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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning visar att kvinnor som har sin partner med under förlossning 

som stöd, upplever oftare trygghet. En trygg födande kvinna kan uppfatta att förlossningen 

går bättre. Partners upplever att partners behöver stöttning från barnmorskor för att vara ett 

bra stöd till kvinnor. Barnmorskor behöver rätt förutsättningar för att kunna stödja paret och 

finnas för paret under förlossningen. Syfte: Att beskriva barnmorskans erfarenhet av att 

inkludera partnern under förlossning. Metod: En kvalitativ design valdes. Empiriska data 

togs fram med hjälp av semistrukturerade frågor för intervjuer. Intervjuer av tio 

barnmorskor utfördes på två olika sjukhus i Mellansverige. Analysen av resultatet gjordes 

med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Åtta subkategorier uppkom efter analysen. Dessa 

subkategorier bildade sedan tre kategorier; Barnmorskans förhållningssätt till partnern, 

Parets relation påverkar barnmorskans möjlighet att inkludera partnern, Barnmorskans stöd 

för att stärka parets teamkänsla. Slutsats: Barnmorskorna försöker inkludera partners i den 

mån barnmorskorna kan. Barnmorskorna försöker uppnå teamkänsla för att paret skall 

arbeta ihop med stöd av barnmorskorna. Barnmorskorna upplever att förlossningarna går 

bättre och smidigare när partnern inkluderas samt att barnmorskorna ser partnern som en 

resurs både för barnmorskorna och de födande kvinnorna. 

Nyckelord: Barnmorska, erfarenheter, förlossning, inkludera, kvalitativ innehållsanalys, 

partner. 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

Background: Previous research shows that women who have support from their partner 

during childbirth experience greater security. A confident woman can have a better birth 

experience. The partner, in turn, feels that they need support from the midwife to be a good 

support to the woman. The midwife needs the right conditions to support the couple and be 

there for them during childbirth. Purpose: The purpose was to describe the midwife´s 

experience of including the partner during birth. Method: A qualitative design was chosen. 

Empirical data were generated using semi-structured interview questions. Interviews of 10 

midwives were conducted at two different hospitals in the middle of Sweden. The analysis of 

the result was done with the help of content analysis. Results: Nine subcategories emerged 

after the analysis. These subcategories then form three categories; The midwife's approach to 

the partner, the couple's relationship affects the midwife's ability to include the partner, the 

midwife's support to strengthen the couple's team spirit. Conclusion: The midwife always 

tries to include the partner as far as she can. The midwife is trying to create a team play 

between the couple so they will work together with the support of her. Midwives feel that 

deliveries go better and smoother when the partner is included.  The midwife sees the partner 

as a resource for both her and the birth woman. 

Keywords: Content analysis, delivery, midwife, experience, include, partner. 
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1 INLEDNING  

Vi är två barnmorskestudenter som vet att det kan vara en omtumlande tid att vara gravid 

och få barn. Kvinnan tenderar av naturliga skäl att hamna i fokus. Dock har partnern en 

viktig roll och ska också bli förälder med alla dess förändringar som det innebär. Många 

blivande medföräldrar är engagerade och vill precis som mammorna få kunskap om vad som 

sker och kommer att ske under förlossningen. Jämlikhet är viktigt och något vi som 

barnmorskor kan vara med och stödja och visa att båda föräldrarna är betydelsefulla. 

Partnern vill oftast kunna vara delaktig under graviditet och förlossning samt ha en självklar 

plats i barnets liv. Barnmorskan har en nyckelroll för att partnern skall känna sig inkluderad, 

hen är den person som paret förlitar sig på inne i förlossningsrummet. Barnmorskan kan 

bidra till att föräldrarna får en god förlossningsupplevelse genom sitt handlande gentemot 

paret. Hur går barnmorskan tillväga för att inkludera partnern vid förlossning. Detta är något 

vi genom vårt examensarbete vill ta reda på. 

2 BAKGRUND 

 Begrepp 

I examensarbetet användes begreppet partner då det är ett inkluderande begrepp där det inte 

är förutbestämt hur personen definierar sig.   

