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Sammanfattning    

 

Förlossning på sjukhus är ur ett historiskt perspektiv ett nytt fenomen, där partnerns 

medverkan vid förlossning endast har pågått de senaste 40-50 åren. En säker, trygg och 

välkomnande förlossningsmiljö ökar kvinnans utsöndring av oxytocin som har en viktig 

roll under förlossningsarbetet. Det finns en underliggande förväntan på att kvinnans 

partner ska medverka vid förlossningen. Stöd är en viktig del för en positiv 

förlossningsupplevelse för såväl kvinnan som partnern. Det är viktigt att kartlägga de 

faktorer i förlossningsrummets utformning och design som partners anser viktiga. Detta 

för att partnern ska kunna utgöra ett så gott stöd som möjligt till den födande kvinnan, 

vilket är en av de viktigaste faktorerna för ett mer lyckat förlossningsutfall. Det bidrar 

också till en mer positiv förlossningsupplevelse för kvinnan och partnern.  

  

Syftet med studien är att beskriva partners erfarenheter av förlossningsrummets 

utformning och design. En kvalitativ intervjustudie användes som metod.  Sju enskilda 

telefonintervjuer och en fokusgruppsintervju med tre deltagare utfördes. 

Intervjumaterialet analyserades därefter med Lundman och Hällgren Graneheims 

kvalitativa innehållsanalys med induktiv ansats. 

  

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier, vilka är Faktorer som 

skapar trygghet, Faktorer som skapar otrygghet, Möjliggörande faktorer för närhet, 

komfort och välkomnande, samt Hindrande faktorer för närhet, komfort och 

välkomnande.  

 

Förlossningsvården i Sverige ska sträva efter att ge den födande kvinnan såväl som 

hennes partner en positiv förlossningsupplevelse. För att möjliggöra för kvinnan att ges 

en positiv förlossningsupplevelse är det sociala stödet av en partner eller annan person 

av kvinnans val mycket betydelsefullt. För att partnern ska ges en positiv 

förlossningsupplevelse krävs att partnern delaktiggörs och involveras kring kvinnan och 



förlossningsförloppet. Vårdmiljön har betydelse för individers upplevelser av att känna 

sig trygga, skyddade och välkomna. Att ta hänsyn till partnerns önskemål gällande 

förlossningsrummets utformning och design anser författarna därför är att visa omsorg 

om såväl kvinnan som partnern.  

 

  

Nyckelord:  Förlossningsrummet, Utformning, Design, Partner, Stöd, Barnmorska 
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INLEDNING 

I Sverige föder de flesta kvinnor på sjukhus. Endast cirka 100 förlossningar per år är 

planerade hemförlossningar. Att föda på sjukhus i sjukhusmiljö är i princip det enda 

alternativet för kvinnor i Sverige idag (Lindgren, Rådestad, Christensson & Hildingsson 

2008).  

 

Den omgivande miljöns betydelse för människans hälsa finns beskriven av Florence 

Nightingale så tidigt som år 1858. Det ansågs betydelsefullt för patientens upplevelse av 

hälsa att rummen var ljusa och rena, att de gavs god och vackert serverad mat, var 

befriade från störande ljud och att de gavs hoppingivande samtal och råd. Nightingale 

framhöll även att miljön innefattar såväl psykiska, fysiska som psykosociala 

dimensioner (Wijk 2014, s. 21). Platsen för vårdandet har betydelse för de mänskliga 

relationerna och hur patienterna kommer att uppleva den vård de ges (Andes & Shatell 

2006).  

 

Därav anser vi som blivande barnmorskor att det är av intresse att undersöka hur 

förlossningsrummet på bästa sätt kan utformas och designas med fokus på brukarnas 

perspektiv, det vill säga den födande kvinna och hennes partner/stödperson. I 

föreliggande studie kommer fokus ligga på partners perspektiv. 

 

Begreppsdefinitioner 

Definition partner 

I föreliggande studie innebär begreppet partner en man eller en kvinna som har en 

relation med kvinnan som föder barn och som ser sig själv som förälder till barnet.  

 

Definition utformning och design 

I föreliggande studie innefattar begreppet utformning och design rummets fysiska 

utformning, estetiska attribut och psykosociala faktorer. 

 

 

BAKGRUND 

Förlossningsrummets flytt från hem till sjukhus 

De första sjukhusförlossningarna i Sverige genomfördes år 1775 på Allmänna 

Barnbördshuset, då var det främst ogifta och fattiga kvinnor som födde på sjukhus i 

syfte att minska barnadödligheten. Att kvinnor gavs möjlighet att föda anonymt på 

sjukhus minskade den tidens barnamord. På 1930-talet föddes de allra flesta barnen 

fortfarande i hemmen men år 1937 fördes en debatt om fri förlossningsvård för samtliga 

barnaföderskor. I samband med detta byggdes sjukhusvården ut och på 1950-talet 

skedde de flesta födslar på sjukhus. Till en början präglades sjukhusförlossningarna av 

ett avvaktande förhållningssätt gentemot den födande kvinnan, med ett fåtal vaginala 

och yttre undersökningar, barnmorskan hade ”händerna på ryggen”. Under 1960 till 

1970-talet kom ny medicinsk teknik där ibland CTG-övervakning (Kardiotokografi), 

epiduralbedövning och värkstimulerande läkemedel. Således blev förlossningsvården 
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mer medikaliserad än vad den tidigare varit. De medicinska utfallet blev visserligen 

bättre, men i takt med den medicinska teknikens framfart väcktes också kritik mot 

överanvändningen av den nya tekniken, såsom instrumentell förlossning och kejsarsnitt. 

Nya vårdformer växte fram som en motreaktion till den nya tekniken, vilka bland annat 

syftade till att begränsa den medicinska tekniken, förbättra omvårdnaden och stärka 

kvinnans makt i barnafödandet. I samband med detta blev förlossningsrummen mindre 

kliniska och mer trivsamma. Alternativa metoder för smärtlindring som värme och bad 

blev vanligare och lyhördheten för kvinnans önskemål blev högre. De nya vårdformerna 

innebar även att den blivande pappan välkomnades in på förlossningsrummet. 

Förlossning i institutionell miljö är ur ett historiskt perspektiv således ett nytt fenomen, 

där pappans medverkan vid förlossning endast har pågått de senaste 40 till 50 åren 

(Waldenström 2016, s. 429-431). 

 

Vårdmiljöns betydelse 

Begreppet vårdmiljö består av termerna vård och miljö. Termen vård beskrivs med 

synonymer som: skydda, vakta, uppmuntra, bry sig om, ansa och leda (Lindvall & Post 

2005, s. 5-7). Termen miljö är synonymt med atmosfär, medelpunkt, förhållande, 

omgivning och omvärld (Ylikangas 2012, s. 267).  

 

En vårdande miljö kännetecknas av att patienten känner sig välkommen, i balans, 

stimulerad, trygg och skyddad. Det som bidrar till denna upplevelse är den fysiska 

utformningen i kombination med psykosociala faktorer som till exempel den stämning 

som råder i rummet (Venolia 1998 se Bergbom 2014, s. 33).  

 

Det är viktigt att det finns en flexibilitet i rummets utformning så att miljön kan 

anpassas efter patienternas och deras närståendes behov. Miljön ska möjliggöra 

privathet och de närstående ska känna att det finns utrymme och plats för dem (Venolia 

1998 se Bergbom 2014, s. 33).  

 

Birth Therritory Theory 

Denna teori beskriver hur den födande kvinnan påverkas av den miljö hon omges av. 

Förlossningsplatsen ska utstråla trygghet och vara ostörd för att kvinnan ska kunna 

frigöra sin inre förmåga och sina krafter att föda sitt barn. Om detta uppnås genererar 

det för kvinnan att få en mer positiv förlossningsupplevelse, en ökad självkänsla och en 

mer positiv anknytning till barnet. Alla kvinnor har individuella behov av 

förlossningsplatsen, det som utstrålar trygghet och lugn för en kvinna är inte 

nödvändigtvis detsamma för en annan kvinna. Birth Therritory-teorin beskriver att 

förlossningsrummen befinner sig på en skala mellan ”rummet som en helgedom” där 

miljön är hemlik och bekvämlighet och komfort är hög för kvinnan och hennes 

medföljare. Kvinnan har tillgång till badkar, toalett och utemiljö. I andra änden på 

skalan är ”rummet med övervakning” där präglas miljön av vårdpersonalens behov, 

medicinteknisk utrustning är synlig och enskildheten är låg. Birth Therritory-teorin 

utgår från att desto mer förlossningsplatsen utgår från ”rummet med övervakning” desto 

mer sannolikt är att kvinnans upplevelse av trygghet och beskydd uteblir. Dock menas 

att kvinnors individuella behov är olika varpå den kvinnan som önskar föda i ”rummet 

med övervakning” bör ha tillgång till det (Fahy, Parrat, Foureur & Hastie 2011). 
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Oxytocin 

Oxytocin är ett hormon som har en betydande roll under förlossningsarbetet. Oxytocin 

både kontraherar livmodern och hjälper förlossningskanalen att slappna av, vilket är 

främjande för förlossningsprocessen. Utsöndringen av oxytocin påverkas av vilken 

sinnesstämning och miljö som kvinnan befinner sig i. En säker, trygg och välkomnande 

miljö bidrar till att kvinnan känner sig mer trygg och därmed ökar utsöndringen av 

oxytocin. De personer som omger och ger stöd till den födande kvinnan kan genom ett 

empatiskt och positivt bemötande bidra till en ökad oxytocinutsöndring. Höga nivåer av 

oxytocin kan medföra att förlossningen upplevs som mindre smärtsam och att det går 

snabbare, vilket i sin tur kan bidra till en mer positiv förlossningsupplevelse för kvinnan 

(Uvnäs Moberg 2015, s. 88-90). 

