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 INLEDNING 

Intresset för det valda området uppkom under fältstudiedagarna i termin ett på 

barnmorskeutbildningen där vi kunde se ett tydligt behov av stöd hos kvinnorna. Båda 

författarna upplevde dock att det skiljde sig åt mellan olika barnmorskor hur vida de gjorde 

fäder delaktiga under förlossning eller inte. Vi har därför funderat på vilka faktorer som 

påverkar hur delaktig barnmorskan väljer att göra fäder.  

 BAKGRUND 

Nedan kommer historik kring fäders roll inom förlossningsvården att presenteras. Även en 

inblick i den födande kvinnans behov av stöd vid förlossning samt fäders upplevelse av 

förlossning kommer att ges. Barnmorskans förhållningssätt beskrivs samt vald teoretisk 

utgångspunkt. 

 Historik kring fäders roll inom förlossningsvården 

Genom svensk historia har kvinnan fött barn i hemmet med stöd och hjälp från andra 

kvinnor som stod dem nära. På 1950-talet började kvinnorna föda barn på sjukhus och stödet 

som de tidigare fått i hemmet försvann nu och de kände sig ensamma. Under 1970-talet 

började kvinnorna kräva att deras män eller barnets far skulle få medverka under 

förlossningen. Idag är det för de allra flesta en självklarhet att mannen, barnets far eller 

någon annan närstående ska medverka under förlossningen som ett stöd för kvinnan 

(Hagberg, Marsál, & Westgren, 2014).  

 Den födande kvinnans behov av stöd vid förlossning  

Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala och Weston (2011) jämför i sin studie två olika grupper av 

födande kvinnor. En grupp där kvinnorna fick regelbundet stöd från exempelvis anhörig, 

barnets far eller doula och där den andra gruppen erhöll sedvanlig vård i form av stöd från 

barnmorskan. Gruppen där kvinnorna hade regelbundet stöd under förlossningen hade mer 
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troligt en spontan vaginal födsel, kortare förlossningar och mindre förlossningssmärta. Risken 

för instrumentell förlossning var mindre samt att uppleva negativa känslor kring 

förlossningen. Studiens slutsats visar att regelbundet stöd under förlossningen är meningsfullt 

och alla kvinnor borde ha möjlighet till detta. 

Keirse, Enkin och Lumley (2001) har genom en kvalitativ studie belyst kvinnors behov och 

förväntningar av förlossningen samt upplevelse av sin förlossning. Alla deltagande kvinnor i 

studien beskrev stödet, tryggheten och uppmuntran från partner samt barnmorskan som 

ovärderliga. Kvinnorna hade också detta som förväntning innan förlossningen och såg framför 

allt deras partner som deras främsta källa för stöd under förlossningens gång. 

I en studie av Talbot (2015) har författaren undersökt kvinnors erfarenheter av vad en positiv 

förlossning är och vad det spelar för roll att ha upplevt detta. Majoriteten av kvinnorna i 

studien uppger att kommunikation och respekt för självbestämmande är nyckeln till en positiv 

förlossningsupplevelse. Kvinnorna önskar att barnmorskan är stöttande och empatisk. De vill 

ha information om hur förlossningen framskrider och vad som komma skall. Kvinnorna 

beskrev hur de kände sig stärkta av en positiv förlossningsupplevelse. För att undvika att 

kvinnor upplever sina förlossningar som traumatiska bör barnmorskor ha kunskap kring vad 

en positiv förlossning innebär för att kunna eftersträva detta. 

Kvinnor upplever bättre förlossningar när barnets far närvarar under födelsen. Vården bör 

vara familje-centrerad och riktad inte bara mot den födande kvinnans behov och hennes 

nyfödda utan också till hennes partner och familj (Chalmers, Mangiaterra & Porter, 2001). 

 Fäders upplevelse av förlossning 

Ungefär 78 % av fäderna i Johansson & Lagergren-Thies (2015) studie, hade en positiv 

upplevelse av förlossningen. De ansåg att barnmorskorna var trevliga, kompetenta och 

stödjande vilket gjorde att de kände sig välkomna och trygga.   