 Barnmorskans stöd till kvinnan 

Kvinnor vill att barnmorskor skall lyssna på kvinnor om vad kvinnorna vill, menar Hallam, 

Howard, Locke och Thomas (2016). Kvinnor som varit i förlossning har under intervjuer 

medgett känslan av att inte vara med och ta beslut under sin förlossning. Kvinnor har upplevt 

att barnmorskor tar beslut över kvinnors huvuden i förlossningsfrågor. Kvinnor i Hallams et 

al. (2016) undersökning upplevde ibland att all kraft hade gått till att få barnmorskor att 

lyssna, kvinnor tyckte det var jobbigt att behöva upprätthålla den slags kommunikationen i 

aktiv förlossning. Kvinnor upplevde att barnmorskor skulle finnas mer på ett emotionellt 

plan mot vad barnmorskor fanns samt att barnmorskor inte skulle vara rädda för att stötta 

kvinnor känslomässigt. Enligt Hellmers, Metzing, Niessen, Pinkert och Werner-Bierwisch 

(2018) behöver kvinnor få stöd från sin partner och barnmorskor för att kunna uppleva 



 

2 

trygghet under förlossning. Dock framhåller Barnmorskeförbundet (2018) att det alltid är 

kvinnan själv som bestämmer i vilken utsträckning partnern skall inkluderas. 

 Partnerns betydelse för kvinnan 

Forskning har visat att om partners är med under förlossningen hjälper det till att 

smärtlindra och få kvinnor att uppleva välmående (Aregbesola, Pitkäaho, Vehviläinen -

Julkunen & Uchenna-Emelonye, 2018). Även nyfödda barn gynnas av partners involvering, 

nyföddas Apgar score har visat sig vara högre när kvinnor stöttades av partners under 

förlossning menar Saxbe, Horton och Tsai (2018). Det är viktigt att partners stöttar och ger 

kvinnor uppmuntran, genom att hålla kvinnans hand samt säga snälla saker, det kan hjälpa 

att ta bort eller lindra rädsla för kvinnor (Abushaikha & Massah, 2012).  Partners har enligt 

Kainz, Eliasson och von Prost (2010) betydelse för att få kvinnor att känna kontroll och 

välbefinnande genom att partnern finns hos kvinnan hela tiden under förlossningen. 

Partners kan även agera talesperson när kvinnan själv inte orkar eller vid missförstånd med 

barnmorskor, partnern kan assistera kvinnan med det kvinnan behöver, ge kvinnan kraft 

genom att stötta och peppa. Oftast infinner sig känslan hos kvinnor att kvinnan är ett team 

med partnern. Vid barnets födelse får paret känslan av stolthet och att paret skapat ett nytt 

liv ihop. Paret har blivit föräldrar. 

 Betydelse av information för partnern 

Författarna Hellmers, Metzing, Niessen, Pinkert och Werner-Bierwisch (2018) anser att 

partners behöver bli informerade om förlossning, både innan och under förlossning. Får 

partners inte kontinuerlig information känner partners sig oftast exkluderade. Partners bör 

även ges mer erkännande av att partners är betydelsefulla. Partners kan behöva bli 

informerade om den normala processen att föda barn, för att undvika rädsla och obehag 

(Berterö & Ledenfors, 2016). Lundgren och Premberg (2006) menar att föräldrautbildning 

under graviditeten upplevdes av många partners vara mest anpassad för kvinnor. Partners 

upplevde det som ett smidigt sätt att ta del av information på, men partners kan inte ta till sig 

det helt då partners inte deltog på samma premisser som kvinnor. Partners hade inte samma 

möjlighet att ställa frågor och komma till tals. Många partners hade behov att söka 

information från andra plattformar, för partners ville vara förberedda inför förlossningen och 

partnerns kommande roll som förälder.  