 

Förlossningsrummets utformning och design 

I höginkomstländer förekommer det tre olika typer av förlossningsrum: det tekniska, det 

trivsamma och en blandning av tidigare nämnda. Det framkom i en studie som 

analyserade bilder av förlossningsrum och vilka budskap de sänder ut (Bowden, 

Sheehan & Foureur 2016). Framförallt dominerade rum av det tekniska utförandet. 

Utmärkande för denna typ av förlossningsrum var att en enkel sjukhussäng stod i 

centrum av rummet, sjukhussängen var det mest framträdande. Vid sidorna av sängen 

stod medicinteknisk utrustning, såsom: CTG-övervakning, droppställningar, 

återupplivningsbord och syrgas. I och med att förlossningssängen och utrustning står i 

fokus sänder detta ett budskap att det är viktigt vid födelsen. Att kvinnan ska använda 

sängen vid förlossningen, vara passiv. Den medicinsktekniska utrustningen kan 

signalera att födande är riskfyllt. Andra attribut i det tekniska rummet var: kalla färger, 

starkt ljus, släta ytor, plastmatta till golv och att det ska vara praktiskt och hygieniskt 

(Bowden, Sheehan & Foureur 2016). Sammanfattningsvis kan denna typ av 

förlossningsrum förmedla att föda barn är en medicinsk händelse. I det mer trivsamma 

förlossningsrummet stod sängen inte i centrum. Istället för en sjukhussäng var det en 

dubbelsäng. I rummet fanns även bad, dämpad belysning, varma färger, gardiner, konst, 

vanliga möbler, blommor, tv och radio. Det fanns även olika hjälpmedel att använda 

under förlossningsarbetet, såsom: rep från taket, pilatesboll, matta att använda på golvet 

och förlossningspall. Detta rum visar förlossningen som en mer normal och aktiv 

process. I det tredje rummet var det en kombination av teknik och en mer trivsam miljö. 

Det var utformat som det trivsamma rummet men med teknisk utrustning närvarande i 

fokus (Bowden, Sheehan & Foureur 2016). 

 

Barnmorskans perspektiv 

I en studie av Hammond, Homer och Foureur (2017) studerades vad som var viktigt ur 

barnmorskans perspektiv gällande utformningen av förlossningsrummet. De kom fram 

till tre huvudområden: vänlighet, funktionalitet och frihet. Vänlighet gällande 

förlossningsrummet innebar att det skulle vara välkomnande, inte hotfullt, utstråla 

normalitet och vara privat. Rummet skulle förmedla något positivt, att här ska vi få 

uppleva något bra. Ett inbjudande, varmt och lugnt rum. Barnmorskorna upplevde ökad 

trygghet och mindre stress i ett rum med dessa karaktäristika. Ett rum med god 

funktionalitet har enligt barnmorskorna en genomtänkt utformning, bra med 

förvaringsutrymmen, bekväma platser att sitta och ligga på, ett utrymme för de personer 
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som stödjer kvinnan, utrustning och bra arbetsytor. De ville till exempel inte att 

förlossningssängen skulle stå i centrum, för då kunde rummet utnyttjas på ett bättre sätt. 

Ett rum med frihet betyder att det ska vara lätt att röra sig, fokus ska kunna ligga på 

kvinnan, fritt från övervakning och rädsla. Barnmorskan ska ha möjlighet till att vara 

både psykiskt och fysiskt närvarande. För att detta ska kunna vara möjligt krävs att 

rummet är privat, inga distraherande faktorer, rymligt, ordnat och bekvämt (Hammond, 

Homer & Foureur 2017). 

 

Kvinnans perspektiv 

I en enkätstudie genomförd i Storbritannien år 2003 inkluderades 1944 deltagare 

(Newburn & Singh 2003). Av dessa ansåg nio av tio födande kvinnor att 

förlossningsrummets fysiska utformning påverkar deras upplevelse av hur det är för 

dem att föda. De önskar att miljön är trivsam och att medicinteknisk utrustning göms 

undan. Rummet ska vara rent, det ska finnas gott om plats för rörelse och de ska själva 

ha möjlighet att kontrollera belysning och värme på rummet. De önskar även att det 

finns tillgång till badkar och att de inte behöver byta rum under förlossningsarbetet. 

Kuddar, filtar och saccosäckar är uppskattat. De framhåller betydelsen av bekväma 

möbler, för såväl dem själva som för deras partner som mycket viktig (Newburn & 

Singh 2003). 

 

Partners perspektiv  

I de flesta höginkomstländer finns det en underliggande förväntan på att kvinnans 

partner ska medverka vid förlossningen, vilket partnern också oftast gör (Steen, Downe, 

Bamford & Edozien 2011). Om hänsyn tas till vad partnern har behov av i 

förlossningsrummets miljö ökar stödet från kvinnans partner (Symon, Dugard, Butchart, 

Carr & Paul 2011). Partnerns behov av förlossningsrummet är bland annat rymliga rum 

i estetiskt tilltalande färger, gärna med konst på väggarna. Rummet ska möjliggöra för 

dem att vara nära kvinnan, bekväma och flyttbara möbler är önskvärt. Partnern har 

behov av att kunna reglera ljud, ljus och temperatur. Det ska finnas förvaring till de 

privata saker de har med sig och det ska finnas tillgång till mat och dryck. Medicinsk 

utrustning ska vara undangömd (Harte, Sheehan, Stewart & Foureur 2016).  

 

Stöd under förlossning 

Stödet är en viktig del för en positiv förlossningsupplevelse för såväl kvinnan som 

partnern. För att kunna stödja krävs det att vårdpersonal ser till de enskilda föräldrarna 

och individanpassar vården utefter deras behov (Berg & Lundgren 2014, s. 237, 240). 

Stöd under förlossning innebär ett emotionellt stöd i form av kontinuerlig närvaro av 

vårdpersonal, bekräftelse och uppmuntran. Det utgörs även av kontinuerlig information 

om förlossningsförloppet, främjande av bekvämlighet som till exempel massage, bad 

och värme, samt stöd och uppmuntran till partnern (Simkin 2002). 

 

Kvinnans behov  

Då kvinnan erhåller kontinuerligt stöd under förlossningen kan det ge en mängd 

positiva effekter på förlossningsförloppet och dess utfall. Positiva effekter av stöd är till 

exempel färre instrumentella förlossningar, minskad smärtupplevelse hos kvinnan, 
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minskat behov av smärtlindring och ett kortare förlossningsförlopp (Bohren, Hofmeyr, 

Sakala, Fukuzawa & Cuthbert 2017). Personer som stödjer kvinnan under 

förlossningsarbetet kan vara partner, familj, vänner, barnmorskor, läkare och doulor. 

Stöd under förlossningsarbetet är en av de viktigaste faktorerna för att möjliggöra att 

kvinnan får en positiv upplevelse av förlossningen (Bohren et al. 2017).  

 

Partnerns behov 

Partners anser att deras uppgift är att ge kvinnan stöd i samband med förlossningen, 

dock har partnern själv ett behov av att få stöd under förlossningen för att må väl 

(Finnborgadottir, Crang Svalenius & Persson 2003). Partners som medverkar vid 

förlossningen har ett behov av att uppleva sig välkomna, bli sedda och att få 

kontinuerlig information om förlossningsförloppet av sjukvårdspersonal. Om inte detta 

tillgodoses leder det till en upplevelse av utanförskap (Bäckström & Hertfelt 2011). 