Förlossningen kunde också upplevas som omvälvande på grund av nya människor, en ny plats 

och en oförutsägbar process som kunde leda till osäkerhet hos fäderna. Även känslor som 

hjälplöshet, maktlöshet, ångest, osäkerhet, förvirring, svaghet, rädsla, trötthet, nervositet, 

skuldkänslor och upprördhet kunde förekomma under förlossningen. Fäderna ansåg att de 

hade förberett sig med andning- och avslappningstekniker för att kunna hjälpa till men ofta 
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räckte det inte och de kände sig då vilsna och visste inte vad som förväntades av dem. 

Fäderna vill vara närvarande, få mamman att slappna av mellan värkarna, andas med henne, 

vara ett psykiskt och fysiskt stöd för henne (Etheridge & Slade, 2017; Johansson, et al., 2015; 

Ledenfors & Berterö, 2016). 

De fäder som ansåg att de varit med om en traumatisk upplevelse kring förlossningen var i 

större behov av kommunikation och stöd från barnmorskan. De hade inte varit förberedda på 

att det kunde bli komplikationer i samband med förlossningen och kände sig rädda och oroade 

för barnet och mammans hälsa (Etheridge, et al., 2017). 

Fäder ansåg att de var i större behov av information vid förlossningen än vad de fått. Cirka 

hälften av deltagarna i en studie ansåg att de inte fått någon information från barnmorskan och 

att deras behov inte möttes upp (Eggermont, Beeckman, Van Hecke, & Delbaere 2017). De 

ville att informationen bland annat skulle handla om hur födelsen går till, vilket skede 

kvinnan befann sig i, vad som skulle ske härnäst och hur de kunde stödja sin partner psykiskt 

(Eggermont, et al., 2017; Johansson, et al., 2015). Att få information och stöd stärker fäderna i 

deras roll och bekräftar att de är värdefulla i situationen och en del av den blivande familjen. 

Det kan också minska rädsla och sårbarhet (Ledenfors & Berterö, 2016). Detta stärks av 

Bäckström och Hertfelt Wahn (2011) där de beskriver att fäder efterfrågar en öppen atmosfär 

där de kan ställa frågor oavsett om de är viktiga eller ej och att barnmorskan svarar på ett 

adekvat sätt. Att bli bekräftade av barnmorskan att fäder också var viktiga under 

förlossningen stärkte dem och fick därmed en positiv upplevelse av förlossningen. 

I en studie ingick 254 fäder där författarna undersökt fäders känslor till förlossning samt deras 

syn på fäders närvaro under förlossningen. Av dessa svarade 246 (97%) att de hade en positiv 

syn på deras närvaro på förlossningsrummet. Fäderna kände framför allt att deras närvaro var 

mest meningsfull för deras partner (den födande kvinnan), då de kunde uppmuntra och stärka 

kvinnan i förlossningen samt att ge mentalt och psykiskt stöd till henne. De kunde också öka 

hennes självförtroende under förlossningen och hjälpa henne med avslappning, få henne att 

släppa känslor av ångest, spändhet, hjälplöshet och ensamhet, minska förlossningssmärta och 

få henne att känna sig trygg. I resultatet framkom också att de yngre fäderna var i större behov 

av stöd och information av barnmorskan än de äldre fäderna, för att kunna ta sig an rollen som 

stöd för sin partner (He et al., 2015).  
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Flera fäder upplevde att deras känslor negligerades och de kände sig nedtryckta av hur 

barnmorskan talade till dem, att barnmorskan hade en hård attityd och var oengagerad. 

Upplevelsen av hur förlossningen hade varit påverkade dem i efterhand och de tyckte att det 

var svårt att hantera händelsen som varit. Det påverkade dem bland annat på jobbet och när de 

skulle sova. Fäderna upplevde att de hade svårt att be om hjälp fast de hade behövt den. De 

ansåg att barnmorskan hade kunnat hjälpa dem igenom situationen på ett bättre sätt genom att 

kommunicera med dem mer (Etheridge, et al., 2017). När de kände delaktighet var det 

fantastiskt och de hade önskat att barnmorskan hade kunnat involvera dem mer (Johansson, et 

al., 2015). Hagberg et al. (2014) beskriver att förlossningsvården är kvinnodominerande och 

männen känner sig utanför, vårdpersonalen bidrar till dessa känslor hos mannen på grund av 

deras åsidosättande av honom. Både kvinnan och mannen gynnas av att vårdpersonal även 

lyssnar till mannens tankar och idéer. 

 Barnmorskans förhållningssätt 

I kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska beskrivs det att barnmorskan ska 

tillvarata närståendes kunskaper och erfarenheter samt att beakta närståendes önskemål. 