Det framkommer i Hildingsson, Johansson, Rubertsson och Rådestad (2011) att partners 

hade bättre kontroll över situationen när partners får göra informerade val. Partners som 

sedan tidigare hade barn var positiva till konstant information om förlossningens 

framåtskridande. Partners som hade barn sedan tidigare tyckte att barnmorskor var 

tillräckligt närvarande under förlossning (Hildingsson et al. 2010). Hur mycket information 

om hur förlossningsarbetet fortskred berodde till viss del på utbildningsnivå hos partnern, 

paritet och civilstånd. Högutbildade tenderade att kräva mindre information anser 

Eggermont, Beeckman, Hecke, Delbaere och Verhaeghe ,2016; Hildingsson et al. (2011). 
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Hecke, Delbaere & Verhaeghe (2016) menar att partners ville ha information om hur 

förlossningsprocessen går till. Partners hade även önskemål om att få ta del av medicinsk 

utrustning och teknik som fanns att tillgå. Den övervägande delen partners ville inte vara en 

talesperson för kvinnan utan ville ha information som hjälpte till att stötta kvinnan 

emotionellt och fysiskt under värkarbetet. Partners upplevde behov av emotionellt stöd av 

barnmorskor under förlossning. Enligt Eggermont et. al. (2016), behöver informationen vara 

individualiserad, men det var betydelsefullt att barnmorskor informerade om det partnern 

ville veta. För många blivande partners var det bättre med information än att bli praktiskt 

involverad för att skapa en god förlossningsupplevelse (Eggermont, et al. 2016).  

Genom att delta i föräldrastöd om graviditeten och förlossningen samt få stöttning från 

barnmorskemottagningen, kunde det hjälpa partners att förstå att närvaro kunde hjälpa 

kvinnor i graviditeten och under förlossning menar Porett, Barkla, Knights, de Costa och 

Harmen (2013). Att ta emot och förstå informationen var lättare för partners när 

barnmorskor visade genom rollspel, till exempel hur en blöja byts på bebisen och berättade 

verbalt samtidigt menar Bäckström, Thorstensson, Mårtensson, Grimning, Nyblin och 

Golsäter (2017). När det bara visades en Power Point med information upplevde partners det 

som gammeldags. Partners ville vara mer involverade för att lära sig och verkligen förstå 

informationen som gavs (Bäckström m.fl., 2017).  

 Barnmorskans betydelse för partnern 

För att partners skall känna sig inkluderade menar Kowlessar, Fox och Wittkowski (2015) att 

barnmorskor ska intressera sig för partnern samt fråga partnern hur det går i graviditeten.  

Enligt Kingdon och Longworth (2009) har partners känslan av att befinna sig i periferin av 

förlossningen, partners har inte kontroll över situationen. Flera partners berättade att 

barnmorskor ändå fått partners mer involverade än partnern trodde partnern skulle vara. 

Partners gillade att få vara med och ta besluten (Kingdon & Longworth, 2009). Om partners 

inte får det stöd partnern behöver, eller att barnmorskor inte är tillräckligt mycket inne i 

förlossningsrummet kan det påverka förlossningsupplevelsen negativt för partners 

(Hildingsson, Cederlöf & Widén, 2010; Rubertsson & Rådestad, 2011; Ekström, Hertfelt 

Whan, Lundgren & Torstensson, 2012). Partners hade svårt att vara ett bra stöd för kvinnor 

om partnern inte blir stöttade av barnmorskor menar Poh, Koh, Seow och He, 2014; och 

Kowlessar, Fox och Wittkowski (2015). Det framkommer av Berterö och Ledenfors (2016) att 

barnmorskor hade en betydande roll för att partners skulle få en positiv 

förlossningsupplevelse. Partners ville ses som ett team med kvinnan, och få hjälp av 

barnmorskor att hitta rollen i teamet. Risk finns annars att partnerns stöd till kvinnan uteblir 

(Berterö &Ledenfors, 2016). Enligt Bäckström och Hertfelt (2011) vill partners känna att de 

kan interagera med kvinnan och barnmorskan, att partnern under förlossningen kan ställa 

frågor och även att partnern kan dra sig tillbaka om partnern känner behov av det 

(Bäckström & Hertfelt 2011). Enligt Poh et al. (2014) har partners som ska bli förälder för 

första gången känslan av att exkluderas och inte få samma stöd av sjukvården, vilket även 

styrks av Kowlessar et al. (2015) som menar att partners kan vara i ännu mer behov av stöd 
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från barnmorskor än vad kvinnor är.  Partners som var nöjda med barnmorskors närvaro 

samt hade en positiv förlossningsupplevelse rankade barnmorskors insats upp till fyra gånger 

högre än partners som hade en mindre positiv förlossningsupplevelse (Hildingsson et al. 