Utanförskapet påverkar förmågan att stötta kvinnan och ger partnern en mindre positiv 

upplevelse vid det första mötet med barnet (Bohren et al. 2017). Om hänsyn tas till 

partnerns behov av att vara involverad i förlossningen optimeras förutsättningarna för 

en bra övergång i föräldraskapet, samtidigt som partnerns stöd till kvinnan förbättras 

(Steen et al. 2011). 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Det finns en förväntan på att partnern ska medverka vid kvinnans förlossning. Partnern i 

sin tur påverkas av den miljö som omger hen. Hur partnern erfar förlossningsrummet 

och dess utformning är ett relativt outforskat område. Det är viktigt att kartlägga de 

faktorer i förlossningsrummets utformning och design som partners anser vara av värde 

i samband med att de medverkat vid en förlossning. Detta för att partnern ska kunna 

utgöra ett så gott stöd som möjligt till den födande kvinnan, vilket är en av de viktigaste 

faktorerna för ett mer lyckat förlossningsutfall och bidra till en mer positiv 

förlossningsupplevelse för kvinnan såväl som partnern. 

 

 

SYFTE 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva partners erfarenheter av 

förlossningsrummets utformning och design.  

 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ intervjustudie syftar till att samla in individers beskrivningar av ett givet 

ämne, detta för att tolka beskrivningarnas innebörd och därigenom uppnå en förståelse 

för hur ämnet erfars (Kvale 2014, s. 19). För att få kunskap om partners erfarenheter om 

förlossningsrummets utformning och design var det viktigt att lyssna till partners 

erfarenheter kring ämnet.  
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Två intervjumetoder med kvalitativ forskningsansats har använts för att besvara 

studiens syfte. Enskilda telefonintervjuer och en fokusgruppsintervju har utförts. 

Lundman och Hällgren Graneheims (2012, s. 187-202) kvalitativa innehållsanalys 

ligger därefter till grund för analysen av intervjumaterialet. Författarna har haft ett 

induktivt förhållningssätt, vilket innebär att så förutsättningslöst som möjligt analysera 

det insamlade intervjumaterialet (Priebe & Landström 2017, s. 30-31).    

 

Fokusgrupper är ett bra sätt att närma sig ett ämne som tidigare är outforskat. I den 

interaktion som uppstår visar sig deltagarnas spontana reaktioner och associationer till 

ett visst ämne (Wibeck 2017, s. 170). Ämnet som avses studeras når oftare en djupare 

nivå, detta då deltagarna genom sitt berättande stimulerar varandra att förklara hur och 

varför de erfar ett ämne på ett visst sätt (Dahlin-Ivanhoff & Holmgren 2017, s. 18-19, 

30). Fokusgrupper lämpar sig bra i kombination med andra metoder, däribland 

individuella intervjuer (Wibeck 2017, s. 172). Individuella intervjuer är lämpligt då 

forskaren är intresserad av hur individer, med egna ord beskriver erfarenheter av ett 

visst ämne (Danielsson 2017, s. 143). 

 

Deltagare 

Deltagare till studien valdes utifrån studiens inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier till studien var att partnern deltagit vid förlossningen och talade 

svenska. Exklusionskriterier var om studiens författare närvarat i samband med parets 

förlossning eller att förlossningen skedde med ett planerat kejsarsnitt.  

 

Efter att tillstånd från klinikchef inhämtats (se bilaga 1), rekryterades deltagare via den 

eftervårdsavdelning som föräldrar och barn vistas på efter att de lämnat 

förlossningsavdelningen, ofta kallad BB-avdelning.  Partners som uppfyllde inklusion- 

respektive exklusionskriterierna, vilket kontrollerades genom att läsa i kvinnans journal, 

tillfrågades om deltagande i studien. De partners som var positivt inställda till att 

medverka i studien fick såväl muntlig som skriftlig information om hur intervjuerna 

planerades genomföras, vilken tidsåtgång som förväntades, samt att det material 

intervjuerna genererar endast kommer att användas i studiens syfte (se bilaga 2). Vidare 

informerades de tillfrågade att de inom två veckor skulle kontaktas via sms för att se om 

intresset av deltagande kvarstod. Totalt tillfrågades sexton personer. I samband med 

sms-utskick tackade elva personer ja till att medverka i studien, varav fyra valde att 

delta i fokusgruppsintervju och sju till att medverka i enskild telefonintervju. Således 

beslutades att studien skulle bestå av en fokusgruppsintervju och sju individuella 

telefonintervjuer. I samband med fokusgruppsintervjun uppstod ett sjukdomsbortfall, 

varpå fokusgruppsintervjun kom att omfatta tre personer. Studien omfattar således totalt 

tio partners som vidare benämns som deltagare.   

 

Samtliga deltagare i studien var män i åldersspannet 27-45 år. Förlossningen avslutades 

vaginalt för sju av deltagarnas partners, två avslutades med akut kejsarsnitt och en 

förlossning avslutades med sugklocka. Sex deltagare hade fått sitt första barn och fyra 

deltagare hade fått sitt andra till fjärde barn. Deltagarna hade varierat etniskt ursprung. 
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Beskrivning av förlossningsrummet där studien genomfördes 

Studien har genomförts på en klinik i södra Sverige som hanterar cirka 3000 

förlossningar per år. På kliniken finns två olika typer av förlossningsrum. Det som 

skiljer de båda rummen åt i dess utförande är att den ena rumstypen har badrum med ett 

hörnbadkar i direkt anslutning till förlossningsrummet. Den andra rumstypen har enbart 

toalett i anslutning till rummet, vilken är belägen i slussen som leder ut mot 

avdelningen. Den senare rumstypen är också något större i dess utförande. Gemensamt 

för de båda rumstyperna är att de har en sluss mellan rum och avdelningskorridor. I 

rummen står sängen centralt placerad, intill sängen finns dator och CTG-övervakning. 

Bakom sängen finns en panel med diverse medicinteknisk utrustning, däribland 

lustgasaggregat och sugapparat. I taket är det lysrörsbelysning och på väggarna finns ett 

par väggarmaturer med dovare belysning. I taket över sängen finns en lampa avsedd för 

punktbelysning. I rummen finns en sittgrupp bestående av två enkla fåtöljer och bord. 

En del av rummen har en mer anatomiskt utformad fåtölj med möjlighet till viloläge. På 

rummen finns skötbord med tillhörande våg och mätbord, där finns också ett badkar 

avsett för barnet. Alla rum är utrustade med handfat, pilatesboll och saccosäck. Samtliga 

rum har fönster som vetter ut mot sjukhusområden. Det finns möjlighet att dra för 

persienner och en skir gardin finns också i fönstret. Väggarna är målade i en ljusrosa 

kulör. Det är sparsamt med konst på väggarna, på något enstaka rum finns en tavla med 

konstmotiv. På samtliga rum finns en tavla där paret hälsas välkomna med namn och 

där också barnmorskan och undersköterskans namn står.  

 

Datainsamling  

Fokusgruppsintervjun ägde rum i en av Högskolan i Borås lokaler. De individuella 

telefonintervjuerna utfördes i ett rum där risk för eventuella störmoment eller att 

obehöriga överhörde intervjun hade uteslutits. Samtliga intervjutillfällen, såväl 

fokusgruppen som de enskilda telefonintervjuerna inleddes med en påminnelse om 

studiens syfte och ett tillfälle för deltagarna att ställa frågor. Vid fokusgruppsintervjun 

ombads deltagarna att inte föra vidare vad som sagts under intervjutillfället. 

 

I enlighet med SFS 2003:460 gavs samtliga deltagare i samband med intervjutillfällena 

information om att deras medverkan var frivillig och att de när som helst under studiens 

gång kunde avbryta sin medverkan. Information gavs om att intervjun spelades in på 

ljudfil och att ljudupptagningen och det transkriberade materialet inte var tillgängligt för 

andra än studiens författare och handledare. Deltagarna informerades även om att allt 

material kommer att avidentifieras, att materialet endast kommer att användas i studiens 

syfte samt att materialet kommer att raderas efter avslutad studie. Vid 

fokusgruppsintervjun skrev deltagarna under en samtyckesblankett (se bilaga 3). Vid 

telefonintervjuerna lästes samtyckesblanketten upp för deltagarna som samtliga 

muntligt godkände medverkan till studien. Efter telefonintervjuerna skickades 

samtyckesblanketten per post till deltagarna som efter påskrift returnerade denne till 

författarna via mms. 

 

Vidare presenterades intervjuernas upplägg, vid telefonintervjuerna innebar det att en av 

studiens författare agerade intervjuare och den andra medlyssnare, vilken förde 

anteckningar och vid behov ställde uppföljande frågor. Vid fokusgruppsintervjun 

agerade en av författarna moderator och den andra observatör. Moderatorns roll är att 
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sätta ramarna för samtalet för att under samtalets gång inta en mer tillbakadragen roll, 

vilket deltagarna informerades om (Halkier 2008, s. 46-47). Observatören hade inget 

ansvar för intervjun men bidrog med anteckningsstöd och ljudteknik (Wibeck 2010, s. 

