere erfaringer med ekstraordinære funn på ultralyd. Håpet og gleden så ut til 

å bli vekket igjen. Men den var naturlig nok mer forsiktig, og var forbundet med tvil om 

hvordan svangerskapet ville forløpe seg, slik som en av menene beskriver i utdraget under:  

 Det var litt skummelt å få vite at vi var gravid igjen. Litt sånn skummelt-bra, egentlig. (…). Det eneste 

som vi tenker mye på nå er om dette med om [foster] er friskt. (Mann gr.2) 

Over det som er: For vordende fedre hvor det ble påvist avvik (gruppe 1) ble de andre barna  

beskrevet som en glede å ha. En av mennene fortalte om at han i større grad rettet 

oppmerksomheten mot barna paret hadde fra før og at det gjorde situasjonen lettere å stå i:  

Man går og tenker på det innimellom selvfølgelig. Og så priser man seg heller lykkelig over at man har 

[barn] fra før, og det tror jeg og bidrar til at man har det ekstra bra, når man ser at han er så glad og 

fornøyd. Så det tror jeg skal gå veldig fint. (Mann gr.1) 

 

Det var flere av flere av mennene som formidlet denne gleden og takknemligheten 

over barn som par hadde far før. De ønsket å bruke mer tid med barna, gi dem mer 

oppmerksomhet og ble mer opptatte av at de skulle ha det bra. En måte å forstå dette på er at 
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en ikke helt vet hva en har før en kan risikere å miste det. Det å få påvist avvik kan bli en 

tankevekker, og en kan bli minnet på at en her heldig som har friske barn fra før. En annen 

måte å forstå det på kan være at for noen av mennene så blir barna par har fra før en form for 

«redning», og ga mennene mulighet til å rette oppmerksomheten mot noe annet i livet. Dette 

kunne gjøre at tapet og håpløsheten muligens kunne føltes mindre.   

Undertema nr.3: Tilpasning til farsrollen under svangerskap   

 Flere av mennene fra alle tre grupper fortalte om hvordan graviditeten passet inn med 

andre interesser og aktiviteter i deres liv. Tanker rundt fremtiden og prioriteringer preget også 

de vordende fedrenes opplevelser i intervjuene. Noen menn opplevde at partners graviditet 

påvirket dem i stor grad og tilpasset liv og hverdag til svangerskapet, mens andre opplevde at 

graviditeten påvirket dem i mindre grad og dermed tilpasset seg mindre. Samtidig opplevde 

noen av mennene at å endre prioriteringer var en naturlig del av prosessen, og opplevde lite 

utfordringer med å tilpasse seg. Andre opplevde en større utfordring. Under er et utdrag hentet 

fra et av intervjuene med en av mennene fra gruppen hvor det ikke ble påvist avvik (gruppe 

3). Han fortalte at han måtte endre på det han bruker tid på, men at han tenker at det er noe 

som er verdt det på sikt. 

Men det er klart det kommer jo til å ta mye tid. Og det er klart at man må jo forsake en del andre ting 

som man har brukt tid på tidligere. Der tror jeg at det er verdt det, i alle fall sånn på lang sikt. Kunne se 

at man får sitt barn (…). (Mann gr.3) 

 Hvordan det å få barn passer inn med arbeid og karriere ser ut til å være en viktig 

problemstilling som opptok flere av mennene i overgangen til å bli far uavhengig om det ble 

påvist avvik under graviditet eller ikke. Noen av mennene fortalte om at dilemmaet kunne 

løses ved å prioritere jobb i mindre grad. Ved å velge hva de vordende fedrene ønsket å 

prioritere kunne rolleklinfliken oppleves mindre. Under er et utdrag fra en av mennene i 

gruppen hvor det ikke påvist avvik (gruppe 3) hvor han fortalte om at det å jobbe mye ikke 

ville være forenelig med den nye rollen som far for ham:  

 Og det går mye på de bekymringene jeg har hatt i det siste, at jobben tar utrolig mye tid. Noen dager så 

sitter jeg doble, altså det blir nesten opptil 16 timers arbeidsdager, og sånn kan jeg ikke kan jobbe når 

jeg blir far. Så det er jo en ting jeg bare må løse. (Mann gr.3) 

 

Andre menn fra alle de tre gruppene fortalte om at arbeid gjorde at graviditeten ikke hadde 

vært i fokus i like stor grad. De hadde et mye større fokus på arbeid og karriere og ble ikke 

berørt av graviditet på samme måte. De fortalte i mindre grad om refleksjoner knyttet til 

hvordan de ønsket å prioritere fremover og etter at barnet ble født.  
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 Samtidig kan det å få påvist avvik påvirke i hvor stor grad dilemmaet rundt arbeid ble 

relevant for noen av mennene. Ambivalensen og rollekonflikten kan muligens oppleves 

mindre relevant hvis det ble påvist fosteravvik. Under er et utdrag fra et av intervjuene med en 

av mennene fra gruppen påvist avvik hvor han fortalte om at prioriteringene spesielt endret 

seg etter ekstraordinære funn på ultralyd.  

Jeg har alltid vært hardtarbeidende, og jobb har i grunn alltid vært veldig høyt prioritert, mens nå er 

plutselig, det har jo snudd seg veldig mye etter at [partner] ble gravid, og spesielt nå som det begynte å 

bli noe ekstraordinært, så da blir jo alt annet plassert på hylla, og så er det [partner], meg og barnet det 

dreier seg om. (Mann gr.1) 

 

 For noen menn var ambivalensen større i forhold til hvor mye plass de ønsket at 

arbeidet skulle få i deres liv. Dette til dels uavhengig av om det ble påvist fosteravvik eller 

ikke. De fortalte om at det å arbeide var viktig for å livnære seg samtidig som de ønsket å 

være tilstede for partner. Rollekonflikten kunne bli større for menn som opplevde mer 

ambivalens. Under er et utdrag fra et intervju med en av mennene hvor det ble påvist avvik 

(gruppe 1) som fortalte om ambivalens knyttet til jobben og det å være tilstede for partner. En 

mulig løsning for ham kunne være å søke en jobb som var nærmere der paret bodde:   

Stress for meg i forbindelse med jobb, og mye reising, og [partner] ble veldig dårlig i begynnelsen av 

svangerskapet. Og da når jeg reiser mye til utlandet så blir det veldig mye, man kjenner at man ikke helt 

er der man burde være kanskje, samtidig som man må livnære seg. Så det har da blitt til at jeg har søkt 

andre jobber som gjør det er mulig å være litt nærmere hjemme. (mann gr.1) 

 

 Utdragene illustrerer at det å få påvist avvik påvirker mennene på ulike måter. Noen 

av mennene i gruppene påvist avvik og tidligere påvist avvik (gruppe 1 og 2) fortalte om 

ambivalens knyttet til hvordan de skulle prioritere arbeid, og at graviditeten ikke hadde blitt 

så høyt prioritert, mens andre menn i de samme gruppene fortalte om det motsatte. Det 

samme mønsteret var tilstede hos vordende fedre hvor det ikke ble påvist avvik (gruppe 3).  

 En måte for vordende fedre å forberede seg til farsrollen under graviditet var gjennom 

å forberede de praktiske tingene som å kjøpe inn utstyr til barnet, søke informasjon om 

graviditet og ordnet i hjemmet. Dette kan gi menn en følelse av agens og kontroll, som 

kommer godt med i en tid som i utgangspunktet er forbundet med mye usikkerhet. 

Graviditeten kan oppleves mer nær for menn som føler de forbereder seg til at paret skal få 

barn. Samtidig kan de praktiske gjøremål være en «inngangsport» for mennene til å mentalt 

forberede seg på at det kommende barnet.  

I svangerskap hvor det ble påvist avvik må menn og deres partner i større grad 

forberede seg på en annen type fremtid enn den de hadde sett for seg. Menn i gruppen påvist 

avvik (gruppe 1) fortalte om at de søkte opp informasjon, leste om diagnose og prognose, 
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prøve å forstå hva som var mulig å gjøre i den situasjonen de befant seg i. Dette kan forstås 

som en måte å forberede seg på den potensielt nye og endrede fremtiden. Menn brukte mye 

tid på å søke opp informasjon om diagnose og prognose i svangerskap hvor det ble påvist 

avvik.  

Tema nr. 2: Farsrollen i relasjon til partner 

Teamet «Farsrollen i relasjon til partner» tar for seg hvordan vordende fedre beskriver 

at parrelasjonen endrer seg under svangerskapet. Graviditet gjør at parrelasjonen utvikler seg 

ved at en enten går fra å være en dyade til triade, eller hvis paret har barn fra før, en 

ekspansjon av familien. Dette gjør at parrelasjonen møter nye utfordringer som paret må løse.  

I svangerskap hvor det ble påvist avvik (gruppe 1) beskrev vordende fedre at det var 

viktig for dem å støtte partner. De fleste mennene beskrev at de tenkte det måtte oppleves 

verre for partner enn for dem selv. Et viktig tema som også ble gjeldende for mennene var 

vurderinger knyttet til om paret skulle avbryte eller fortsette graviditet hvis fosteravvikets 

alvorlighetsgrad tilsa at dette var noe parene måtte ta stilling til.  