2010). Partners behov under förlossning blir ofta inte tillgodosedd (Beeckman et al. 2016). 

Enligt Johansson och Theis-Lagergren (2015) vill hälften av de tillfrågade partners ha mer 

stöd av barnmorskor i hur partners skulle kunna stötta kvinnan emotionellt under 

förlossningen. Barnmorskor kan stärka partners engagemang genom god kommunikation 

och vara uppmärksam på partnern.  

  Barnmorskans förutsättningar för att inkludera partnern  

För att barnmorskor skall ha en hälsosam arbetssituation är det viktigt enligt Flynn och 

Thumm (2018) att det finns ett gott samarbete mellan arbetsgrupperna, med föräldrarna och 

samarbete på avdelningen. Det behöver finnas bra ledarskap på kliniken. Barnmorskor 

behöver ha god kontroll över sitt eget arbete om barnmorskor ska ha möjligheten att göra ett 

patientsäkert jobb. Barnmorskor behöver få stöttning i att arbeta efter de styrdokument som 

finns. Det behöver också finnas tillräckligt med resurser i form av personal, hjälpmedel och 

tid.  Är arbetsmiljön bra för barnmorskor leder det till att barnmorskor inte bränner ut sig 

och att föräldrar känner sig nöjdare. Barnmorskor upplever enligt Rominov, Giallo, 

Pilkington och Whelan (2017) att barnmorskor fått för lite utbildning i att inkludera partners 

och barnmorskor önskar att barnmorskor fått mer utbildning i ämnet. Barnmorskor menar 

att det saknas forskning i ämnet om hur barnmorskor kan inkludera partners och att 

barnmorskor sett i tidigare forskning att partners oftast känner sig exkluderade. 

 Teoretisk referensram 

Att stödja och stärka är en modell som arbetats fram av Berg och Lundgren (2010) de menar 

att stödja och stärka är två viktiga begrepp som bör läggas fokus på under 

förlossningsarbetet. Då förlossning är en komplex situation för föräldrarna och båda behöver 

stöd genom att barnmorskan stärker föräldrarna under förlossningens gång. Detta kan 

barnmorskan göra genom att fokusera på det normala under förlossningen, ge information 

och kunskap, stärka tilltron till kroppens egna resurser. Barnmorskan jobbar med att stödja 

och stärka för att föräldrarna ska klara av situationen tillsammans och få en positiv 

förlossningsupplevelse. Barnmorskorna menar också att en viktig roll för barnmorskan är att 

klara att stärka det normala även under komplicerade medicinska förlossningar. Normen av 

vad kvinnans partner skall ansvara för har ändrats till att bli av mer vårdande karaktär enligt 

Berg och Premberg (2010). Under 1980-talet började media visa en annan roll av 

partnerskapet, en mer närvarande roll. Där partnern blir mer betydelsefull i hemmet och inte 

längre bara skall försörja familjen. Kvinnan har sedan 1960–1970 talet stöttats av barnets 

andra förälder under förlossningen. Idag får partnern mer förberedelse genom 

föräldrautbildning vilket man sett hjälper att kunna stödja kvinnan och behålla lugnet under 

förlossningen samt att börja knyta an till barnet. Centralt för en god förlossningsupplevelse 
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är att kvinnan och partnern fått det stöd föräldrarna behöver enligt Berg och Lundgren 

(2010). Barnmorskan kan hjälpa paret genom att stödja och stärka föräldrarnas tro på 

föräldrarnas egen kapacitet.  