89). Det är viktigt att moderatorn skapar en trygghet i gruppen för att underlätta 

samtalet mellan deltagarna, därför inleddes fokusgruppsintervjun med en gemensam 

fika och en presentationsrunda av samtliga närvarande personer (Halkier 2008, s. 46-

52). 

 

Vid intervjuerna tillämpades en intervjuguide med semistrukturerade frågor som 

ämnade besvara studiens syfte. Denna struktur innebär att frågorna på förhand är 

förberedda och att de frågor som ställs är av öppen karaktär. Strukturen lämnar 

intervjuaren fri att anpassa frågeordning allt eftersom intervjun fortlöper (Danielsson 

2017, s. 145). Sju huvudfrågor ställdes vid samtliga intervjuer (se bilaga 4). 

 

De enskilda intervjuerna varade mellan 11 och 29 minuter. Fokusgruppsintervjun 

varade i 58 min. Då intervjuerna var genomförda transkriberades samtligt 

intervjumaterial, vilket innebär att ljudmaterialet ordagrant överförs till text (Wibeck 

2017, s. 179).  

 

Dataanalys  

Insamlad data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 187-202). Författarna inledde processen 

med att lyssna igenom intervjuerna och därefter transkribera alla intervjuer ordagrant. 

Därefter läste författarna igenom de olika analysenheterna flera gånger för att bli insatta 

i materialet. Analysenheterna utgjordes av de sju telefonintervjuerna respektive 

fokusgruppsintervjun. En diskussion fördes mellan författarna efter att varje analysenhet 

lästs igenom, domäner identifierades och markerades gemensamt. Domänerna formades 

utefter de olika frågeområdena. En domän utgörs av en textmassa som rör samma 

område i intervjun (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 190). Därefter plockades 

meningsenheter ut ur samtliga intervjuer vilka fördes in i en tabell. Meningsenheter är 

mindre delar av texten som har ett gemensamt budskap (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 190). Meningsenheterna kondenserades därefter till kortare texter 

och kodades. Kondensering innebär att den ursprungliga texten kortas ner, blir mer 

tydlig och lättöverskådlig. Inget betydande innehåll tas bort. En kod i sin tur är en 

abstraktion av texten, en tolkning av varje enskild kondenserad meningsenhet. En kod 

beskriver innehållet i varje meningsenhet med ett fåtal ord (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, s. 190). Efter kodningen sammanförde författarna de koder som 

ansågs höra ihop gällande innebörd och dessa bildade i sin tur olika underkategorier. 

Till sist sammanfördes underkategorierna utefter liknande innehåll och bildade fyra 

kategorier. Underkategorier och kategorier presenteras i resultatet. Se exempel på 

analysprocessen i tabell 1 nedan. 
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Tabell 1  

Meningsenhet 
Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

... det var väl 

framförallt stödet 

i så fall från 

barnmorskorna 

som då, att man 

kunde prata med 

dom då va, 

ventilera lite om 

man kände sig 

nervös eller 

sådär. Det var ju 

första gången 

med va, så det 

var väldigt 

mycket på en 

gång, 

förväntningar och 

spänning sådär ... 

Stödet från 

barnmorskorna, 

att få prata med 

dem, ventilera 

om man kände 

sig nervös. 

Mycket 

förväntningar 

och spänningar.  

Stöd från 

barnmorskorna 

Gott stöd från 

barnmorskan 

Faktorer 

som skapar 

trygghet 

 

Etiska överväganden 

De etiska aspekter författarna har tagit hänsyn till är i enlighet med § 16 i lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Vilken innefattar att 

forskningspersonerna, det vill säga deltagarna i studien, har fått såväl skriftlig som 

muntlig information om vem som står ansvarig för studien samt om studiens metod och 

övergripande plan. Information har givits till deltagarna om att materialet kommer att 

avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Deltagarna har informerats om att 

medverkan är på helt frivillig basis med möjlighet att när som helst avbryta sitt 

deltagande. Deltagarna har därefter muntligt och skriftligt samtyckt till medverkan i 

studien. Då studien sker inom ramen för examensarbete på högskolenivå har inte 

särskilt tillstånd om etikprövning inhämtats, detta i enlighet med § 2 i lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460).  

 

 

RESULTAT  

Resultatet beskriver partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och 

design och presenteras i fyra kategorier med underkategorier. I resultatet beskrivs 

fysiska och psykosociala faktorer av förlossningsrummets utformning och design som 

skapar trygghet respektive otrygghet, samt faktorer som fungerar möjliggörande 

respektive hindrande. Se tabell 2 nedan för presentation av underkategorier och 

kategorier. Vidare styrks varje kategoris närmare presentation med representativa citat 

från deltagarna. Citaten presenteras med citattecken samt indragen kursiv stil.  
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Tabell 2 

Underkategori Kategori 

Gott stöd från barnmorskan 

Faktorer som skapar trygghet En egen isolerad sfär 

CTG-övervakning 

Frånvaro av stöd från barnmorskan 

Faktorer som skapar otrygghet Sjukhusrädsla 

CTG-övervakning 

Höj- och sänkbar sadelstol 

Möjliggörande faktorer för närhet, 

komfort och välkomnande 

Tillräckligt med utrymme 

Badkar  

Behaglig ljussättning 

Namntavla 

Förlossningssäng  

Hindrande faktorer för närhet, komfort 

och välkomnande 

Lustgas 

Ingen egen plats för vila 

Brist på förvaring, kylskåp och mikrovågsugn 

Mer trivsamt – mindre sjukhuskänsla 

CTG-övervakning tar fokus 

 

Faktorer som skapar trygghet 

Deltagarna uttryckte en rad olika faktorer som bidragit till att de kände sig trygga i 

förlossningsrummet. Ett gott stöd från barnmorskan utmärkte sig i form av vikten av 

kontinuerlig information, lugnt och bra bemötande, närvaro på rummet, kompetens och 

att hjälpen alltid var nära till hands med hjälp av larmknappen. Den egna sfären 

framhävdes, vikten av avskildhet och privathet. Vidare kunde CTG-övervakning ge en 

ökad trygghet.  

 

Gott stöd från barnmorskan 

Flera av deltagarna berättade att barnmorskan var en stor del av tryggheten under 

förlossningen. Det var av stor vikt att få kontinuerlig information om förloppet, vad 

CTG-övervakningen visade och innebar, samt att barnmorskan informerade om vad som 

gjordes och varför. Deltagarna beskrev vidare att de fick ökad trygghet genom att 

barnmorskan agerade lugnt trots stressade situationer och att personalen hade ett bra 

bemötande. Barnmorskans närvaro i rummet var mycket viktig enligt deltagarna för att 

känna trygghet. Att känna stöd hos barnmorskorna och kunna samtala om vad som 

händer och sker. Att känna sig väl omhändertagen och framförallt att de fanns 

närvarande och där vid behov. Deltagarna beskrev även att barnmorskans kompetens 

ingav trygghet. De erfor att barnmorskan alltid hade kontroll över situationen, att de var 

i trygga händer, vilket i sin tur medförde att deltagarna kände sig trygga. Flera deltagare 

fann det positivt att det fanns larmknappar placerade på flertal platser i 

förlossningsrummet och att personal svarade snabbt, hjälpen var alltid nära.  
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”Men det mesta trygghet hade att göra med barnmorskan. Hon direkt, 

hon direkt säger till dig allt vad som händer... De gör ingenting utan 

att säga någonting.” 

 

En egen isolerad sfär 

Flertalet deltagare uttryckte en positiv förvåning över hur lugnt och tyst det var på 

avdelningen, inga obehagliga ljud hördes och personalen rörde sig sakta. De kände sig 

välkomna och att de kunde vara sig själva. Deltagarna berättade att de kände sig trygga i 

rummet då det blev deras eget, en egen sfär som var isolerad från allt annat. Det var 

viktigt att inte höra andra, att det var välisolerat ansågs mycket positivt och gjorde att 

det kändes lugnt och tryggt. Slussen in till rummet upplevdes som positiv då den 

minimerade kontakten med övriga avdelningen när personal kom och gick. 

 

”Ja, man blev liksom isolerad ifrån all annan aktivitet i byggnaden. 

Det kändes så, man var fokuserad... Vi var på våran egna lilla ö där. 

Jag hörde inget, man tänkte inte alls på att det var andra som 

förlöstes också.”  

 

”Det är tyst och lugnt. Man känner att man får vara sig själv. Det blir 

inte så att man hör alla runt omkring. Det är bra isolerat. Det blev 

vårat rum. Det kändes bara tryggt, det kändes tryggt på något sätt 

bara.” 

 

CTG-övervakning 

Flera av deltagarna ansåg att CTG-övervakningen kunde ge trygghet och lugn bara 

genom att CTG-övervakningen var påkopplad. Vetskapen om att personalen övervakade 

barnets hjärtljud kändes bra. Det gav en viss känsla av kontroll. 