Barnmorskan ska vidare ge stöd, trygghet och kontinuitet vid förlossning (Socialstyrelsen, 

2006). 

 Teoretisk utgångspunkt 

Författarna till denna studie har valt att utgå från Berg och Lundgrens (2010) teoretiska 

utgångspunkt att stödja och stärka då det passar till valt ämne. Vikten av att stödja och stärka 

den födande kvinnan samt anhöriga under barnafödandet beskrivs. Vilket innebär både 

processen som fortgår under graviditet likväl som under förlossningen. För att uppnå 

stödjande och stärkande förhållningssätt krävs det att barnmorskan tar hänsyn till hela 

människan och dennes förutsättningar, erfarenheter, världsbild med mera. Förhållningssättet 

skall göra så att förlossningen upplevs som stärkande för kvinnan och hennes partner (Berg & 

Lundgren, 2010). 

I en studie av Berg, Olafsdottir och Lundgren (2012) har de kunnat visa på vikten av stöd för 

kvinnan under förlossningen. Barnmorskan är närvarande och stödjer och leder kvinnan på 
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hennes egna villkor. När kvinnan får bekräftelse kan hon ta kontroll och känna att hon har 

förmåga att föda. Barnmorskan bör skapa en miljö av förtroende och trygghet av att kvinnan 

kan lita på henne, vilket också främjar kvinnans känsla av självförtroende. Om fadern är 

uppmuntrande och inte rädd ger det en ökad känsla av trygghet hos kvinnan. Kvinnan och 

hennes partner bör vara involverade i förlossningen och ha en kontinuerlig dialog med 

barnmorskan. Delat ansvar mellan barnmorskan, kvinnan och hennes partner är nödvändigt 

för att skapa en känsla av att ha fött barn och inte blivit förlöst. 

 Problemformulering 

Tidigare studier visar att ett stort antal fäder vill vara delaktiga under förlossningen, men de 

upplever att de får för lite information och möjlighet att vara ett stöd för sin partner. En del 

känner sig förbisedda och ignorerade av personalen. Barnmorskan har möjlighet att hjälpa 

fäder vara en del under förlossningen och kunna ta sig an rollen som stödjande partner. Då det 

finns knapphändig forskning kring barnmorskors erfarenhet och upplevelse av fäders 

delaktighet kan denna studie bidra med ny kunskap kring bemötande gentemot fäder under 

förlossning. 

 SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva barnmorskors erfarenheter av att delaktiggöra fäder under 

förlossning.  

 METOD 

Nedan följer en presentation av vald studiedesign, urval och datainsamlingsmetod samt 

analysmetod. 
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 Studiedesign   

Studien kommer att ha en kvalitativ design då detta lämpar sig vid undersökning av individers 

erfarenheter av ett fenomen (Henricson, 2017). En djupare förståelse och kunskap av 

fenomenet vill nås.  

 Urval och datainsamlingsmetod  

Författarna har valt strategiskt urval genom att rikta studien mot legitimerade barnmorskor 

som arbetar på förlossningsavdelning. Detta för att få så informationsrika berättelser som 

möjligt som underlag för att svara på valt syfte (Henricson, 2017). Barnmorskor på 

förlossningsavdelning i Västerås och Örebro kommer att väljas ut genom att kontakt tas med 

enhetschef på respektive avdelning. Detta görs för att få tillåtelse att kontakta de anställda 

barnmorskorna via mail. Av de som anmäler intresse att delta i studien kommer legitimerade 

barnmorskor med variation i erfarenhet att väljas ut, då en så rik variation av data som möjligt 

vill uppnås. Tio till tolv deltagare kommer att intervjuas då författarna till studien anser att 

detta kommer ge tillräcklig mängd material (Polit & Beck, 2017). Om det insamlade 

materialet inte blir tillräckligt kommer fler intervjuer genomföras.  