 Problemformulering 

Det finns en hel del forskning om att partners kan få känslan av att inte vara jämlik den 

gravida kvinnan utan att partners känner sig exkluderade. Många partners upplever mer 

behov av stöd från barnmorskan vid förlossning samt närvaro av barnmorskan på 

förlossningsrummet. Det saknas forskning om hur barnmorskor gör för att inkludera 

partnern, för att få partnern att känna sig inkluderad under förlossning. Att det är svårt att 

hitta forskning om barnmorskans erfarenheter av att inkludera partnern ser författarna som 

problematiskt. Då det är viktigt för partnerns förlossningsupplevelse att känna sig inkluderad 

och betydelsefull. Hur barnmorskan kan hjälpa partnern att stödja och stärka partnern vill 

författarna ta reda på. Detta för att båda föräldrarna skall få en positiv 

förlossningsupplevelse. Barnmorskors erfarenheter från förlossningen vill författarna bidra 

med kunskap om. Detta för att ge en kompletterande bild av vad barnmorskor kan bidra med 

för partnern och kvinnan.  

3 SYFTE 

Att beskriva barnmorskans erfarenhet av att inkludera partnern under förlossning. 

4 METOD 

4.1.1 Design 

Detta examensarbete har genomförts med kvalitativ design med empiriska data. Kvalitativ 

design menar Henricsson & Billhult (2012) beskriver personers erfarenheter med ett 

holistiskt synsätt som går in på djupet. Intervjuer med yrkesverksamma barnmorskor 

genomfördes för att beskriva deras erfarenheter av att inkludera partnern under förlossning.  
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 Datainsamling och urval 

För att inkluderas i examensarbetet krävdes det att informanten varit yrkesverksam under 

minst ett år på förlossningsavdelning och att informanten var svensktalande. Rekrytering av 

informanter på två förlossningsavdelningar skedde enligt bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Enhetschefen på ena avdelningar gav exempel på barnmorskor som ansågs 

passande till studien. Informanterna kontaktades via telefon och mejl för att boka intervjuer.  

På den andra avdelningen skickade enhetschefen ut mejl till alla barnmorskor på 

avdelningen och informerade om studien. Även en ytligt bekant till en av författarna 

tillfrågades som ställde upp på en intervju. Vid denna intervju togs tillfället i akt av en av 

författarna att värva fler informanter genom att informera i fikarummet på arbetsplatsen om 

examensarbetet, varpå ytterligare en till intervju bokades. Alla barnmorskor som deltog i 

examensarbetet fick missivbrev utdelat. Barnmorskorna fick sedan skriva under 

samtyckesblankett för deltagande.   

En frågeguide utarbetades se bilaga A. Frågeguiden arbetades med löpande under hela 

rekryteringsprocessen. Frågeguiden innehåller två bakgrundsfrågor, fyra 

introduktionsfrågor, sju nyckelfrågor, två avslutningsfrågor och exempel på olika 

övergångsfrågor. Frågeguiden blev innan användning granskad av handledare. En 

pilotintervju genomfördes på en barnmorska som uppfyllde inklusionskriterierna, där 

frågorna testades för att frågorna skulle vara begripliga för informanten. Frågorna behövde 

svara an på syftet till examensarbetet. Underlaget fungerade, inga ändringar gjordes. Under 

pilotintervjun deltog båda författarna, en av författarna ställde frågorna medan den andra 

författaren ställde övergångsfrågor vid behov. De andra intervjuerna delades upp mellan 

författarna och var och en ansvarade för sin intervju samt transkriberingen av intervjun. 

Totalt tio intervjuer genomfördes inklusive pilotintervjun. 

Datainsamlingen skedde på informantens arbetsplats. Där intervjuer på 14–25 minuter 

genomfördes, dessa spelades in med mobiltelefoner. För att sedan transkriberas och sparas 

på författarnas personliga datorer. Vid kvalitativ design är enligt Lundgren och Hällgren-

Graneheim (2017) forskningen påverkad av forskaren och forskaren måste vara följsam 

informanten. Resultatet bygger på data insamlat från 10 barnmorskor som alla arbetar på 

förlossningsavdelning, de har arbetat från 1,5 år till 20 år.  

 

 Dataanalys 

Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys där kategorier byggs upp genom att 

meningsenheter plockades ut från de transkriberade texterna (Lundgren & Hällgren-

Graneheim, 2017). Till en början fick varje intervju en varsin färg, dessa bröts ner till 

meningsbärande enheter och lades i kuvert efter vad texterna handlade om. Dessa kuvert fick 

sedan en varsin arbetstitel. Sedan plockades en meningsenhet upp åt gången och denna 

ställdes upp i en tabell och bröts ned till kondenserad text, kod, subkategori och kategori. På 
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så vis blev det tydligt vad texterna sade. Detta resulterade i tre kategorier och åtta 

subkategorier.  