Undertema nr. 1: Ansvar og krav 

Flere av mennene fortalte om at de merket graviditet i tiden rundt ultralyd hos partner 

ved at partner stilte høyere kvav og ønsket at mennene skulle ta mer ansvar i hjemmet. Under 

er et utdrag fra et av intervjuene med en av mennene uten påvist avvik (gruppe 3) hvor han 

fortalte om hans opplevelser knyttet til hvordan han merket graviditeten ved at partner 

begynte å stille høyere krav.  

Men samtidig så er jeg opptatt av å støtte samboeren min best mulig. Merker jo det at hun har endret 

seg. Hun stiller større krav, men det er forståvidt, det viktige er at hun har det bra i denne perioden 

fremover nå til ungen kommer da. Så jeg er jo innstilt på å gjøre en innsatts hjemme og, enda mer enn 

normalt tenker jeg. Og enda mer enn jeg har gjort tidligere (Mann gr.3).  

 

Det var flere av mennene som beskrev samme opplevelse av at partner stilte høyere krav.  

Hva som gjorde at mennene opplevde at partner stile høyere krav kan ha å gjøre med at 

partner under graviditet kunne få nedsatt allmenntilstand slik at mannen må bidra mer i 

hjemmet. Samtidig kunne det ha noe å gjøre et ønske om at mannen skulle investere mer i 

parrelasjonen og på hjemmebane, slik at kvinnene ikke følte at de ble alene med ansvaret etter 

barnet ble født. I tillegg kan det tenkes å være en forskjell mellom menn og kvinner i forhold 

til hvilken betydning graviditet har for de ulike partene. Samtidig vokser fosteret i kvinnen, 

noe som gjør at kvinnen konstant har en påminnelse om at paret venter barn.  
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Dermed kan ikke kommende mødre ikke på samme måte kan unngå å ta hensyn til graviditet. 

Kommende fedre opplever heller ikke de fysiske endringer under graviditet på samme måte 

som kommende mødre, og trenger i mindre grad å ta hensyn til graviditeten i hverdagen. 

Det er i hovedsak menn fra gruppen ikke påvist avvik (gruppe 3) som fortalte om 

opplevelser knyttet til økende krav og forventninger. Dette kan ha noe å gjøre med at hvis det 

ble påvist avvik så ble det et brudd med de forventningene som ofte ligger under for 

graviditet. Fokus vil da naturlig nok endre seg til å være på fosterets helse og situasjonen 

videre, og andre bekymringer kunne falle bort. For menn med tidligere påvist avvik (gruppe 

2) beskrev flere en usikkerhet knyttet til om fosteret i den aktuelle graviditeten var friskt, og 

oppmerksomheten ble rettet mot bekymringer knyttet til det. Dermed kunne andre 

bekymringer oppleves som mindre betydningsfulle i tiden rundt ultralyd.  

Undertema nr.2: Omsorgsrolle:  

 Flere av mennene fortalte om betydningen av å kunne håndtere graviditeten sammen 

med partner. Slik fikk par mulighet til å dele byrden og gi hverandre trygghet, noe som kunne 

gjøre det lettere å håndtere graviditet. Ved påvist avvik ble støtten paret ga hverandre enda 

viktigere da parene opplevde mye stress og usikkerhet. Det vonde ble lettere å håndtere hvis 

en hadde en annen å lene seg på. Under er et utdrag hentet fra en av mennene som fortalte at 

han opplevde at så lenge paret hadde hverandre, så vil de klare å håndtere situasjonen på en 

god måte:  

(…) føler at vi har et så solid fundament, [partner] og jeg sammen, så vi er jo helt sikre på at så lenge vi 

har hverandre så takler vi dette her på en bra måte.» (Mann gr.1).  

 

Spesielt for kommende fedre blir kanskje støtte fra partner viktig da kommende fedre 

sammenlignet med kommende mødre ofte har et mindre sosialt nettverk og søke støtte fra, 

samtidig som kommende fedre i mindre grad også benytter seg av det støttenettverket de har. 

Andre kommende fedre kunne imidlertid oppleve at graviditet var en periode hvor 

kommunikasjonen innad i paret blir svekket, og dette kunne skape bekymringer. Utdraget 

under er hentet fra et intervju med en av mennene hvor det ble påvist avvik (gruppe 1) hvor 

han uttrykte bekymring rundt det å ikke få kommunisert med partner på en god måte om 

tanker og følelser under graviditet:  

(…) kanskje ikke så flinke til å- ja, snakke sånn sammen egentlig, om hva vi føler og sånn tror jeg. 

(Mann gr. 1) 
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 Samtidig fortalte kommende fedre i alle tre grupper om å være en støtte for partner og 

å motivere partner under graviditeten. Denne rollen så ut til å være tilstede uansett om det ble 

påvist avvik i svangerskapet eller ikke. Mennene tenkte på partners helse og bekymret seg for 

hvordan partner håndterte graviditet. Under er et utdrag hentet fra en av mennene uten påvist 

avvik (gruppe 3) hvor han fortalte om tanker knyttet til hvordan partner hadde det:  

(…) om hun kommer til å ha det vondt. Det gjør hun sikkert da. Tenker jo litt på det, må jeg si. Og 

håper jo bare alt går bra. Det er jo det viktigste. (Mann gr.3) 

 

 Mennene fortalte om at det å få beskjed om avvik var en tung og vanskelig beskjed å 

få, samtidig som flere av mennene tenkte at det måtte være tyngst for partner å få beskjeden. 

En av mennene fra gruppen påvist avvik uttrykte dette ved å si «hvis jeg føler det sånn som 

jeg føler det, så tror jeg at det kan være 10 ganger verre for henne» (mann gr.1). Flere av 

mennene ønsket dermed å være en støtte og trygghet for partner i den vanskelige situasjonen. 

Under er et utdrag fra en av mennene som forteller om å være tilstede for partner og ta var på 

henne slik at hun skulle føle seg bedre:   

(…) så ha jeg egentlig bare prøvd å være tilstede for henne. Grått litt med henne når hun har grått, holdt 

rundt henne og bare prøvd å prate (Mann gr.1).   

 

Videre var det for dem naturlig at deres partner tok det tyngst å få påvist avvik, dette fordi det 

er i kvinnen barnet vokser, og at kvinnene dermed har en annen relasjon til fosteret:    

Jeg tror [partner] tar det mye hardere, enn det jeg gjør hvis (uansett om) det går bra eller dårlig. (…)  

Det tror jeg gjelder alle menn. Alle kvinner tar det mye hardere. [Mumling] det er de det handler om. 

Det er i de dem det vokser, det gjør det ikke hos oss (…). (Mann gr. 1)  

Alle utenom en av mennene fra gruppen påvist avvik fortalte om at det var tyngst for partner å 

få beskjed om fosteravvik. En av mennene fortalte imidlertid om en opplevelse av at det var 

tyngre for ham å få vite om strukturelt fosteravvik sammenlignet med partner:  

Jeg bare har jo ikke lyst til å prate, for det her tar jeg hardt (…). Tenker veldig mye på kona mi og som 

tar det bra, faktisk. Bedre enn meg i hvert fall. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg har store problemer med 

å snakke. (Mann gr.1) 

 

I utdraget over kom det fram at han opplevde at partner håndterer det å få beskjed om avvik 

på en bedre måte enn det han selv opplevde å gjøre. Samtidig fortalte han intervjuet om et 

ønske om å få barn, og en frykt for at paret nå muligens ikke vil kunne få det ønskede barnet.   

 Menn fortalte om å være en støtte og trygghet for partner uansett svangerskapets 

forløp. Spesielt i svangerskap hvor det ble påvist avvik (gruppe 1) fortalte flesteparten av 

mennene om en opplevelse av å ha en omsorgsrolle for partner. Opplevelsene til mennene om 

å ha en omsorgsrolle kan tenkes å være mennenes egne tanker om at det er slik det burde 

være, at kvinnene indirekte kunne forvente at mennene skulle ha en slik funksjon, eller at det i 



MENN OG SVANGERSKAP 

33 

 

den større sosiale konteksten er forventet at menn skal fungere som en støtte for partner under 

graviditet. Det å ha en slik funksjon kan imidlertid påvirke menns håndtering av å få beskjed 

om avvik, og kan gjøre at det er mindre plass til deres opplevelser. En av mennene fra 

gruppen tidligere påvist avvik (gruppe 2) fortalte i sitt intervju opplevelser knyttet til tidligere 

svangerskap hvor det ble påvist avvik. I det svangerskapet følte han ta han hadde fått tildelt en 

støtterolle:  

(…) føler jeg egentlig ikke hadde så mye jeg skulle sagt. Var veldig fokus på [partner]. Jeg følte at det 

var viktig for meg å være tilstede, og støtte, og opplevde da at det var den rollen jeg var tildelt, i stor 

grad. (mann gr.2) 

Videre fortalte han at den rollen han fikk tildelt påvirket hans sorgprosess, og at 

konsekvensen ble at han i ettertid satt igjen med en annen oppfatninger av graviditeten 

sammenlignet med partner. Noe han synes var vanskelig:  

(…) være opptatt av at hun skulle ha det bra enn at jeg kunne la innrykkene suge inn på meg (…). I 

etterkant så hadde vi jo da en todelt fordeling av hvordan vi håndterte det. Jeg, altså med ønske da fra 

[partner], skulle behandle alt av kommunikasjon med familie, med venner, med sykehuset. Og det 

gjorde at jeg ble, mange ganger fortalte så godt jeg kunne hva vi hadde vært igjennom, og hva vi visste 

og hva vi hadde blitt fortalt. Hvordan det var med oss, og i det hele tatt. Så jeg føler at jeg fikk 

bearbeidet mye av dette her veldig fort, og i utakt med [partner]. Og da kan vi gå tilbake til at vi i 

utgangspunktet opplevde det forskjellig. (Mann gr.2)  

En av vordende fedre fra gruppen påvist avvik (gruppe 1) beskrev også at han opplevde å få 

en omsorgsrolle overfor andre familiemedlemmer:  

Jeg har fortalt litt rundt til venner og bekjente nå, det har vel egentlig vært, litt masete (…) også vært litt 

redd for hva alle andre kommer til å si (...). Det som egentlig har vært tyngst er litt mer den følelsen av å 

trøste dem andre, noen i familien [uklart ord] må trøste dem, etter at de synes det var så fælt. (mann 

gr.1) 

Det å måte ha en støtterolle overfor andre kan ha føltes urettferdig da han selv var i sorg over 

at det ble påvist fosteravvik under graviditet. Det kan tenkes at han selv hadde ønsket at de 

skulle trøste ham og ikke omvendt. 