 

”...den (CTG-övervakningen) gjorde att jag kände mig mer trygg...” 

 

Faktorer som skapar otrygghet 

Otrygghet i förlossningsrummet kunde skapas av frånvaro av stöd från barnmorskan: att 

barnmorskan inte var närvarande på förlossningsrummet och brist på information. 

Ytterligare beskrevs att en redan befintlig sjukhusrädsla och CTG-övervakning kunde 

medföra otrygghet i förlossningsrummet. 

 

Frånvaro av stöd från barnmorskan 

Några deltagare beskrev att de hade känt sig ensamma, utlämnade och att det hade varit 

bättre om personalen hade varit mer närvarande på rummet. De fanns de som beskrev 

att de upplevde att barnmorskan inte fanns där för dem. Brist på information gjorde att 

de kände sig otrygga då de inte visste vad som hände och vad som skulle ske.  

 

”Vi var själva ganska mycket kändes det som, äh, det vore skönt om 

de kom in lite oftare och bara stämde av och så. ...värkarna kom 
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väldigt intensivt och fort och så tryckte man på knappen, när hon inte 

visste var hon skulle ta vägen, då tog det en stund innan de kom...” 

 

Sjukhusrädsla 

Några av deltagarna beskrev att de hade en stor rädsla inför att vistas på sjukhus. Flera 

var både rädda för sprutor och blod. De hade upplevt det underlättande när personal var 

diskreta med till exempel sprutor. Det fanns de deltagare som behövde lämna 

förlossningsrummet emellanåt på grund av att de upplevde ett starkt obehag. 

 

”Jag har en sån jävla sjukhusskräck. Så jag gick ut så fort jag såg en 

spruta och var tvungen att gå en sväng. Allting gör mig rädd när jag 

kommer in där.”  

 

CTG-övervakning 

En del av deltagarna uttryckte att CTG-övervakningen medfört att de känt sig otrygga, 

på grund av att de inte förstod vad som var normalt eller avvikande. Några av deltagarna 

beskrev att det blev stressade av att se CTG-övervakningen. 

 

”... man blir ju nojig, det pendlar ju mellan 100 och 170 och då vet 

man ju egentligen inte är det för högt nu eller för lågt... Det är på liv 

och död, en liten detalj (CTG-övervakningen) kan ge stort intryck på 

känslorna.” 

 

Möjliggörande faktorer för närhet, komfort och välkomnande 

Deltagarna beskrev olika faktorer som var möjliggörande för att komma nära den 

födande kvinnan, deras egen komfort och att känna sig välkommen och önskad i 

förlossningsrummet. Det som framkom var en en höj- och sänkbar sadelstol, tillräckligt 

med utrymme, behaglig ljussättning i rummet, badkar och namntavla. 

 

Höj- och sänkbar sadelstol 

De flesta av deltagarna framhävde att en höj- och sänkbar sadelstol var till stor hjälp 

under förlossningen. Den möjliggjorde för partnern att befinna sig på samma nivå som 

den födande kvinnan, samt till att kunna komma nära, vilket ansågs viktigt och 

önskvärt. Att stolen hade hjul underlättade förflyttning och i rummet. 

 

”...framförallt den stolen som jag hade bredvid som var höj- och 

sänkbar. Den tyckte jag var väldigt bra, för de ville ju gärna höja och 

sänka sängen ganska mycket och då var det ju viktigt för mig att 

kunna hålla mig på samma nivå som min flickvän. Jag kunde komma 

nära tack vare den höj- och sänkbara stolen.” 

 

Tillräckligt med utrymme 

De flesta av deltagarna beskrev att det fanns tillräckligt med utrymme, att det var 

rymligt i förlossningsrummet. Det fanns utrymme för att kunna komma nära, men även 
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möjlighet att kunna ta ett steg tillbaka och vila. De var tillräckligt stort för att deltagarna 

inte skulle känna sig i vägen när personal eller utrustning behövde komma nära den 

födande kvinnan.  

 

”Det var ett stort, rymligt rum. Jättepositivt. Det fanns plats för mig 

att ta ett steg bakåt om jag kände för det och jag kunde ändå vara med 

nära. Så jag tycker det var jättepositivt.” 

 

Badkar 

Deltagarna ansåg att det var skönt att badrum och badkar fanns i anslutning till 

förlossningsrummet, då detta medförde att de inte behövde lämna den födande kvinnan 

för att besöka toaletten. De befann sig i närheten, vilket kändes bra. Badkarets form 

(hörnbadkar) och att det var trevligt, rent och fräscht i badrummet var positivt enligt 

deltagarna.  

 

”...det var ju väldigt trevligt badrum också, det var liksom... modernt 

badkar om man ska uttrycka sig, mer organiskt i formen. I början av 

förlossningen låg hon i badkaret och hon tyckte om det väldigt mycket. 

Det var det bästa med rummet om man säger så.”  

 

Behaglig ljussättning 

En behaglig ljussättning i rummet var något som de flesta deltagare ansåg var viktigt, att 

själva kunna besluta och styra över ljussättningen. En del ville ha en mer dämpad 

belysning. Detta kunde uppnås till exempel genom att en deltagare hade med sig egna 

elektriska värmeljus. Flera ansåg att det var bra att det var ljust och fräscht i rummet 

vilket var viktigt för att inte känna sig instängd.  

 

”... vi hade med elektriska värmeljus, man kanske skulle kunna ha 

något sånt. Vi ville ha det rätt så, inte mörkt men inte upptänt i alla 

fall och det gick att göra.” 

 

Namntavla 

Namntavlan som fanns inne på varje förlossningsrum beskrevs som positiv och 

välkomnande. Deltagarna uttryckte att det var bra att kunna se vad personalen hette och 

att det kändes mer personligt att se sina egna namn på tavlan.  

 

”Det var jättebra med tavlan med namnen på. Jag blev jätteglad. Det 

står XXX och XXX välkomna och så stod namnen på personalen. Åhh, 

fint var det!”  

 

Hindrande faktorer för närhet, komfort och välkomnande 

Deltagarna framförde flera faktorer som verkade hindrande för närhet till kvinnan, 

komfort och att känna sig välkommen i förlossningsrummet. Hindrande faktorer var: 

förlossningssängen, lustgasen, att partnern inte hade någon plats för vila, brist på 



 14 

förvaring, kylskåp och mikrovågsugn, sjukhuskänsla, samt att CTG-övervakning kunde 

ta fokus.  

 

Förlossningssäng  

Några deltagare beskrev att det var svårt att komma nära kvinnan på grund av 

förlossningssängens utformning med sänggrindarna i vägen. Sängen upplevdes 

otymplig och svårhanterlig. De vågade inte förändra sängens inställningar.  

 

”Å sen hade ju sängen de här jag vet inte vad det är, armstöd eller 

vad det är, så det var ju lite svårt, man fick ju hålla emellan, gå runt, 

snirkla sig till. Så man hade ju lite svårt att komma åt vid huvudet...” 

 

Lustgas 

En del av deltagarna framförde att det hade haft problem under förlossningen med att 

slangarna till lustgasen var för korta. De inskränkte rörelsemöjligheterna för kvinnan 

och de åkte ofta ur eller trillade ner till följd av att de var så korta att de sträcktes. 

Lustgasen upplevdes av några deltagare hindra dem från att komma nära. Det susande 

ljudet från lustgasen kunde också uppfattas som störande och hindrande för en lugn och 

avslappnad miljö. 

 

”Jag vet inte hur många gånger den åkte ner på golvet liksom, eller 

åkte ur och frugan bara ”luuuustgas! ...just ljudet från lustgasen, när 

man stängde av den blev det väldigt mycket lugnare. Det där ljudet 

kanske gör att man, jag vet inte om det är, hur det påverkar, hur 

mycket, men jag vet att, det var ett störningsmoment.” 

 

Ingen egen plats för vila 

Några deltagare beskrev att de inte hade någon egen plats i förlossningsrummet. Det 

fanns ingen tydlighet var de skulle vara. Det kunde upplevas jobbigt att få flytta på sig 

efter direktiv från personalen. De fanns de som uttryckte att inte ha en egen given plats 

gav en känsla av att vara i vägen och att inte vara välkommen. Flera deltagare uttryckte 

att de satt obekvämt. Det fanns ingen bekväm plats för dem som partner att dra sig 

tillbaka till för att vila och samla kraft, för att kunna utgöra ett bra stöd till kvinnan. 

Flera beskrev att de var tvungna att lämna rummet och röra på sig för att orka med, till 

följd av att de satt eller stod obekvämt. Flertalet av deltagarna önskade en bekvämare 

sittplats där de kunde vila såväl under som efter förlossningen. En mer bekväm fåtölj 

med möjlighet att luta sig tillbaka och lägga upp fötterna var önskvärt. En plats för 

partnern att kunna sova på.  