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod  Subkategori Kategori 

”Ja precis, vi har 

skaffat nya stolar 

på rummet och 

ny säng som dom 

kan sitta i båda” 

Stolar som för 

paret närmare 

och säng de kan 

dela. 

Närmare 

varandra 

Att skapa 

trygghet genom 

närhet  

Barnmorskans 

stöd för att 

stärka parets 

teamkänsla  

”Man blir orolig 

över fosterljuden 

eller så och 

känner att man 

måste agera på 

det” 

Oro över 

fosterljud. Känsla 

av att behöva 

agera 

Oro Att inte tappa 

kontroll 

Barnmorskans 

förhållningssätt 

till partnern  

 

 Etiska överväganden 

Examensarbetet följer vetenskapsrådets (2018) krav på forskningsetiska principer. Där de 

har fyra huvudkrav vilka är att informanten skall godkänna samtycke, skall göra ett 

informerat val om hen vill vara med eller inte, att data hanteras med konfidentialitet och 

nyttjas så att inte informanten går att identifiera och publiceras bara till denna studies 

syfte. Information om vad som skulle undersökas, hur och när gavs till intervjupersoner samt 

klinikernas chefer. Samtycke samlades in av de som ville bli intervjuade. Intervjupersonerna 

informerades även om att de efter att de gett samtycke kan ta tillbaka det när som helst under 

processen enligt Vetenskapsrådets (2018) fyra huvudkrav. Intervjuerna skedde enskilt för att 

ingen annan skulle kunna ta del av privata känsliga uppgifter. Intervjupersoner avkodades 

och informationen raderas efter att examensarbetet blivit godkänt. Materialet som samlats in 

har endast använts i examensarbetet och inte till något annat. Intervjupersoner blev 

informerade om arbetets syfte och att examensarbetet kommer redovisas vid examination. 

När arbetet sedan är godkänt kommer det publiceras i DiVA portalen. All data som samlades 

in kommer att raderas när arbetet är godkänt 
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5 RESULTAT 

Tre kategorier och åtta subkategorier bildades ur det insamlade datamaterialet. 

Huvuddragen i resultatet är att partnern behöver barnmorskorna olika mycket för att kunna 

ge stöd och vara nära kvinnan under förlossning. Barnmorskorna finns där för att coacha och 

informera paret för att paret ska få en fin förlossningsupplevelse som ett team tillsammans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Överblick av resultatet, uppdelat i tre kategorier och åtta subkategorier. 

 Barnmorskans förhållningssätt till partnern 

Under denna kategori ingår subkategorierna: Att bemöta paret, Att aktivt bjuda in partnern 

och Att inte tappa kontroll. 

Barnmorskorna behöver aktivt tänka på att partnern är i en situation där partnern lätt 

hamnar i känslan av att inte vara inkluderad. Barnmorskorna beskrev på olika sätt hur 

barnmorskan tänker på att inkludera genom barnmorskans sätt att förhålla sig och bemöta 

paret. Barnmorskorna hade ej möjlighet att påverka alla delar i en förlossningsprocess. 
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5.1.1 Att bemöta paret 

Ett sätt att skapa relation till föräldrarna var genom att prata om andra saker än bara 

förlossningsprocessen. Lära känna föräldrarna genom deras intressen och hur föräldrarna 

var som personer. Detta ansåg flera av barnmorskorna var bra för att skapa relation till 

föräldrarna och för att föräldrarna skall lita på barnmorskorna. En barnmorska förklarade: ” 

För att komma nära en person så måste man prata lite runt omkring och det tycker jag är 

ett bra sätt och komma dom nära så dom känner så att dom tycker om mig också”.  

(Barnmorska Lila). 

Även att ta reda på vad föräldrarna hade för önskemål angående förlossningen, 

menadebarnmorskorna var viktigt. Barnmorskorna hörde om föräldrarna har 

förlossningsbrev att läsa eller så pratade barnmorskorna igenom allt innan det drog igång 

aktivt för att veta hur föräldrarna önskade att förlossningen skulle bli.  