Datainsamlingen kommer att ske genom semistrukturerade intervjuer, vilket ger möjlighet att 

förstå deltagarnas syn på situationer och erfarenheter. Att välja semistrukturerade intervjuer 

innebär att en intervjuguide används för att skapa struktur och säkerställa att väsentliga frågor 

besvaras. Öppna frågor ställs och möjlighet till uppföljande frågor finns för att få ett djupt och 

omfattande material (Henricson 2017). Områden som intervjuguiden kommer att beröra är 

barnmorskans erfarenhet, huruvida de anser att fäderna är delaktiga och hur barnmorskan kan 

inkludera fäder mer under förlossning. En pilotstudie kommer att genomföras för att 

säkerställa att intervjuguiden innehåller rätt frågor i relation till syftet, att teknisk 

inspelningsutrustning fungerar, öva på att vara intervjuare samt om tidsram för intervjun 

håller (Henricson, 2017). 

Enligt Polit och Beck (2017) bör intervjuer spelas in istället för att intervjuaren noterar. Detta 

för att kunna lyssna intensivt, styra frågor baserat på vad som redan är sagt samt att insamlat 

material blir komplett. 
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 Analysmetod  

Analysmetoden som kommer att användas är manifest innehållsanalys enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) beskrivning som innebär en beskrivning av det synliga och uppenbara i 

insamlat material. Transkribering av intervjuerna kommer att göras ordagrant för att sedan 

läsas igenom i sin helhet ett antal gånger. Meningsbärande enheter med ett gemensamt 

budskap tas ut som i sin tur kondenseras. Kondensering innebär att texten reduceras ner till 

väsentliga ord eller kortare meningar som utgör underlag för kodning. En kod kan beskrivas 

som en etikett och samlingsnamn för den kondenserade meningsenheten. Resultatet 

presenteras i kategorier som består av en grupp koder med liknande innehåll. Resultatet 

kommer styrkas med citat från studiedeltagarna för att stärka studiens trovärdighet. 

 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav kommer att följas under studiens gång. (Vetenskapsrådet 

2002). 

Informationskravet - Deltagarna skall i förhand få information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt, samt att deltagandet är helt frivilligt.  

Samtyckeskravet - Samtycke angående deltagande skall inhämtas. Deltagarna har rätt att 

bestämma över sitt deltagande och därmed avsluta sitt medverkande när som helst. 

Konfidentialitetskravet - Alla uppgifter på personer skall förvaras så att obehöriga inte kan ta 

del av dem. Insamlad data skall omvandlas så att individ eller grupp av individer inte kan 

identifieras av läsare eller utomstående person. 

Nyttjandekravet - Insamlad data får endast användas för den tänkta, aktuella studien och 

nyttan av studien skall vara större än eventuellt besvär som kan uppstå (Vetenskapsrådet 

2002). 
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 BETYDELSEN AV STUDIEN 

Betydelsen med denna studie är att göra barnmorskor uppmärksamma på sitt handlade när det 

gäller fäders delaktighet under förlossning. Författarna anser att denna studie kan bidra till en 

bättre miljö på förlossningsrummet. Fäder som känner sig lugna och trygga i sin roll kan 

hjälpa mamman att få en bättre upplevelse av förlossningen och känna ett större 

välbefinnande. Även för fäder är det viktigt att få växa i sin stöttande roll, känna delaktighet 

och vara till nytta. Att göra fäderna delaktiga kan också vara till fördel för barnmorskan då 

mamman kan visa en större ”lyhördhet” och samarbetet mellan barnmorskan och mamman 

kan bli lättare.  

 TIDSPLAN 

Studien är tänkt att pågå i tio veckor. Godkännande från verksamhetschefer och eventuell 

etikansökan kommer att ordnas innan studiens början. Under de första två veckorna kommer 

intervjuguiden att utformas och pilotstudie genomföras. Bakgrunden kommer utökas och 

bearbetas, artikelmatrisen skrivs. Vecka tre till fyra kommer intervjuerna samt 

transkriberingen att utföras av båda författarna. Vecka fem till sex bearbetas resultatet och 

metod delen skrivs klart. Vecka sju till åtta skrivs resultatdiskussionen, slutsats och 

sammanfattning. Under de två sista veckorna läs arbetet igenom i sin helhet och eventuellt 

mindre detaljer och ändringar görs. Studien skickas sedan till examinator och opponenter. 
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BILAGA 1. ARTIKELMATRIS 

Författare/ 

tidskrift/årtal/ land. 

Titel Syfte Metod och urval Resultat 

 

Berg, Ólafsdóttir & 

Lundgren.  

 

Sexual & Reproductive 

Healthcare 

 

2012 

 

Sverige & Island 

 

A midwifery model of 

woman-centred childbirth 

care – In Swedish and 

Icelandic settings 

Att definiera och utveckla 

en evidensbaserad 

vårdmodell av 

kvinnocentrerad vård i 

Sverige och Island. 