 

”...alltså eftersom det var de här klassiska väntrumsstolarna som jag 

kallar det. Du får, du sitter ju i tio minuter, sen börjar du ju tappa inte 

tålamodet, men du blir såhär lite ja jag måste upp och röra på mig, 

he. Och sen kommer man in och sätter sig igen och sitter man i tio 

minuter och så nej jag kan inte sitta här längre och så vill ju XXX 

kanske att jag ska sitta bredvid och hålla handen. Men tillslut så 
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känner jag att jag måste resa mig upp och gå lite. För det går inte. 

Jag sitter inte skönt här liksom.” 

 

Brist på förvaring, kylskåp och mikrovågsugn 

Samtliga deltagare beskrev att det inte fanns någon förvaring för deras personliga 

tillhörigheter. Väskor och jackor fick de  lägga på golvet eller i en mindre sittgrupp i 

rummet. De upplevde att deras saker var i vägen och att de ofta fick flytta omkring 

tillhörigheterna. Samtliga deltagare uttryckte önskemål om bättre förvaring i 

förlossningsrummet. De önskade en plats avsedd för deras personliga tillhörigheter. 

Deltagarna uttryckte ett behov av att ha kylskåp och mikrovågsugn på rummet för att 

slippa lämna den födande kvinnan. De uttryckte att de prioriterade bort att äta själva då 

de inte ville lämna rummet.  

 

”...våra saker fick man lägga på golvet, försöka så att det inte var i 

vägen. Det saknades krokar, det saknades någon naturlig plats att 

hänga av sig.” 

 

Mer trivsamt – mindre sjukhuskänsla 

De flesta av deltagarna beskrev att de fick en sjukhuskänsla i förlossningsrummet. De 

ansåg att sjukhusmiljö inte var positivt, utan önskade att förlossningsrummet skulle vara 

mer trivsamt och inbjudande. Känslan av ”hemma” beskrev de som trygghet. Badkar 

var önskvärt att ha tillgång till på alla rum. Deltagarna önskade en färgsättning som 

påverkar dem på ett positivt sätt och som stimulerar till lugn och trygghet. Önskvärt var 

att kunna dimra belysningen. Enstaka deltagare ansåg att förlossningsrummet var för 

mörkt, dystert och kändes instängt. Fönster och ljusinsläpp saknades. De fanns de 

deltagare som upplevde att förlossningsrummet inte var inbjudande utan en steril 

avskalad och oinspirerande miljö.  

 

”Ja, det är inte mycket man behöver förändra, men lite mer för att få 

det till hemmamiljö. Jag tror att det är en väldigt viktig del att kunna 

applicera det i förlossningsrummet. Det behöver ju inte vara något 

mycket så, men till exempel en tavla eller så, så man kanske får en 

känsla av att det kanske är trevligt här ändå.” 

 

”Jag hade önskat lite mer färger. Färger som påverkar en på ett bra 

sätt. Trygghet och kärlek. Lite mer färgglatt.” 

 

CTG-övervakning tar fokus 

CTG-övervakningen kunde upplevas hindrande på så sätt att den stressade partnern och 

distraherade, den tog fokus från här och nu och fokus från kvinnan. Även då partnern 

försökte att bortse från skärmen var den ständigt iögonfallande. Detta kunde verka 

hindrande för det stöd de ville vara för kvinnan.  

 

”Jag tittade lite hela tiden och då tappade jag ju fokus för att jag 

tittade på skärmen. ...det är svårt att vara stöd när den tar fokus och 

stressar.”  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

När människors levda erfarenheter avses studeras lämpar sig en kvalitativ metod väl, 

detta då det möjliggör för en djupare förståelse och insikt i ämnet (Henricson & Billhult 

2017, s. 111). De öppna frågor av kvalitativ karaktär som ställts till deltagarna har gett 

svar på studiens syfte. Kvalitativ metod med tillämpande av intervjuer anses därmed 

vara ett adekvat sätt att nå en fördjupad kunskap i hur partners erfar 

förlossningsrummets utformning och design. 

 

Författarna till studien ansåg det lämpligt att kombinera två intervjumetoder av två 

anledningar. Dels för att erbjuda de tillfrågade personerna större valmöjlighet och på så 

vis underlätta rekryteringen och dels för att det i författarnas omgivning framkom 

reaktioner som ”Vad spelar det för roll hur partnern har det?” och ”Det viktigaste är väl 

att se till kvinnans behov?”. Det uppstod därför en viss tvekan hos författarna om 

partnern vid enskilda intervjuer, skulle våga ta ton för vad deras egna erfarenheter av ett 

förlossningsrum verkligen omfattade. Dahlin-Ivanhoff och Holmgren (2017, s. 24-25) 

menar att fokusgruppsintervjuns kollektiva karaktär bidrar till att deltagarna stärks i sina 

åsikter. Författarna ponerade därför att en fokusgrupp, med ett flertal personer med 

likvärdiga erfarenheter kunde generera i att stärka deltagarnas åsikter och medföra att 

dessa partners vågade göra sin röst hörd gällande ämnet. En annan vinst med att 

använda två intervjumetoder i syfte att undersöka ett ämne menar Halkier (2008, s. 13) 

är att en studies trovärdighet kan stärkas om två olika intervjumetoder genererar i 

likvärdiga resultat. Det faktum att de erfarenheter som framkom i fokusgruppen 

stämmer väl överens med de erfarenheter som framkom vid de individuella 

telefonintervjuerna, indikerar att studiens resultat är trovärdigt. 

 

Utifrån den tidsram som ligger till grund för denna studie beslutades det i enlighet med 

Riktlinjer för examensarbete på magisternivå (Högskolan i Borås 2018, s. 6) att ett 

deltagarantal på åtta till tolv personer var lämpligt. Författarna har i beaktande att den 

grupp som studerats var homogen gällande kön och sjukhusmiljön där förlossningen ägt 

rum. Författarnas avsikt var att inkludera även partners av kvinnligt kön men på grund 

av rekryteringssvårigheter kunde detta inte uppnås. Resultatets utfall hade sannolikt 

påverkats om studien inkluderat partners som medverkat vid en förlossning som ägt rum 

på ett annat sjukhus. Gruppen med deltagare var heterogen gällande: ålder, etniskt 

ursprung, antal barn och utbildningsnivå med både gymnasial utbildning och 

eftergymnasial utbildning.   

 

I samband med fokusgruppsintervjun uppstod ett bortfall av en deltagare på grund av 

sjukdom, vilket medförde att den tilltänkta fokusgruppen på fyra personer kom att bestå 

av tre personer. En fokusgrupp bestående av tre personer innebär en risk för att en av 

parterna hamnar utanför samtalet, samt att det uppstår spänningar i gruppen (Wibeck 

2010, s. 62). Utifrån sett upplevde författarna att samtalet mellan deltagarna flöt på väl, 

att samtliga deltagare var bekväma i situationen och att samtliga deltagare kom till tals. 

Således tycktes inget utanförskap eller spänningar uppstått i gruppen som utgjorde ett 

problem för studien. 
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Tillämpandet av telefonintervjuer möjliggjorde för deltagare som geografiskt befann sig 

längre bort att delta i studien, vilket underlättade rekryteringen och möjliggjorde ett 

större upptagningsområde. Dock innebär denna intervjumetod att icke-språklig 

kommunikation som kroppsspråk och ansiktsuttryck faller bort. Vilket kan göra det 

svårt för intervjuaren att få fram innehållsrika och detaljerade beskrivningar av det ämne 

som avses studeras (Kvale 2014, s. 190). Detta hade intervjuaren i åtanke vid samtliga 

telefonintervjuer. I jämförelse med fokusgruppsintervjun innebar det att intervjuaren i 

en högre grad bad deltagarna utveckla resonemang eller återupprepa vad som sades. För 

att minska risken för att materialet skulle förefalla innehållslöst i samband med 

analysprocessen, tillfrågades de deltagare som intervjuats per telefon om författarna fick 

återkomma med uppföljande frågor om behov fanns. I samband med analysprocessen 

föreföll sig materialet innehållsrikt och frågeställningarna ansåg vara besvarade därav 

upplevdes inte något behov av att återkomma till någon av deltagarna.  

 

Författarna har såväl professionell som personlig erfarenhet av förlossningsrums 

utformning och design vilket medför att författarna har en förförståelse i ämnet. 