Undertema nr. 3: Vurderinger knyttet til om paret skal fortsette graviditet etter påvist 

avvik:  

Ved påvist avvik prøvde mennene (gruppe 1) å forstå hvorfor avviket oppsto. Noen av 

mennene fortalte om deres tanker knyttet til hva som kunne være årsaken. Disse tankene 

omhandlet forhold ved mennene selv og eventuelle familieforhold. Under er et utdrag fra 

intervjuet til en av mennene hvor han beskrev hva han tenkte kunne være årsak til hvorfor 

fosteravviket oppsto:  
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For så vidt tenkt mye på hva som, eller jeg har i hvert fall tenkt veldig mye på hva som kan ha, på en 

måte- vært feil med meg. Ting jeg har vært igjennom (…) min livsførsel, helse og sånn. Har ikke 

kommet frem til noe spesielt om det som skulle virke problematisk. Eneste teorien jeg har er at dette var 

et svangerskap som følge av at p-pillen ikke fungerte som den skulle. (Mann gr.1) 

 

Han pekte blant annet på årsaker som kan være knyttet til livsførsel og helse, men formidlet 

tilslutt at den eneste teorien som passet måtte være at p-pillen ikke fungerte som den skulle, 

og trolig at partner ikke skulle ha blitt gravid i utgangspunktet. Andre menn pekte også på 

egen livsførsel som mulig årsak til fosteravviket.  

 Etter at det har blitt påvist avvik som er av en viss alvorlighetsgrad står paret overfor 

et valg hvor de må bestemme om de ønsker å avbryte eller fortsette graviditeten. Det kan for 

noen være et moralsk spørsmål, eller dilemma, om hvorvidt en skal bære frem et barn hvor 

det har blitt påvist strukturelt fosteravvik. I tillegg til spørsmål om holdninger til abort. Det 

kan tenkes at både religiøse holdninger, personlige holdninger rundt abort, ressurser og 

stabilitet i livet og barn fra være med på å påvirke hva som kan være det riktige å gjøre.   

 For noen av mennene var vurderingene om paret skulle avbryte graviditet knyttet opp 

mot personlige holdninger. En av mennene fortalte at uansett hvor alvorlig fosteravviket var, 

så ønsket han at paret skulle beholde barnet. Han mente fosteret uansett hadde rett til liv.  

(…) men som vi ble enige om at uansett hva som måtte skje så er det jo, det er jo noe vi har skapt, det er 

noe vi uansett kommer til å være stolt av og glad i. Og alle barn har jo rett i et liv. Det er sånn vi tenker 

da at vi kommer til å elske det barnet like mye uansett hva som måtte være galt med barnet. Men det er 

jo alltid tøft som foreldre å få den beskjeden om at det er noe galt. (Mann gr.1).   

 

Den vordende faren i utdraget over ventet sitt første barn. Muligens kan dette ha påvirket hans 

tanker rundt det å beholde barnet. Ved å ta et slik valg så trenger han heller ikke å forholde 

seg til usikkerheten på samme måte sammenlignet med hvis han hadde dvelt mer med hva han 

ønsket å gjøre. Bare det å ta en avgjørelse kan gjøre situasjonen lettere å forholde seg til.   

 For andre menn er vurderingen om en skal beholde eller avbryte graviditeten avhengig 

av alvorlighetsgrad. Hvor alvorlig avviket var påvirket om menn ønsket at paret skulle 

beholde barnet eller ikke. Alvorlighetsgraden var ikke avklart i alle svangerskap ved ultralyd, 

slik at det fortsatt var mye usikkert knyttet til flere av svangerskapene, noe som kunne gjøre at 

det ble vanskeligere å ta et valg. Under er et utdrag fra en av mennene som fortalte om hvilke 

oppfatninger han hadde om alvorlighetsgrad og når han opplevde at den beste løsningen ville 

være å ta abort.  

(…) så vi har vel på en måte en oppfatning av hva vi mener kan være bra for barnet. Om barnet skal 

leve hvis det er, hvor sykt det er (…) Hvis det er Downs Syndrom, så tror jeg [uklart] kan få et 

fullverdig liv likevel. Og er innstilt på å kunne gjøre det. Er det mer enn det, så tror jeg ikke barnet 

egentlig bør leve. Hvis det ikke har evnen til å motta følelser, og oppfatte ting, og leve et fullverdig liv 

tror jeg ikke vi skal bære frem. (Mann gr.1)  
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Vurderingene over hadde å gjøre med om fosteret ville kunne ha et «fullverdig liv». Å ha et 

fullverdig liv så ut til å være knyttet til om fosteret ville være i stand til å kunne interagere 

med omverden. Alvorlighetsgraden ble dermed en avgjørende faktor om hvorvidt han ønsket 

at partner skulle fortsette graviditet eller ikke. Også andre menn delte denne opplevelsen.    

Vurderinger så ut til å i tillegg være knyttet til parets livssituasjon. Under er et utdrag 

hentet fra en av mennene hvor han fortalte om at paret veide det positive opp mot det 

negative, og kom frem til at det beste var å avslutte svangerskapet. Samtidig la han også vekt 

på at paret hadde barn fra før, noe som hadde betydning for avgjørelsen:  

(…) jeg har jo tatt et valg om å avbryte. Og bakgrunnen for det er jo at vi har veid det positive med det 

livet vi har, og med [barn] på [alder] at.. vi ser at vi vil få redusert livskvalitet om vi får en med 

[diagnose], og det vil [barn] få, og vi vil rett og slett ikke utsette et barn for noe vi kan spare det for og 

vet såpass lite som vi gjør i dag. (…) Så jeg håper bare at vi, at denne nemda som går gjennom i dag, at 

vi kommer i mål, og kan starte på nytt. Det synes jeg vi har fortjent. (Mann gruppe 1) 

Videre fortalte han om en opplevelse av at paret fortjente å starte pånytt. Dette er et sterkt 

uttrykk som kan beskrive følelsen av urettferdighet, og at paret nå «fortjener» at neste 

graviditet skal forløpe seg normalt. Det kan også muligens tenkes at han beskriver en 

opplevelse av at paret nå har vært uheldige, og at neste gang så vil det ikke skje dem. En slags 

opplevelse av at det skal eksistere en form for rettferdighet hvis en bare prøver på nytt. Under 

er et utdrag hentet fra intervjuet til en av mennene hvor han fortalte om følelsen av å ikke gi 

opp:  

Men ja, vi gir ikke opp på noen måte, det gjør vi ikke [uklart], det er så tidlig i svangerskapet at hvis vi 

mister denne så får vi bare prøve på nytt, og hvis vi ikke får det til så [uklart] finner vi noen andre 

løsninger, adopsjon (…). (Mann gr.1).  

 

Intervjuene ble tatt kort tid etter at paret fikk påvist strukturelt fosteravvik, og allerede da ser  

mennene fremover og prøver å finne løsninger på situasjonen de befinner seg i. Hvis ikke  

denne graviditeten går som planlagt, så finnes det muligens andre muligheter.  

 Det virker trolig ut fra hva mennene forteller at det er en blanding av alvorlighetsgrad, 

hvordan et sykt barn vil kunne påvirke livskvalitet til paret/familien, og om paret har barn fra 

før er argumenter som blir lagt til grunn for vurderinger knyttet til om mennene skulle 

fortsette graviditet eller ikke.   

Tema nr. 3: Farsrollen i møte med helsevesenet: 

 Hvordan menn blir møtt av helsevesenet i svangerskapsomsorgen kan ha betydning for 

deres opplevelse av graviditeten. Ved påvist avvik under graviditet er både kommende mødre 

og fedre i en sårbar situasjon preget av mye uro, stress og tristhet. Utfra mennenes opplevelser 
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så trøsten, tryggheten og oppfølgingen fra leger og annet helsepersonell ut til å bety noe for 

hvordan situasjonen ble håndtert. Det er menn fra gruppen påvist strukturelt fosteravvik som i 

størst grad fortalte om opplevelser knyttet til oppfølgning av helsevesenet. Trolig har dette å 

gjøre med at menn fra denne gruppen i større grad måtte forholde seg til helsevesenet på 

grunn av påvist avvik. Påvist avvik gjør at mennene hadde et større behov for å ha kontakt 

med helsevesenet for å få informasjon om prognose, nye undersøkelser og/eller behandling.  