En modell utvecklades 

baserat på resultat från 

tolv kvalitativa studier 

som handlade om 

kvinnors och 

barnmorskors upplevelser 

av förlossning. Modellen 

utvärderades sedan i sex 

fokusgruppsintervjuer 

med 30 barnmorskor. 

Modellen beskriver olika 

delar kring förlossning: ett 

ömsesidigt förhållande, en 

god förlossningsmiljö, 

grundläggande kunskap, 

det kulturella 

sammanhanget samt 

balansen i att underlätta 

kvinnocentrerad vård. 

Bäckström & Hertfelt 

Wahn 

 

Midwifery 

2011 

Sverige 

Support during labour: 

first-time father’s 

descriptions of requested 

and received support 

during the birth of their 

child. 

Att beskriva 

förstagångsfäders 

efterfrågan av stöd samt 

mottaget stöd under 

förlossning. 

Kvalitativ studie. 

Individuella intervjuer, 

öppna frågor.  

Tio förstagångsfäder 

Fäder upplevde god 

stöttning när det är en 

öppen och tillåtande miljö. 

Viktigt att kunna 

interagera med 

barnmorskan. 

Chalmers, Mangiaterra & 

Porter 

 

Birth 

2001 

 

USA, Europa 

WHO Principles of 

Perinatal Care: The 

Essential Antenatal, 

Perinatal, and Postpartum 

Care Course. 

Beskrivning: utvecklingen 

av WHO-principerna och 

utbildningskursen 

"Essential Antenatal, 

Perinatal and Postpartum 

Care." Oro över att 

olämplig perinatal vård 

och teknik utövas över 

hela världen. 

Rekommendationer från 

WHO samt meta-analyser 

av kontrollerade studier 

har lett fram till principer 

för perinatal vård. WHO: s 

regionala kontor för 

Europa, i samråd med 

politiska beslutsfattare och 

reproduktiva hälsoexperter 

har tillsammans beslutat 

Tio principer för perinatal 

vård presenteras som kan 

kopplas till dokument från 

WHO. 



 

 

 

om utbildning utifrån 

dessa principer.  

Eggermont, Beeckman, 

Van Hecke & Delbaere. 

 

Women and Birth 

 

2017 

 

Belgien 

Needs of fathers during 

labour and childbirth 

Identifiera fäders behov 

under förlossning och 

deras behov av 

barnmorskor. Identifiera 

faktorer som kan påverka 

fäders behov 

Kvantitativ enkätstudie, 

tvärsnittsstudie. 

Deltagarna rekryterades 

på två 

förlossningsavdelningar, 

genom strategiskt urval, 

85 enkäter delades ut. 

Förstagångs fäder samt 

fäder med låg 

utbildningsnivå var i 

större behov av 

information om 

förlossningen än de med 

högre utbildningsnivå, 

gifta män och 

flergångsfäder. 

Barnmorskor bör vara 

medvetna om fäders 

behov under förlossningen 

för att kunna tillgodo se 

dessa. 

Etheridge & Slade. 

 

BMC Pregnancy and 

Childbirth 

 

2017 

 

USA 

Nothings actually 

happened to me: the 

experiences of fathers who 

found childbirth traumatic. 

Att undersöka hur män 

som upplevt traumatisk 

förlossning hanterat detta, 

vilken inverkan det haft på 

deras liv och deras syn på 

vad som kunde ha hjälpt 

dem att minska ångesten. 

Kvalitativ studie, 

semistrukturerade 

telefonintervjuer med elva 

fäder. Deltagarna 

rekryterades via en 

hemsida som relaterade 

till traumatiska 

förlossningar. 

Fäder upplevde 

förlossningen som en 

emotionell berg- och 

dalbana, de kände 

hjälplöshet och rädsla. De 

kände sig övergivna av 

barnmorskorna och fick 

för lite information. 

Upplevde att de behövde 

mer stöd men hade svårt 

att fråga efter det. 

Gibbins & Thomson 

 

Midwifery 

 

Women's expectations and 

experiences of childbirth. 

Att undersöka, beskriva 

och få en förståelse för 

kvinnors förväntningar 

Kvalitativ studie. 