Förförståelse är de tidigare erfarenheter en människa bär med sig, vilket präglar 

människans sätt att se på ett visst ämne (Thurén 2007, s.58). Reflektion och samtal 

kring förförståelsen minskar risken för dess eventuella inflytande på studien (Henricson 

2017, s. 415; Priebe & Landström 2017, s. 38). Författarna har därför under studiens 

gång reflekterat såväl enskilt som tillsammans med varandra i syfte att i möjligaste mån 

ställa den egna förförståelsen åt sidan. Dock skall det tas i beaktande att det aldrig går 

att garantera att en studies analys och resultat inte påverkats av förförståelsen (Polit & 

Beck 2017, s. 415). 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med genomförd studie var att beskriva partners erfarenheter av 

förlossningsrummets utformning och design. Studiens huvudresultat kom att utgöras av 

fyra kategorier. Kategorierna i resultatet beskriver fysiska och psykosociala faktorer av 

förlossningsrummets utformning och design som skapar trygghet respektive otrygghet, 

samt faktorer som fungerar möjliggörande respektive hindrande. 

 

Socialstyrelsen (2001, s. 54) har slagit fast att förlossningsvården i Sverige ska sträva 

efter att ge den födande kvinnan såväl som hennes partner en positiv 

förlossningsupplevelse. För att möjliggöra för kvinnan att ges en positiv 

förlossningsupplevelse är det sociala stödet av en partner eller annan person av kvinnans 

val mycket betydelsefullt (Bohren et al. 2017). I enlighet med detta framhåller även 

World Health Organization (1996) kvinnors rättighet att ha med sig en stödperson av 

eget val vid sin förlossning. För att partnern i sin tur ska ges en positiv 

förlossningsupplevelse krävs att partnern delaktiggörs och involveras kring kvinnan och 

förlossningsförloppet (Johansson & Thies-Lagergren 2015).  

 

Det är viktigt att de personer som befinner sig i förlossningsrummet känner sig trygga 

för att kunna stödja kvinnan och få henne att känna sig trygg. När den födande kvinnan 

är trygg optimeras hennes oxytocinfrisättning, vilket främjar ett snabbare 

förlossningsförlopp, en minskad smärtupplevelse och en mer positiv 

förlossningsupplevelse för kvinnan (Uvnäs Moberg 2015, s. 89-92). I föreliggande 
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studie framkom att deltagarna betraktade barnmorskan som en del av 

förlossningsrummets miljö. Det beskrivs finnas ett samband mellan sjukhusmiljön och 

hur den inverkar på beteenden och upplevelser hos de människor som vistas där 

(Symon, Dugard, Butchart, Carr & Paul 2011). Därför anser författarna det viktigt att 

barnmorskor är medvetna om att deras närvaro och att informationen som ges till 

partnern påverkar partnerns upplevelse av trygghet i förlossningsrummet. Detta finns 

även beskrivet av Harte et al. (2016) som menar att de personer som stödjer kvinnan 

under förlossningsarbetet har ett behov av att ges kontinuerlig information om 

förlossningsförloppet. Vidare beskriver deltagarna i föreliggande studie betydelsen av 

att förlossningsrummet utgörs av ett eget utrymme isolerat från omgivningen, vilket 

också Johansson, Fenwick och Premberg (2015) framhäver betydelsen av. En god 

närvaro av barnmorskan samt frånvaro av störande element såsom ljud från obehöriga är 

därför eftersträvansvärt för att bidra till en trygg stämning i förlossningsrummet.  

 

Enligt Johansson och Thies-Lagergren (2015) önskar partners att barnmorskor är 

närvarande i förlossningsrummet, att de ges information och att barnmorskan involverar 

dem i förlossningsförloppet. Om dessa faktorer uteblir menar de att det leder det till en 

känsla av otrygghet och en mindre positiv upplevelse av förlossningen för partnern. 

Detta är i linje med vad deltagarna i föreliggande studie framhävde, vilka menade att 

barnmorskans frånvaro och brist på information medförde att de kände sig otrygga i 

förlossningsrummet. Författarna anser därmed att det är av stor betydelse att 

förlossningsvården möjliggör för barnmorskan att ha en hög grad av närvaro på 

förlossningsrummet, samt att barnmorskan eftersträvar att informera och involvera 

partnern i möjligaste mån. Barnmorskor bör även ha en medvetenhet om att det kan 

förekomma rädslor hos partnern gällande att till exempel se sprutor eller blod, ett flertal 

av deltagarna i föreliggande studie påtalade att de ansåg det mycket otäckt att behöva 

bevittna detta. Även Vehviläinen-Julkunen och Liukkonen (1998) menar att det finns ett 

flertal faktorer i ett förlossningsrum som kan vara skrämmande och otäcka för 

betraktaren. Författarna anser därför det är betydelsefullt om barnmorskan har en 

lyhördhet gällande partners eventuella rädslor för faktorer i förlossningsrummet för att 

motverka en otrygghet. 

 

Enligt Harte et al. (2016) beskrivs vikten av bra sittmöjligheter för partnerns möjlighet 

att utgöra ett gott stöd. Partnern måste sitta bra för att orka stödja såväl fysiskt som 

psykiskt. Det som deltagarna i föreliggande studie framhöll som särskilt möjliggörande 

för dem var en höj- och sänkbar sadelstol. Sadelstolen gjorde det möjligt för deltagarna 

att komma nära kvinnan men även att förflytta sig smidigt i rummet. Deltagarna 

framhävde att namntavlan som fanns på förlossningsrummet bidrog till att de kände sig 

välkomna och sedda. Det var fint med ett personligt budskap och det var bra att ha 

personalens namn lätt till hands. Att känna sig välkommen i förlossningsrummet 

framhäver Bäckström och Hertfelt (2011) är betydelsefullt för upplevelsen av 

delaktighet. Författarna menar därmed att namntavlan är ett exempel på hur 

förlossningsrummets med ett enkelt och kostnadseffektivt medel kan ges en personlig 

prägel och bidra till en mer möjliggörande miljö. 

 

Deltagarna i studien uttryckte att de inte hade någon given plats i förlossningsrummet. 

De uttryckte ett behov av en bekväm plats avsedd för dem som partners med möjlighet 

till vila såväl under som efter förlossningen. Liknande resultat återfinns i Vehviläinen-
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Julkunen och Liukkonen (1998) vilka menar att partners som befinner sig i ett 

förlossningsrum genomgår en påfrestande situation. De menar att det kan vara en lång 

och spänd väntan och att det därmed finns ett behov av bekvämlighet för partnern. I 

föreliggande studie framkom även att deltagarna ansåg bristen på förvaring utgjorde ett 

problem. De personliga tillhörigheterna fick ligga på såväl golv som i sittgruppen i 

förlossningsrummet. Harte et al. (2016) beskriver att bristen på förvaringsutrymmen 

signalerar en känsla av att de personliga tillhörigheterna är oönskade. Bristen på 

förvaring utgör även svårigheter för paret av att skapa en känsla av förlossningsrummet 

som en ”egen” plats. Vidare menar Harte et al. (2016) att medicinteknisk utrustning bör 

döljas för att inte skapa oro i rummet. Deltagarna i föreliggande studie beskrev att CTG-

övervakningen ofta verkade distraherande och tog fokus från den uppmärksamhet som 

partnern egentligen önskade ge till kvinnan. Författarna menar därför att det kan vara 

värdefullt att barnmorskan stänger ner CTG-övervakningen när barnmorskan själv inte 

är närvarande på förlossningsrummet för att skapa en lugn miljö runt paret.   

  

I Sverige vidhåller Socialstyrelsen (2001, s. 46) att miljön kring familjen i ett 

förlossningsrum ska vara lugn, positiv och möjliggöra för kontakt och integritet. 

Vårdmiljön har betydelse för individers upplevelser av att känna sig trygga, skyddade 

och välkomna och bör därför anpassas efter individernas enskilda behov för att främja 

upplevelsen av hälsa (Venolia 1998 se Wijk s. 33). I Birth Terriory-teorin framgår att 

kvinnor har ett behov av att känna trygghet på den plats hon föder, dock ser kvinnornas 

behov av miljöns utformning olika ut. En del kvinnor föredrar en hemlik miljö medan 

andra kvinnor känner sig tryggast i att föda i ett rum präglat av medicinsk övervakning. 

Miljön måste därför ha en flexibilitet och ha möjlighet att individanpassas (Fahy et al. 

2011, s. 215-223 ). I föreliggande studies resultat framkommer att även partners behov i 

förlossningsrummet ser olika ut. Ett exempel på detta är att några av deltagarna ville ha 

mycket ljusinsläpp medan andra hade önskemål om dov belysning. CTG-utrustningen 

upplevdes av en del som betryggande medan andra upplevde den stressfull och 

distraherande. Således anser författarna att det är värdefullt att utforma en miljö runt 

paret som med enkla medel kan individanpassas. Till exempel genom persienner i 

fönstren, dimmerfunktion i belysningen och med möjlighet att dölja CTG-

övervakningen.  