I intervjuene fortalte kommende fedre generelt om positive oppfatninger av hvordan 

de ble møtt av helsevesenet i tiden rundt ultralyd. Samtidig beskrev kommende fedre i liten 

grad en skjevhet på bakgrunn av å være far i møte med helsevesenet. De beskrev heller ikke 

følelsen av å bli ekskludert. Det var kun to av mennene i alle tre gruppene til sammen som 

fortalte om negative opplevelser knyttet til møte med helsevesenet. En av dem fra gruppen 

tidligere påvist avvik (gruppe 2) beskrev negative opplevelser knyttet til å være far, og følte at 

det var mye fokus på partner og at han ble satt på sidelinjen. Det må imidlertid nevens at 

mennene ikke direkte ble spurt om opplevelser knyttet til helsevesenet på grunn av intervjuets 

åpne struktur. Spesielt i svangerskap hvor det ble påvist avvik (gruppe 1) fortalte vordende 

fedre om positive opplevelser i møte med helsevesenet. Det var ingen av de vordende fedrene 

i gruppen påvist avvik som følte en ekskludering basert på at de var fedre. I intervjuene med 

menn fra gruppene tidligere påvist avvik (gruppe 2) og påvist avvik (gruppe 1) kan 

opplevelsene som omhandler møte med helsevesen deles inn i to undertema: Opplevelser 

knyttet til omsorg og noen og prate med, og informasjon om diagnose og behandling. 

Undertema nr. 1: Omsorg og noen å prate med:  

  Flere av mennene fra gruppen med påvist avvik (gruppe 1) og tidligere påvist avvik 

(gruppe 2) fortalte om at de opplevde å ha blitt godt tatt vare på og beroliget av 

helsepersonell. Omsorg fra og samtaler med leger og annet helsepersonell med kunnskap om 

fosteravviket og diagnose ble trukket frem som positive opplevelser i møte med helsevesenet. 

Flere av mennene fortalte om lite kunnskap og erfaring med fosteravvik før de selv opplevde 

å få påvist dette i eget svangerskap, og var dermed i behov for støtte og hjelp til å håndtere 

dette. Under er et utdrag hentet fra en av mennene fra gruppen tidligere påvist avvik som 

fortalte om betydningen av støtten han og partner fikk fra sykehuset:  

Vi har hatt en fantastisk støtte og backup fra veldig mange på sykehuset her, i hvert fall de på [avdeling] 

og et par andre sykepleiere som har hjulpet oss mye. Både etterpå, altså før, under og etterpå, og det 

hjelper veldig mye. (Mann gr.2).  

Han trakk spesielt frem støtten av helsepersonell på sykehus som viktig for deres opplevelse i 

møte med helsevesen. Dette støttes av andre menn i samme gruppe, og under er et sitat hentet 
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fra et av intervjuene med en av mennene som opplevde at det å snakke med noen som hadde 

kompetanse var betryggende og lærerikt:  

(…) vi har fått god informasjon, gode samtaler underveis, og det har vært positivt for oss. Det som kan 

være, eller som jeg har hatt behov for, det er rett og slett å underveis kunne snakke med legen eller noen 

som har ekspertise på dette området (mann gr.1) 

 Samtidig var det flere av mennene som etterspurte flere samtaler med helsepersonell 

eller andre som har vært i samme situasjon. Vordende fedre fortalte om at når de fikk vite om 

at det ble påvist avvik så var det mye å ta innover seg. Når vordende fedre kom hjem etter å 

ha fått beskjeden så kunne de oppleve å ikke ha fått med seg den nødvendige informasjon, og 

dette skapte usikkerhet. Under er et utdrag hentet fra et av intervjuene med en av mennene 

hvor det ble påvist avvik som fortalte om usikkerheten som meldte seg etter at han kom hjem 

fra ultralyd hvor paret fikk vite om fosteravviket:  

(…) og så har vi lyst å spørre om så mye men, akkurat der og da så blir det et sjokk så du får ikke med 

deg alt du har lyst til å si. Så kommer du gjerne hjem og så blir du usikker og tenker «hvorfor spurte jeg 

ikke om det, hva skjer videre, hvordan skal vi klare dette her, er det noe vi takler?» Det er mye 

usikkerhet som dukker opp. (Mann gr.1) 

 

Det å kunne ringe noen som har kunnskap eller som har vært i lignende situasjon opplevdes 

av mennene som noe som kunne redusere ensomhetsfølelse. En av mennene i samme gruppe 

reflekter rundt det å kunne snakke med noen i samme situasjon som noe han skulle ønske han 

i større grad hadde fått mulighet til:  

(…) en eller annen jeg kunne ringe og prate med, men det er jo ingen som da, det er mange som sikkert 

har vært i samme situasjon sånn tidligere, men ikke som vi vet om. Og som lege så er det sikkert ikke 

lov å gi ut navn på pasienter som har vært oppi tilsvarende, men det hadde vært veldig deilig å kunne 

fått noen å snakke med. (Mann gr.1) 

 

Muligens kunne en støttegruppe for par som får påvist avvik være et tiltak hvor vordende 

foreldre hadde fått mulighet til å få støtte av andre som har vært i lignende situasjon. 

Undertema nr.2: Informasjon om diagnose og behandling:  

 Det å få informasjon om diagnose og videre oppfølging og eventuelt behandling ble  

trukket frem av mennene som av betydning for deres håndtering av situasjonen. Noen av 

mennene hvor det ble påvist avvik (gruppe 1) beskrev at de opplevde å ha fått tilstrekkelig 

med informasjon som gjorde at de fikk redusert usikkerhetsfølelsen. Likevel var det andre 

som opplevde å ikke få tilstrekkelig med informasjon og etterspurte mer informasjon om 

diagnose og hva diagnosen innebærer.  
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(…) og så konstaterte jordmor at det var [diagnose], og vi ble veldig satt ut av det. 

Jordmor gikk og hentet en lege, og vi hadde veldig, veldig mange spørsmål. Og han 

kunne ikke svare på dem (mann gr.1).  

 

Mennene ønsket slik informasjon for å ha mulighet til å forberede seg mentalt for hva som 

ventet dem. Mangel på informasjon fra helsevesenet gjorde at flere av mennene fortalte om at 

de selv måtte søke etter informasjon. Internett blir beskrevet som den plattformen som for 

flere av mennene ble stedet hvor en på best mulig måte fikk tak i informasjon. Ulempen med 

internett er at det kunne være vanskelig å finne den informasjonen en hadde behov for. En av 

mennene fortalte om at det var: «krevende og filtrere all den informasjon som man får 

gjennom internett» (mann gr.1). Han fortalte videre om at han i tillegg til å finne informasjon 

om diagnose bruke internett til å finne tilfeller hvor det hadde gått «bra» for å skape håp:  

(…) så har jeg prøvd å finne hvorvidt det er signaler om at dette kan- eller har gått bra i tidligere 

tilfeller. Og det er et lite håp, som jeg på en måte holder på. Håper på for å si det sånn. (Mann gr.1) 

 Flere menn fortalte at de har brukte mye tid på å søke etter informasjon på internett og 

i brosjyrer om diagnose, prognose og behandling. Samtidig var det flere menn hvor det ble 

påvist avvik som var opptatte av å finne årsak til hvorfor avviket oppsto. Å få tilstrekkelig 

med informasjon om alt fra årsak til behandling så ut til å være av betydning for flere av 

mennene som fikk påvist avvik i møte med helsevesenet.  

Diskusjon: 

I min analyse konstruerte jeg 3 temaer som belyser forskningsspørsmålene og som tar 

opp ulike sider av menns opplevelser under partners svangerskap: tema 1: Intrapsykiske 

tanker om farsrollen, tema 2: farsrollen i relasjon til partner, tema 3: farsrollen i møte med 

helsevesenet. Oppsummert kan min analyse av menns opplevelser av farsrollen under 

graviditet deles inn i ulike «nivå», slik som avbildet i modellen i figur 1 lokalisert i analysen 

og under:   

 

 

 

 

 

 

 
Figur nr.1: Illustrasjon over temaene i de ulike nivåene 
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Hovedfunnene i min analyse var at vordende fedre var spente før ultralyd og 

bekymrede for at svangerskapet ikke skulle forløpe seg normalt. Samtidig beskrev de fleste 

fedrene glede knyttet til graviditet og det kommende barnet. I gruppen hvor det ble påvist 

avvik (gruppe 1) opplevde kommende fedre sjokk og en uvirkelighetsfølelse. Alle utenom en 

av mennene fortalte om at de trodde å få påvist avvik var tyngst for partner, og beskrev at de 

inntok en omsorgsrolle overfor partner. Et tema som ble viktig for menn ved påvist avvik var 

om paret skulle avbryte eller fortsette graviditet hvis diagnosens alvorlighetsgrad tilsa at dette 

var noe paret må ta stilling til. Tilslutt fortalte vordende fedre om for det meste positive 

opplevelser i møte med helsevesenet. Det var kun en av mennene i det empiriske materialet 

som fortalte om negative opplevelser knyttet til det å være far i møte med helsevesenet. 

Mennene i gruppen hvor det ble påvist avvik (gruppe 1) fortalte i størst grad om opplevelser 

knyttet til helsevesenet, og det var ingen av dem som beskrev negative opplevelser knyttet til 

rollen som far.  