Ostrukturerade intervjuer i 

sen graviditet samt två 

veckor postpartum. Åtta 

Huvudfyndet var att 

kvinnorna fick en känsla 

av kontroll över 



 

 

 

2001 

England 

under graviditet samt 

erfarenhet av födsel. 

gravida kvinnor som 

väntar första barnet. 

situationen genom 

stöttning av partner 

He, Vehviläinen-Julkunen, 

Qian, Sapountzi-Krepia, 

Gong, & Wang.  

 

International Journal of 

Nursing Practice 

 

2015 

 

Kina 

 

Fathers’ feelings related to 

their partners’ 

childbirth and views on 

their presence 

during labour and 

childbirth. 

Att undersöka kinesiska 

fäders känslor kring deras 

partners förlossning samt 

synen på deras närvaro 

under förlossningen. 

Beskrivande kvantitativ 

studie, enkätundersökning 

med 403 fäder. 

Bekvämlighetsurval. Data 

samlades in av två 

forskningssjuksköterskor 

som arbetade på sjukhuset 

där studien utfördes. Data 

samlades in under en tre-

månaders period. 

 

Mer än 80 % av fäderna 

upplevde känslor av 

stolthet och kärlek 

gentemot sin partner och 

det nyfödda barnet. 

Majoriteten hade en 

positiv inställning till 

fädernas närvaro under 

födseln, eftersom dem kan 

ge sina partners hjälp och 

psykologiskt stöd. Fäders 

närvaro vid födelse är 

viktigt och yngre fäder 

behöver mer stöd. 

Hodnett, Gates, Hofmeyr, 

Sakala & Weston 

 

John Wiley & Sons 

 

2011 

 

Europa, USA & Irland 

Continuous support for 

women during childbirth. 

Att bedöma effekterna av 

kontinuerligt stöd till 

födande kvinnor. 

Litteraturstudie. Alla 

publicerade och 

opublicerade 

randomiserade 

kontrollerade studier som 

passade valt syfte, 

hämtade från ”Cochrane 

Pregnancy and Childbirth 

Group's Trials” databas. 

Kontinuerligt stöd under 

förlossning kan förbättra 

resultatet för både kvinnan 

och barnet. Bland annat 

genom minskad förekomst 

av kejsarsnitt, troligare 

spontant vaginal födsel 

samt minskade negativa 

känslor kring förlossning. 

Johansson & Lagergren-

Thies 

 

Women and Birth 

 

2015 

Swedish fathers´ 

experience of childbirth in 

relation to maternal birth 

position. 

Att undersöka hur 

mammans 

förlossningsställning 

under den aktiva delen av 

förlossningen kunde 

Studie med mixad metod, 

221 fäder fyllde i ett 

frågeformulär på internet. 

Beskrivande statistik och 

innehållsanalys användes 

som analysmetod. 

Där kvinnan haft en 

upprätt 

förlossningsställning hade 

fäder mer sannolikt en 

positiv födelseupplevelse 

jämfört med fäderna där 



 

 

 

Sverige påverka fädernas 

upplevelse av förlossning. 

kvinnan haft en horisontell 

födelseposition. 

Ledenfors & Berterö 

 

Midwifery 

 

2016 

 

Sverige 

First time father’s 

experiences of normal 

childbirth. 

Att identifiera och 

undersöka förstagångs 

fäders upplevelser av 

normal förlossning. 

Kvalitativ intervjustudie 

med tematisk 

innehållsanalys som 

analysmetod. 

Ändamålsenligt urval, åtta 

män intervjuades som 

blivit fäder för första 

gången. 

Behoven hos blivande 

fäder bör ges mer 

uppmärksamhet vid 

förlossningen. 

Barnmorskan är en viktig 

person för dessa fäder, 

både under och efter 

förlossningen. 

Talbot 

 

British Journal of 

Midwifery 

 

2015 

 

England 

Exploring the ‘good’ 

birth: What is it and why 

does it matter? 

 

Att undersöka kvinnors 

erfarenheter av vad en god 

förlossning och vilka 

faktorer som påverkad 

detta. 

Kvalitativ studie, 

fallhistorier från åtta 

mammor som hade en 

positiv 

förlossningsupplevelse. 

Historierna jämfördes för 

att se vad de hade 

gemensamt 

Kvinnor fick en positiv 

förlossningsupplevelse 

bland annat relaterat till 

upplevelse av respektfull 

vård. 
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