 

Författarna anser att partnern har en mycket viktig roll i att stödja den födande kvinnan, 

men vill även framhålla att hänsyn bör tas till att partnern står inför ett eget 

föräldraskap. Partnerns medverkan vid förlossningen stärker partners band till barnet 

(Pestvenidze 2007). En gemensam förlossningsupplevelse för kvinnan och hennes 

partner är en höjdpunkt i deras liv som främjar parets övergång till föräldraskapet 

(Karila 1989, se Vehviläinen-Julkunen & Liukkonen 1998). En förlossning innebär 

dock en mängd känslor hos partnern, vilka beskrivs innefatta allt mellan eufori till en 

djup oro för såväl kvinnan som barnet (Premberg, Carlsson, Hellström & Berg 2011). 

Att ta hänsyn till partnerns önskemål gällande förlossningsrummets utformning och 

design anser författarna därför är att visa omsorg om såväl kvinnan som partnern. 

Genom att utforma förlossningsrum med partners behov i beaktande tror författarna att 

partners kan sändas signaler om att här är även du välkommen, betydelsefull och 

önskvärd. Ditt deltagande är viktigt! 
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SLUTSATS 

Faktorer som skapar trygghet hos partnern på förlossningsrummet är en hög närvaro och 

kontinuerlig information från barnmorskan. Att ha ett avskilt rum isolerat från ljud från 

övrig omgivning. CTG-övervakning för vetskap om att barnets tillstånd är övervakat 

samt en larmknapp att ringa på när stöd behövs. Partners upplever en otrygghet när 

barnmorskan inte är närvarande och information om förlossningsförloppet uteblir. CTG-

övervakningen utgör en otrygghet om det saknas information kring vad den visar. Att se 

blod och sprutor upplevs skrämmande och därmed otryggt. Möjliggörande faktorer för 

partnerns stöd, komfort och välkomnande är ett rymligt rum med en höj- och sänkbar 

sadelstol. En namntavla på väggen, behaglig ljussättning i rummet, samt att kvinnan har 

tillgång till badkar. Hindrande faktorer för partners stöd, komfort och välkomnande är 

ett sterilt och dystert förlossningsrum. Brist på en egen viloplats och förvaring åt 

personliga tillhörigheter. Förlossningssängens sänggrindar försvårar åtkomsten till 

kvinnan. Lustgasslangar som faller isär och att CTG-övervakning tar fokus från 

partnerns uppmärksamhet till kvinnan. De önskar kunna styra ljussättningen på rummet 

och vill ha trivsamma färger på väggarna. De önskar också att samtliga rum är utrustade 

med badkar för kvinnan 

 

Att ta hänsyn till partners behov av förlossningsrummets utformning och design kan ses 

som ett led i hållbar utveckling då det främjar kvinnans förlossningsförlopp, bidrar till 

en mer positiv förlossningsupplevelse och en bättre övergång till föräldraskapet.  

 

Kliniska implikationer 

 

 Hög närvaro av barnmorska på förlossningsrummet 

 Kontinuerlig information till partnern om förlossningsförloppet 

 Möjlighet att dölja CTG-övervakning 

 Möjlighet att reglera ljussättning 

 En bekväm viloplats för partnern 

 Trivsamma färgval på väggarna 

 Badkar på samtliga förlossningsrum 

 En tavla med personligt välkomnande och personalens namn 

 Förvaringsmöjligheter till personliga tillhörigheter 

 Kylskåp och mikrovågsugn  
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BILAGOR 

Bilaga 1 

 
 

                      Godkännande av verksamhetschef för datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår uppsats har 

som syfte att beskriva partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och 

design. Vi önskar genom detta arbete kunna få större förståelse och kunskap om och hur 

förlossningsrummets utformning påverkar partners under förlossningen. 

 

Vi kommer att intervjua cirka 9-14 partners till kvinnor som fött barn vaginalt på 

förlossningsavdelning. De partners vi önskar intervjua ska ha varit närvarande vid 

förlossning under de senaste sex månaderna. Intervjuerna kommer att ske i 

fokusgrupper och individuella intervjuer. Partners innefattar män eller kvinnor som har 

en relation med den kvinna som fött barn och som ser sig själv som förälder till barnet.  

 

För att kunna genomföra detta önskar vi Din tillåtelse om att tillfråga partners om 

eventuellt deltagande i samband med vårdtiden på BB. Vi önskar att få Din tillåtelse att 

vid några tillfällen under våren, med start i januari, komma till BB och gå in på 

patientsalarna och tillfråga partners om eventuellt deltagande.  

 

I samband med att partnern tillfrågas överlämnas skriftlig information om studien, 

förslag på intervjutider och kontaktuppgifter till oss. De personer som tackar ja till att 

medverka kommer vi att efterfråga namn, mejladress och telefonnummer av. Därefter 

kommer de kontaktas via telefon för att bestämma tid för intervjun. Om deltagarna har 

ytterligare frågor eller ångrar sitt deltagande kan de kontakta oss via telefonsamtal, SMS 

eller mejl.  
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Intervjuerna kommer att äga rum under april månad 2018. Vid intervjutillfället ges 

muntlig information om studien och ett samtyckesformulär kommer att fyllas i av 

deltagarna. Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All 

insamlad data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras så att ingen 

information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 

alla deltagare kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge 

orsak.  

 

Godkännande 

Härmed godkänner jag att Rebecca Rimsell och Andrea Sandberg får ta del av 

personuppgifter som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien.  

 

Namn                             ................................................................................ 

 

Namnförtydligande       ................................................................................ 

 

Datum och Ort              ................................................................................ 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Christina Nilsson, barnmorska och 

universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid 

eventuella frågor är ni välkomna att kontakta henne på XXX eller e-mail: XXX. 

 

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Rebecca Rimsell                 Andrea Sandberg 

Tel:                                                           Tel:  

Mail:                                               Mail:  
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Bilaga 2 

 

 

      

Information angående studie om partners erfarenheter av 

förlossningsrummets utformning och design 

 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt 

examensarbete är syftet att beskriva partners erfarenheter av förlossningsrummets 

utformning och design. Vi önskar genom detta arbete kunna få större förståelse och 

kunskap om hur förlossningsrummets utformning påverkar partners vid förlossning. 

 

Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Dina erfarenheter. 

Intervjuerna kommer utföras av undertecknade. Intervjun kommer att ske i grupp med 

cirka fyra deltagare. Intervjun beräknas ta omkring 60 minuter. Det finns även möjlighet 

till att medverka vid en enskild telefonintervju. Intervjun kommer att spelas in och 

ordagrant överföras till text. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis 

att ingen, utöver undertecknade och studiens handledare, kan få tillgång till det. I 

studien avidentifieras dina personuppgifter. Studien kommer att presenteras på så sätt 

att ingen information kan knytas till enskilda individer. Intervjun är helt frivillig och du 

kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Du kommer 

att få fylla i ett samtyckesformulär i samband med intervjutillfället.  

 

Vi kommer att kontakta Dig via telefon för att höra om Du fortsatt är intresserad av att 

delta i studien samt vilken intervjutid som passar dig bäst. Om Du ångrar dig innan Du 

kontaktas eller önskar ytterligare information kring studien är Du välkommen att 

kontakta oss. Vi nås på telefon, SMS eller mail på nedanstående uppgifter.  
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Examensarbetet utförs under handledning av Christina Nilsson, barnmorska och 

universitetslektor vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås. Vid 

eventuella frågor är ni välkomna att kontakta henne på telefon: XXX eller e-mail: XXX. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Rebecca Rimsell                 Andrea Sandberg 

Tel:                                                                          Tel:  

Mail:                   Mail:  
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Bilaga 3 

 

 

            Samtyckesformulär 

 

 

Jag har tagit del av skriftlig och muntlig information angående intervjustudien om 

partners erfarenheter av förlossningsrummets utformning och design och är väl 

införstådd med informationen. Jag har också fått information om vilka jag ska vända 

mig till för eventuella frågor kring studien. Jag är medveten om att jag när som helst kan 

avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera mitt val.  

 

Jag samtycker till att delta i studien  

 

 

Namn                         ............................................................................... 

 

 

Namnförtydligande    .............................................................................. 

 

 

Ort och datum            .............................................................................. 

 

Kontaktpersoner: 

 

Rebecca Rimsell                 Andrea Sandberg 

Tel:                   Tel:  

Mail:                   Mail:  
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Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE 

 
Bakgrundsfakta 

Namn: 

Ålder: 

Antal barn: 

Kön: 

Yrke: 

Hur förlossningen avslutades: 

 

1. Hur upplevde Du som partner förlossningsrummet?  

 

2. Hur var atmosfären i förlossningsrummet? 

 

3. Hur var förlossningsrummet utformat och designat? 

 

4. Vad var möjliggörande i förlossningsrummet?  

 

5. Vad var hindrande i förlossningsrummet?  

 

6. Hur skulle Du designa det perfekta förlossningsrummet?  

 

7. Finns det något Du tänker på som vi missat att fråga? 

 