I denne delen av oppgaven vil mine funn bli diskutert mer inngående og i lys av 

relevant forskning. Som nevnt innledningsvis er det særlig få studier på menns opplevelser og 

psykologisk stress ved påvist avvik under graviditet (Kaasen et.al. 2013). Slik at mine funn vil 

kunne bli et bidrag til økt kunnskap på området. Avslutningsvis vil studiens styrker og 

begrensninger og kliniske implikasjoner bli diskutert.  

Tema nr. 1: Intrapsykiske tanker om farsrollen: 

Ultralyd: Menn fra alle tre grupper forteller om opplevelser knyttet til ultralyd som en 

viktig hendelse under graviditet. Dette er i tråd med tidligere forskning som finner at ultralyd 

er en viktig begivenhet for både kommende mødre og fedre (Ekelin et al., 2004). I gruppen 

hvor det ikke ble påvist avvik (gruppe 3) beskriver mennene ultralyd som en positiv 

opplevelse. Dette er i tråd med andre studier, og kan tyde på at de aller fleste har positive 

forventninger til ultralydsprosessen (Eurenius et al., 1997). I min analyse er det vordende 

fedre fra gruppen hvor det ikke ble påvist avvik (gruppe 3) som i størst grad forteller om 

bekymringer knyttet til mulighet for å få påvist avvik. Dette kan trolig være grunnet alder til 

kommende fedre og mødre i gruppen ikke påvist avvik. I gruppen hvor det ble påvist avvik 

(gruppe 1) hadde parene lavere gjennomsnittsalder sammenlignet med par fra gruppen hvor 

det ikke ble påvist avvik (gruppe 3). Av den grunn kan det tenkes at menn på grunn av høyere 

alder visste om risiko for fosteravvik ved økende alder, samt at de kan ha større sannsynlighet 
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for å kjenne andre som har barn i deres omgangskrets. Dermed kan de ha fått mer kunnskap 

om mulig risiko for å få påvist avvik under ultralyd. 

Vordende fedre fortalte om økt stress ved beskjed om påvist avvik. Dette er forenelig 

med andre studier som har undersøkt at påvist avvik øker psykologisk stress hos kommende 

fedre (Kowaleck, 2007). Samtidig forteller vordende fedre om variasjon i hvor stor grad de 

ble påvirket av å få påvist avvik. Noen av mennene beskriver et sjokk og at beskjeden fikk en 

stor innvirkning på dere psyke og liv, mens andre i mindre grad beskriver at de ble berørt av å 

få beskjeden. Samtidig beskriver alle utenom en av mennene at de trodde å få beskjeden i 

størst grad påvirket deres partner. Det at noen menn opplever i ikke bli påvirket kan for 

eksempel være knyttet til at disse vordende fedrene ikke i like stor grad opplevde at de var 

tilknyttet til foster. På den andre siden kan det tenkes at for mange menn så oppleves det svært 

sterkt for den kommende moren, og at de derfor opplever å måtte være en god støtte for henne 

i denne krisesituasjonen. For eksempel har flere studier funnet at komplikasjoner under 

ultralyd i størst grad påvirker kommende mødre Skari et al., 2006).  

At menn fortale om økt stress kan forklares ved opplevelser av usikkerhet knyttet til 

fosterets fremtid samt at det å få påvist avvik er et brudd med forventninger som ligger til 

grunn for ultralyd. Andre studier har funnet at par ofte kommer til ultralyd for å få bekreftet 

graviditet og for å få mulighet til å se foster (Kowalcek, 2007; McCoyd, 2007). Ultralyd har 

trolig dermed heller en sosial funksjon for par enn at det blir ansett som et medisinsk verktøy. 

Konsekvenser av dette blir at det å få påvist avvik fører til et stort sjokk for kommende 

foreldre fordi det ofte er noe som ikke er forventet at skal skje McCoyd, 2007). Funn fra 

denne studien støtter en slik antagelse da flere av mennene i gruppen påvist avvik var lite 

forberede på få beskjed om avvik og opplevde fosteravviket som et stort sjokk. I tråd med 

disse antagelsene har det bitt argumentert for at ultralyd kan fremme tilknytning til foster 

(fetal attachment). Man skaper et barn ut av et foster, i tiden før ultralyd pleide å skje ved 

fødsel.  

Et dobbelt sjokk for menn? Det har blitt diskutert at ultralyd kan oppleves som et 

større psykologisk vendepunkt under graviditet for kommende fedre sammenlignet med 

kommende mødre (Finnbogadottir et al., 2003; Chin et al., 2011). Under ultralyd får menn for 

første gang en kontakt med foster som ikke er gjennom partner, noe som kan være en sterk 

opplevelse (). Hvis det i tillegg blir påvist avvik kan vordende fedre både oppleve en 

sjokkfølelse knyttet til at de for første gang får oppleve fosteret som ikke er gjennom partners 

opplevelser, og sjokk knyttet til det påviste avviket. Til sammen kan disse to opplevelsene 

skape et «dobbelt» sjokk for vordende fedre som får påvist avvik i svangerskap under 
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ultralyd. I et intervju med en av mennene i gruppen påvist avvik (gruppe 1) kommer 

fremstillingen av et «dobbelt sjokk» spesielt godt frem. Han forteller om hvordan ultralyd 

skulle markere en «bekreftelse» på graviditet, og indikere en form for «start» på de mentale 

forberedelsene til det å bli far. Denne prosessen ble brått endret da det ble oppdaget avvik 

som ble beskrevet som et enormt sjokk.  

Når bør en få kunnskapen om påvist avvik? Et tema som har blitt diskutert i 

forskningen er tidspunktet for når par bør få vite om påvist avvik i svangerskap. Det er ikke 

enighet i forskningen hvorvidt par bør få kunnskap om fosteravvik prenatalt, og om kunnskap 

om avviket kan skape en ekstra psykologisk belastning for vordende foreldre (Hoehn et al., 

2004; Skari et al., 2006). Par kan imidlertid ønske å få denne informasjonen prenatalt, og 

informasjon om påvist fosteravvik har blitt anbefalt fordi det har blitt antatt at det å ha 

kjennskap om fosteravviket i pågående graviditet gjør det mulig for kommende foreldre å 

forberede seg mentalt, og at dette fører til redusert stress etter fødsel (Hoehn et al., 2004; 

Ekelin et al., 2004). Denne antagelsen har blitt utfordret av andre studier (Skari et al., 2006; 

Skreden et al., 2010; Tempels, Passchier, Hazebroek & Tibboel, 1999).  

Det er imidlertid vanskelig å forutsi hvilke vordende mødre (og trolig vordende fedre) 

som er sårbare i den kritiske perioden etter prenatal diagnose, og hvem som vil være i risiko 

for å utvikle psykologiske vansker. og dette kompliserer bildet ytterligere (ref.). Uansett er det 

viktig for vordende foreldre og helsepersonell å ha kjennskap til at ultralyd kan ha en 

«psykologisk kostnad» for vordende foreldre hvis det blir påvist avvik. Funn fra min studie 

gir inntrykk av at menn, hvor det ble påvist avvik, i liten grad var forberedte på at det var en 

mulighet for at det kunne bli påvist fosteravvik under ultralyd. Det å få beskjed om avviket 

skapte stress, usikkerhet og sorg da avviket børt med de forventningene som lå til grunn for 

ultralyd for vordende fedre. Funnene kan dermed være med på å problematisere det å få 

beskjed om fosteravvik prenatalt. Par ser ut til å ha større behov for å bli påminnet om at 

ultralyd har en medisinsk funksjon. Intervjuene gir utrykk for at spesielt menn hvor det ble 

påvist avvik i liten grad var klar over at det i deres svangerskap kunne være en risiko for å få 

påvist avvik.  

Farsrollen under graviditet: Studier finner at menn allerede under svangerskap 

begynner å se for seg hvordan farsrollen kommer til å bli (Roberts, 2016). Funn fra min 

analyse viste at vordende fedre allerede i tiden rund ultralyd hadde begynt å tenke på hvordan 

det å få barn ville påvirke deres livssituasjon. Samtidig opplevde kommende fedre at partners 

graviditet påvirket dem i ulik grad. Hvor mye mennene opplevde at graviditeten påvirket dem 

var til dels uavhengig av om det ble påvist fosteravvik. Noen av mennene fortalte at 
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graviditeten tok betydelig plass i livet deres og at de hadde begynt å forberede seg til det å 

skulle bli far, mens andre imidlertid opplevde at graviditeten tok liten plass i livet deres og 

hadde i liten grad begynt å forberede seg til det kommende barnet. Dette er forenelig med 

forskning hvor en har funnet at for noen menn så oppleves overgangen til det å skulle bli far 

som en givende periode som åpner for personlig vekst, mens for andres så oppleves imidlertid 

denne overgangen mer som en «kriseperiode» med mer usikkerhet knyttet til tilpasning av ny 

rolle (Finnbogadottir et al., 2003; Boyce et al., 2007).   

Spesielt hvordan det å skulle bli far er relatert til hvordan vordende fedre ønsker å 

prioritere arbeid er tema vordene fedre fra alle tre grupper forteller om. For noen av mennene 

blir det å tilpasse arbeid og andre aktiviteter sett på som en naturlig del av det å skulle bli far. 

Mens for andre var rollekonflikten mer tydelig hvor kommende fedre beskrev en følelse av 

ambivalens knyttet til hvor mye de skulle tilpasse seg. Kjønnsrollemønstrene har i stor grad 

endret seg på samfunnsnivå de siste årene, hvor en i dag har mer egalitære maktrelasjoner, 

mer likestilling mellom kjønnene og mindre kjønnsdefinerte roller (Rogers & Amato, 2000). 

Kvinner tar utdanning og er aktivt deltagende i arbeid- og samfunnslivet, og menn har en mer 

aktiv rolle i hjemmet (Hangsleben, 1980; Pruett, 1998). Det har imidlertid blitt argumentert 

for at menn opplever mer arbeid- familie konflikt sammenlignet med kvinner i dag. Dette har 

blitt kalt «the new male mystique» (Aumann, Galinsky & Matos, 2011, s.19) hvor menn kan 

føle en utfordring med å finne en balanse mellom arbeid og familieliv. Det har blitt foreslått at 

menn i dag opplever noe av det kvinner opplevde da de gikk ut i arbeid for flere år siden 

(Fillo et al., 2015). Samtidig kan hvilket syn kommende fedre har på kjønnsrollemønster 

påvirke i hvor stor grad de ønsker å involvere seg i graviditet. Mer tradisjonelle 

kjønnsrollemønstre hos menn er ofte assosiert med mindre involvering, mens mer egalitære 

kjønnsroller er assosiert med mer involvering (Fillo et al., 2015). 

En måte for menn å forberede seg emosjonelt til det kommende barnet kan være 

gjennom å løse praktiske oppgaver. Noen av mennene forteller om at de hadde begynt å med 

praktiske forberedelser under graviditet. Andre studier ser ut til å finne at for menn kan det å 

løse praktiske oppgaver være en måte å nærme seg graviditet på (Finnbogadottir et al., 2003; 

Solberg & Glavin, 2018b). Samtidig finner studier at det å løse praktiske oppgaver kan øke 

menns følelse av kontroll under graviditet. På den måten kan praktiske oppgaver skape en 

inngangsport for menn til å forholde seg til graviditet. 
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Tema 2: Farsrollen i relasjon til partner:  

Vordende mødre og fedre opplever graviditet ulikt. Vordende fedre trenger ikke å ta 

de samme hensynene under graviditet da barnet vokser i kvinnen. I første omgang merker 

dermed vordende fedre kun endringene gjennom partner. Flere av mennene beskriver at de 

merket graviditet i tiden rundt ultralyd ved at partner begynte å stille høyere krav og ha mer 

forventninger om at vordende fedre skulle ta mer ansvar i hjemmet. Hvordan vordende fedre 

responderte på de økende kravene varierte, og var trolig avhengig av i hvor stor grad de 

opplevde ambivalens mellom arbeid og krav hjemme. Menn som var mer villige til å skape 

rom for graviditeten og den kommende rollen som far, så ut til å være mer positive til de 

økende kravene. Studier på arbeid- familie konflikt etter barnets fødsel ser ut til å indikere at 

unnvikende menn som opplever å måtte bidra mye når det kommer til omsorgsoppgaver 

overfor barn er assosiert med at de opplever mer arbeid- familie konflikt. Dette har blitt 

forstått å ha å gjøre med at omsorgsoppgaver kan true behovet for autonomi og behov for å 

realisere andre livsmål (Fillo et al., 2015; Kohn et al., 2012). Studier ser også ut til å indikere 

at engstelige menn kan oppleve arbeid-familie konflikt fordi de opplever å ikke få nok tid til 

familie på grunn av arbeid (Kohn et al., 2012). Samtidig kan kvinner oppleve å få nedsatt 

allmenntilstand som gjør at kommende fedre må bidra mer. Kvinner kan også oppleve et 

behov for at kommende fedre skal investere mer i parrelasjonen og på hjemmebane slik at 

kommende mødre kan føle seg trygge på at ansvaret ikke bare kommer til å ligge på dem etter 

at barnet blir født. At vordende fedre blir mer involverte kan øke kommende mødres trygghet 

i forhold til at partner kommer til å være tilstede etter fødsel.  

Flere av menene fra alle tre grupper forteller at partner er av betydning for hvordan 

graviditet håndteres, spesielt hvis det blir oppdaget strukturelle fosteravvik. Det å kunne dele 

byrden og gi hverandre trygghet gjør det lettere å håndtere graviditet. Sammenlignet med 

kvinnene forteller mennene i større grad om hvordan de opplever parrelasjonen og mulighet 

for å støtte hverandre. I tråd med dette finner studier at støtte fra partner ser ut til å være av 

betydning håndtering av graviditet hos menn (Fein, 1976; Zelkowitz & Milet, 1997; Freeman 

et al., 2010; Kohn et al., 2012). Sammenlignet med kommende mødre har kommende fedre 

ofte et mindre nettverk og bruker nettverket sitt i mindre grad, slik at partner ofte blir den 

vordende fedre søker støtte hos (Condon et al., 2004; Ekelin et al., 2009). Noen av fedrene 

uttrykker også bekymring knyttet til hvordan relasjonen til partner kommer til å bli etter at 

barnet blir født. Studier finner at menn ofte kan være lite forberede på endringer i intimitet 

med partner etter graviditet (artikkel nr.15; Finnbogadottir et al., 2003).  
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Da «vi» ble gravide: Det har blitt mer vanlig for par å si da «vi» ble gravide for å i 

større grad anerkjenne at menn også er en del av svangerskapet. Likevel er graviditet også en 

periode hvor de de biologiske forskjellene mellom kjønnene blir veldig tydelige. Barnet 

vokser i den vordende moren, og i store deler av graviditeten har den vordende far kun 

«tilgang» til foster gjennom mors kropp. Selv om fedre i større grad er involverte under 

graviditet og i omsorgsoppgaver for barn, så kan de fortsatt oppleve å være «nummer to» i 

forhold til mødre. Vordende fedre i min studie beskrev også i stor grad at de opplevde å ha en 

støttefunksjon for partner, spesielt i svangerskap hvor det ble påvist fosteravvik. Studier 

finner også at både menn og kvinner ser ut til å bli mer tradisjonelle i sine holdninger til kjønn 

etter at de har fått barn (Katz-Wise et al., 2010). Selv om vordende fedre tar en større del av 

graviditet og omsorg for barn de siste årene, så kan det tenkes at graviditeten fortsatt til en 

viss grad «tilhører» den vordende mor. 

Er det plass til vordende fedres sorg: Ved påvist avvik forteller menn at de prøvde å 

støtte deres partner. Dette fordi de fleste tenkte at det måtte oppleves tyngre for partner enn 

for dem selv å få beskjed om avvik. Dette er forenelig med studier som finner at kommende 

mødre rapporterer mer psykologisk stress etter påvist avvik sammenlignet med kommende 

fedre (Skari et al., 2006; Kaasen et al., 2013). I min analyse forteller flere av menene, spesielt 

i gruppen påvist avvik, om opplevelser hvor de inntar en omsorgsrolle overfor partner. Dette 

kan forklares av at kvinner muligens kan kvinner ha implisitte forventninger om at mannen 

skal være en støtte, eller at menn tenker at det å ha en omsorgsfunksjon overfor partner er en 

del av deres kjønnsroller eller forventninger i den større sosiale konteksten. Uansett så kan det 

tenkes at dette kan påvirke hvordan menn selv håndterer beskjeden om avvik og føre til at 

menn kan følte å få mindre plass til deres egne opplevelser og sorg. 

 Det er få studier som har undersøkt menns opplevelser av egen mestring etter påvist 

fosteravvik. En studie som undersøkte hvordan par som hadde tilbakevendende tap av foster 

under graviditet opplevde møte med helsevesenet og behandling fant at menn kunne føle seg 

presset til å forholde seg positive og støtte deres partner til tross for deres egne følelser av tap 

(Koert et al., 2018). Mine funn er til dels forenelige med deres funn hvor menn kunne føle på 

at deres oppgave var å støtte partner og vise omsorg, som igjen kan ha påvirket deres egen 

opplevelse situasjonen. En studie som undersøke kvinners opplevelser av å ta abort etter at de 

fikk påvist alvorlige fosteravvik sent i graviditet fant at kvinnene kunne føle en mismatch 

mellom kjønnsroller og deres egne forventninger til menns tilstedeværelse. Kvinnene 

opplevde at deres partner ønsket å være sterk og støttende overfor dem, men hadde i større 

grad behov for at mennene var med inn i sorgen og at de viste mer emosjoner. (McCoyd, 



MENN OG SVANGERSKAP 

45 

 

2007). Det kan imidlertid tenkes at det for menn er lettere å ha en støttefunksjon hvis partner 

er trist. Og at det nødvendigvis ikke gjenspeiler en manglende involvering. Hvis partner er 

mye trist og lei seg kan menn heller velge å trøste partner som trolig kan påvirke egen 

bearbeiding. Menn er muligens i behov av å få mer rom til å kunne stå i egne følelser.  

Årsak og skyldfølelse: Hva som kan være årsak til hvorfor fosteravviket oppsto var 

tema som både kommende mødre fedre tok opp i sine intervju. Kommende fedre fortalte  

imidlertid mer detaljert om sine teorier i forhold til hvorfor de tenkte fosteravviket hadde  

oppstått. Disse omhandlet blant annet egen livsførsel og sykdommer i familien. Det å tenke at 

fosteravviket skyldes egen livsførsel kan imidlertid føre til en slags skyldfølelse over at 

avviket oppsto og tanker om at hvis en bare hadde gjort annerledes så ville de ikke ha 

oppstått. En studie fant at kommende mødre begynte å spekulere i om fosteravviket var en 

konsekvens av egen atferd, som igjen var med på å øke skyldfølelse og tanker om at hvis en 

bare hadde gjort annerledes så ville svangerskapet ha forløpt seg normalt (McCoyd, 2007). 

Mine funn ser ut til å foreslå at det kan tenkes at kommende fedre også kan ha lignende tanker 

om at fosteravviket kan ha oppstått blant annet på grunn av deres egen livsførsel. En trenger 

imidlertid flere studier på kommende fedres opplevelser av å få påvist avvik for å kunne 

fastslå noe mer konkret. Uansett kan par være i behov av kunnskap om hvorfor fosteravvik 

oppstår. Dette kan være med på å redusere skyldfølelse og vonde tanker om egen fortid og 

atferd. Å forstå hvorfor fosteravviket oppsto kan være en måte for par å skape mening i en 

situasjon med mye usikkerhet. 

 Fortsette eller gi slipp? Dersom par får påvist fosteravvik av en viss alvorlighetsgrad 

må de ta et valg om å enten avbryte eller fortsette svangerskap. Noen av mennene i gruppen 

hvor det ble påvist avvik fortalte i sine intervju om vurderinger knyttet til når de tenkte det 

beste valget ville vært å avbryte svangerskap. Forhold som kunne påvirke at mennenes tanker 

om at det beste valget ville være å avbryte var blant annet om fosteravviket var av en viss 

alvorlighetsgrad, hvordan et sykt barn ville kunne påvirke livskvalitet i paret/familien, og om 

paret hadde barn fra før. Samtidig er dette et valg som par må ta i en svært tung og stressende 

tid (Kowalcek, 2007). Det er få studier som har undersøkt beslutningstakningsprosessen etter 

påvist strukturelle fosteravvik (McCoyd, 2007). Det er en studie hvor 

beslutningstakningsprosessen hos kommende mødre ble undersøkt hos de som valgte å 

avbryte svangerskap etter påvist avvik. Studien fant at kvinnene i utgangspunktet ønsket å 

fortsette graviditet uansett utfall, men valgte likevel å ta abort når de hadde fått diagnosen. 

Tilsvarende har ikke blitt undersøkt hos vordende fedre, men uansett så illustrerer studien 
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hvor vanskelig det på forhånd er å bestemme seg for hva som er best å gjøre hvis en senere får 

oppdaget strukturelle fosteravvik.  

Tema 3: Farsrollen i møte med helsevesenet:  

Funn fra min analyse ser ut til å indikere at vordende fedre generelt var fornøyde med 

hvordan de ble møtt av helsevesenet. Det er kun to av menene fra alle tre grupper sammenlagt 

som forteller om at de ble møtt på en utilfredsstillende måte, og kun en av dem forteller om 

negative opplevelser knytte til det å være far. Det er menn fra gruppen påvist avvik som i 

størst grad forteller om opplevelser knyttet til hvordan de ble møtt av helsevesenet. Trolig har 

dette å gjøre med at de i større grad må, og har behov for, å forholde seg til helsevesenet. Det 

er forsket lite på hvordan vordende fedre føler seg ivaretatt av helsevesenet i Norge, spesielt 

hvor det er påvist fosteravvik. En studie gjennomført i 2018 om fedres opplevelse av 

svangerskapsomsorgen under og etter svangerskap som forløp seg normalt fant imidlertid at 

menn fortsatt kan føle en manglende inkludering i svangerskapsomsorgen (Solberg & Glavin, 

2018b). Funnene fra denne studien er i utgangspunktet ikke forenelige med min analyse av 

menns opplevelse med helsevesen. Men det viktig å påpeke at det muligens kan skyldes at 

oppfølging i svangerskap med og uten fosteravvik er ulik. Vordene fedre kan ha opplevd å få 

et bedre tilbud under svangerskap hvor det ble påvist strukturelle fosteravvik sammenlignet 

med svangerskap med normale forløp. Andre faktorer som kan forklare forskjellen er at 

vordene fedre og mødre fikk ekstra oppfølging da de var med i SOFUS studien. 

Samtidig forteller vordende fedre om hva de i større grad hadde hatt behov for i møte 

med helsevesenet ved påvist avvik. Vordende fedre i min studie etterspør flere samtaler med 

helsepersonell. Noen forteller om at da de kom hjem etter å ha fått beskjed om fosteravviket 

så opplevde de å ikke ha klart å få med seg hva som hadde blitt sagt i tilfredsstillende grad, og 

dette økte usikkerheten. Det å ha noen å prate med eller noen en kan kontakte ved behov som 

har kompetanse ble trukket frem som viktig i oppføling etter påvist avvik. Samtidig er 

vordende fedre opptatte av å få tilstrekkelig informasjon om diagnose, prognose og videre 

oppfølging. Flere oppgir å være i behov av mer informasjon enn det de fikk av helsevesenet, 

og brukte mye tid på søke opp informasjon ved hjelp av internett. Flere samtaler og mer 

informasjon er viktige poeng fra min analyse om hva menn opplever de har behov for behov i 

møte med helsevesenet i den akutte fasen etter påvist avvik. En annen studie fant at hvis par 

fikk god og konsistent informasjon om fosteravviket, inkludert prognose, så kunne det 

redusere unødvendig stress og usikkerhet (Hunfeld et al., 1999).  
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Styrker og begrensninger:  

Begrensninger ved bruk av FMSS som intervjuform omhandler at deltagerne i noen  

grad opplevde at det var utfordrende å prate fritt uten kommentarer fra intervjuer. Samtidig 

beskrev deltagerne opplevelser som det kunne ha vært interessant å utforske nærmere. Et 

semistrukturert dybdeintervju ville i større grad muliggjort en dypere utforskning av 

deltagernes opplevelser og åpnet opp for å stille oppfølgingsspørsmål (Kvale & Brinkmann, 

2015). Likevel ville det trolig vært nødvendig av etiske hensyn med et større tidsmessig gap 

mellom ultralyd og intervjutidspunkt. Dette ville ha gått på bekostning av å få tak i hva som 

rørte seg i den akutte fasen etter å ha fått beskjed om ekstraordinære funn på ultralyd. I tillegg 

er det viktig å anerkjenne at det å ha en intervjuguide som en baserer intervjuet på også kan ha 

sine begrensninger. Blant annet kan en begrensning være at deltagerne i mindre grad kan få 

plass til å prate om det som er viktig for dem. Intervjueformens lengde kan både bli sett på 

som en styrke og en begrensning. Innholdsmessig kan intervjuformens lenge ha vært en 

begrensning. Likevel muliggjorde FMSS at intervjutidspunktet kunne finne sted kort tid etter 

at paret fikk beskjed om fosteravviket. Samtidig var det lettere av praktiske grunner for 

Kassen å finne intervjutidspunkt og sted for å gjennomføre intervjuene. Begge intervjuformer 

har dermed sine fordeler og begrensninger.  

Av de mennene som valgte å delta i SOFUS kan det tenkes at hadde et ønske om å i 

hvert fall til en viss grad være involverte under graviditet og i omsorg for barn, noe som ikke 

behøver å gjelde alle vordende fedre. Til sammen hadde SOFUS 698 deltagere, og av disse 

ble 67 intervjuet med FMSS. Det kan tenkes at hvis Kassen hadde intervjuet andre deltagere, 

så ville kanskje andre opplevelser vært mer eller mindre fremtredende. Likevel er antallet 

intervju som ble gjennomført stort nok til at en kan tenke at opplevelser som disse deltagerne 

beskrev også kan være gjeldende for andre deltagere som ikke ble intervjuet i SOFUS. 

Samtidig vil opplevelser som vordende fedre forteller om være gjeldende for andre vordende 

fedre i samme situasjon.  

Samtidig er det noen styrker og begrensninger knyttet til meg som forsker. Det er 

viktig å påpeke at analysen gjenspeiler hva jeg ønsket å utforske og hvordan jeg tolket 

opplevelsene til deltagerne. Analysen ville trolig sett annerledes ut hvis andre med et annet 

fokus og interesser skulle ha analysert samme empiriske materialet. Kvalitativ forskning 

anerkjenner imidlertid at det ikke er en korrekt versjon av virkeligheten, men heller mange 

måter å lage mening ut fra det empiriske materialet som en analyserer. Jeg fortalte dermed en 

historie blant flere mulige som kunne ha blitt fortalt ut fra det empiriske materialet (Bran & 

Clare, 2013; Tjora, 2010). Som kvinne uten barn har jeg et utenfra perspektiv som kan ha 
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påvirket min forståelse av deltagernes situasjon. En forsker med et innenfra- perspektiv ville 

muligens hatt bedre forutsetninger til å forså deltagerne enn det jeg hadde. En fordel med et 

utenfra perspektiv er imidlertid at jeg i mindre grad hadde forutinntatte antagelser som kunne 

ha påvirket analysen. I tillegg hadde jeg som profesjonsstudent på psykologstudiet med meg 

et psykologisk perspektiv på min analyse som kan ha påvirket hvilke tema jeg ble opptatt av. 

Andre med en annen faglig bakgrunn ville kanskje blitt interessert i andre tema i intervjuene.  

Tilslutt gjennomførte ikke jeg intervjuene selv, og har dermed kun fått inntrykk av det 

empiriske materialet gjennom lydfiler. Det at jeg ikke selv har vært tilstede i intervjurommet 

kan muligens være en begrensning. En kan få verdifull informasjon om deltagerne ved å selv 

gjennomføre intervjuene. Forskeren som gjennomførte intervjuene, hadde imidlertid lite 

direkte påvirkning på intervjuene på grunn av intervjuets form. Dette ville trolig ha hatt større 

betydning hvis det hadde blitt gjennomført semistrukturerte intervju.  

Implikasjoner for klinisk arbeid: 

Menn er i dag i større grad involverte under partners graviditet og i omsorg for barn 

sammenlignet med tidligere. Likevel fant en norsk undersøkelse fra 2018 at vordende fedre 

fortsatt kan føle seg ekskludert under partners graviditet av svangerskapsomsorgen (Solberg 

& Glavin, K, 2018b). I denne oppgaven kom det frem kunnskap som kan være nyttig for 

helsepersonell å kjenne til i møte med vordende fedre under ultralyd både med og uten påvist 

avvik. Funn fra min analyse er at vordende fedre 1) ønsker å være tilstede under partners 

graviditet som er viktig at helsevesenet anerkjenner, 2) erfarer at en måte å involvere seg i 

graviditet, spesielt i tiden før ultralyd, er gjennom praktiske oppgaver som for eksempel å 

søke informasjon og innkjøp av utstyr til det kommende barnet 3) opplever en psykisk 

påkjenning ved påvist fosteravvik og har behov for støtte i likhet med vordende mødre, 4) har 

behov for mer informasjon om årsak, diagnose, prognose og eventuell behandling.  

Selv om menn er i større grad involverte under graviditet og i omsorg for barn nå enn 

før kan de fortsatt føle på en ekskludering i svangerskapsomsorgen (Ref.). Samtidig er det 

mindre klart for menn hvordan de skal møte det nye barnet sammenlignet med kvinner. Menn 

opplever blant annet mer arbeid- familiekonflikt sammenlignet med kvinner og kan ha mindre 

klare rolleforventninger knyttet til farsrollen. Dette åpner opp for at helsepersonell kan være 

en støtte for kommende fedre og oppmuntre dem til å for eksempel engasjere seg i graviditet 

gjennom partiske oppgaver. Ved påvist fosteravvik under graviditet opplever vordende fedre 

en psykisk påkjenning. Det er viktig at helsepersonell anerkjenner sorgen hos vordende fedre 
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og kan tilby dem støtte. Dette spesielt siden menn ofte kan innta en omsorgsrolle overfor 

partner som kan påvirke deres sorg. Samtidig viser studier at menn sammenlignet med 

kvinner ofte opplever å ha et mindre nettverk å støtte seg til samtidig som de også søker 

mindre støtte i det nettverket de har (ref). Vordende fedre etterspør mulighet til å prate med 

helsepersonell i den akutte fasen etter påvist avvik. Spesielt for å kunne spør om informasjon 

om diagnose, prognose og eventuell behandling. Å innhente informasjon er en måte for menn 

å håndtere situasjonen som er preget av usikkerhet og sorg over de brutte forventningene 

under ultralyd.  

 

Konklusjon/oppsummering 

Gjennom intervjuene med 30 vordende fedre har jeg presentert hvilke opplevelser 

menn kan ha under partners svangerskap med og uten påvist fosteravvik. Opplevelsene ble 

kategorisert i 3 temaer: Intrapsykiske tanker om farsrollen, farsrollen i relasjon til partner og 

farsrollen i møte med helsevesenet. I introduksjonen ble opplevelsen til en vordende far 

presentert hvor han fortalte om hvordan han mentalt hadde forberedt seg på at graviditeten 

skulle bli en virkelighet under ultralyd, men hvor den brutte forventningen førte til et enormt 

sjokk. Studier finner at ultralyd kan markere et psykologisk vendepunkt for vordende fedre 

hvor graviditeten føles mer ekte og nær etter ultralyd sammenlignet med før (ref.). Ved påvist 

avvik kan vordende fedre dermed oppleve et «dobbelt sjokk», hvor den psykologiske 

representasjonen blir endret, samtidig som fedre beskriver en sjokkopplevelse knyttet til det å 

få påvist avvik. Vordende fedre uttrykte glede knyttet til graviditet og var spente før ultralyd. 

Vordende fedre beskrev at en måte for dem å involvere seg i graviditeten i tiden rundt ultralyd 

var gjennom praktiske oppgaver som å søke etter informasjon og innkjøp av utstyr.  

Et annet funn var at vordende fedre i varierende grad opplevde hvor mye å få påvist 

avvik påvirket dem. Noen beskrev en opplevelse av at alt ble endret, mens andre i liten grad 

ble påvirket. Dette i stor grad uavhengig av fosteravvikets alvorlighetsgrad. Under graviditet 

var vordende fedre opptatte av å støtte deres partner, spesielt hvis det ble påvist avvik. Da 

inntok mennene ofte en omsorgsrolle overfor partner blant annet fordi de fleste tenkte at det 

måtte oppleves tyngre for partner enn for dem. Ved påvist avvik var et fremtredende tema 

vurderinger knyttet til om paret skulle fortsette eller avbryte graviditet hvis diagnosens 

alvorlighetsgrad tilsa at dette var noe paret må ta stilling.  

Det var kun en av mennene som fortalte om negative opplevelser knyttet til rollen som 

far i møte med helsevesenet. Han tilhørte gruppen tidligere påvist avvik. De fleste var 

fornøyde med oppfølgning på sykehus. Støtte fra helsepersonell hadde for vordende fedre 
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betydning for hvordan de håndtere få påvist avvik. Samtidig var det viktig for vordende fedre 

å få informasjon om diagnose, prognose og mulig behandling i den akutte fasen etter påvist 

avvik. Dette kan være nyttig informasjon for helsepersonell og ha med seg i møte med 

vordende fedre hvor det under svangerskap har blitt påvist avvik.  

Videre forskning:  

I fremtidig forskning ville det vært interessant å undersøke hvordan vordende mødre 

og fedre opplevde å få påvist avvik i ettertid. Deltagerne ble intervjuet i den akutte fasen etter 

påvist avvik, og det ville vært interessant å undersøke deltagernes opplevelser etter valg om å 

avbryte svangerskap eller etter barnets fødsel hvis paret valgte å beholde svangerskapet.  

Samtidig ville det vært interessant å studere hvilke forskjeller som muligens kan eksitere 

mellom par som venter sitt første barn sammenlignet med par som har barn fra før. Deltagerne 

i det empiriske materialet levde i heterofile samboerskap eller ekteskap. I fremtidig forskning 

ville det vært interessant å inkludere deltagere som praktiserer andre samlivsformer som for 

eksempel aleneforeldre.  
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Vedlegg 

Vedlegg A: 

Introduksjon til five minute speach sample (FMSS):  

Jeg ønsker at du skal fortelle meg om hvordan du opplever dette svangerskapet. Jeg 

tenker spesielt på hva du tenker om svangerskapet og barnet, men du kan også fortelle om en 

annen hendelse. Jeg vil at du skal bruke dine egne ord og jeg vil ikke avbryte deg med 

spørsmål eller kommentarer.    

Når jeg ber deg om begynne ønsker jeg at du skal snakke i 5 minutter, om hvordan du 

opplever dette svangerskapet og hvilke tanker du gjør deg om dette, både nå og om fremtiden. 

Etter at du har begynt å snakke foretrekker jeg å ikke svare på spørsmål. 

Et det noen spørsmål du ønsker å stille meg før vi begynner? 

 

Lagt til senere med håndskrift: Du kan gjerne begynne med positiv graviditet … 

Vedlegg B:  

Klassifisering av alvorlighetsgrad. 

Alvorlighets- 

grad 

Klassifisering Eksempler 

1 Dødelig eller alvorlig med ingen tilgjengelig 

behandling, med eller uten prognostisk 

tvetydighet 

 

 Delvis eller helt mangelfull utvikling av 

skallebenet, alvorlig skjevstilling av 

indre organer, alvorlige avvik ved 

hjernens utvikling 

 

2 Alvorlig med tilgjengelig behandling, med 

prognostisk tvetydighet 

 

  Manglende lukking av ryggmarg med 

vannhode, hypoplastisk venstre 

hjertesyndrom 

 

3 Mild til moderat alvorlighetsgrad med 

tilgjengelig behandling, ofte med godt resultat, 

men med prognostisk tvetydighet 

  

 Bilateral klumpfot eller spalte uten 

andre markører. Tilstander som kan være 

assosierte med syndromer som ikke kan 

oppdages prenatalt 

 

4 Mild eller moderat alvorlighetsgrad med 

tilgjengelig behandling, ofte med et godt 

resultat, uten prognostisk tvetydighet  

 

 Mangelfull utvikling av bukveggen 

(deler av tarmen og andre organer kan 

ligge utenfor bukhulen), unilateral 

klumpfot 

 

5 Alvorlighetsgrad ikke klassifisert; avventer 

klassifisering. Prognose i stor grad avhengig 

av resultatet fra en invaderende test  

Bukveggs brokk, bilateral klumpfot med 

kromosomale softe markører, eller en 

reliabel diagnose ikke mulig å gi ved 

inklusjon pga. en ufullstendig ultralyd 

(eks. overvekt hos kommende mødre) 

Oversatt fra Engelsk. Se Kaasen et al., 2010 for originalversjon.  