” I förlossningsbrev står det ofta liksom att de vill ha partnern och att ni ska informera honom 

lika mycket som mig liksom och att det dom trycker oftast på den biten och så liksom. Då är 

det oftast bara att man bekräftar och att man har läst och det och då ska vi jobba så.” 

(Barnmorska Grön). 

Ett sätt att förhålla sig till paren och skapa relation var också att använda sig utav humor. 

Försiktighet krävdes för att det inte passar alla, men många gånger skapades med hjälp av 

humor en positiv stämning.  

Flera av barnmorskorna ansåg att det var viktigt hur barnmorskorna förhåller sig till 

partnern, att barnmorskorna behöver tänka på hur barnmorskorna förhåller sig till partnern 

genom att visa med kroppen att även partnern bjuds in i samtalet. Flera av barnmorskorna 

menade att det är viktigt att tänka på att partnern lätt hamnar vid sidan av. En barnmorska 

uttryckte sig såhär: ”Man tittar på båda föräldrarna när man pratar och inte ställer sig 

med ryggen mot partnern ” (Barnmorska Grön). 

Söka ögonkontakt och växla blickar även med partnern för att inkludera partnern ansåg 

många av barnmorskorna vara angeläget. Detta för att visa partnern att partnern har en 

given roll och är viktig och betydelsefull. Barnmorskorna ville ge båda föräldrarna riktad 

uppmärksamhet.  

5.1.2 Att aktivt bjuda in partnern  

Barnmorskorna bjöd aktivt in partnern för att partnern skulle våga närma sig kvinnan. 

Förlossningsrummen står ofta möblerade med sängen i mitten och stolar eller fåtöljer längs 

väggarna. Att då säga till partnern att flytta stolen till sängen och sätta sig nära kvinnan 

hjälper partnern att våga komma närmre. Barnmorskorna var överens om att de allra flesta 

måste bjudas in för att våga komma nära. Det upplevdes av barnmorskorna att partnern inte 

vågar detta utan ett godkännande av barnmorskan. Flera av barnmorskorna upplevde att 

partnern var rädd att vara i vägen. En barnmorska uttryckte sig såhär:  
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”Ja och sen är ju ofta sängen placerad i mitten av rummet och stolen här på sidan så ofta sitter 

partnern här på sidan och det är liksom dennes plats här på sidan, men jag säger alltid att 

flytta gärna fram fåtöljen så ni kan sitta här tillsammans. Ehhh jag försöker inkludera liksom 

på det viset” (Barnmorska Blå). 

En annan barnmorska beskrev det såhär:  

”att sitta nära att bjuda in. Kom och sätt dig här, du sitter inte i vägen. Jag säger till om jag 

måste komma åt och stå där och så det är att bjuda in. Så att de är välkomna här också inte 

bara i fåtöljen.” (Barnmorska Röd). 

Barnmorskorna menade också att barnmorskorna gav partnern olika uppgifter för att bjuda 

in partnern. Genom att ge uppgifter menade barnmorskorna att partnern kände sig behövd 

och inte bara satt och väntade utan kunde hjälpa till. Barnmorskorna ansåg även att partnern 

avlastade barnmorskorna genom att bistå kvinnan.  

Barnmorskorna nämnde massage som en utmärkt syssla som partnern kunde utföra. Om 

partnern ej visste eller var osäker så visade barnmorskorna vart det brukade vara bäst att 

massera och hur partnern kunde ta i för att få ut det mesta av massagen. Barnmorskorna 

menade att massage var bra om kvinnorna var spända och behövde slappna av, men det var 

också ett sätt för partnern att känna sig inbjuden och hjälpa kvinnan. Det behövde heller inte 

vara massage utan även handpåläggning kunde hjälpa par att få vara nära och ge varandra 

beröring. Det var något barnmorskorna uppmuntrade till. Det gav paret ett lugn och en 

trygghet med varandra upplevde barnmorskorna. ”Du får också en partner som kan göra 

saker, dom har en uppgift. Tiden blir inte lika lång eventuellt och dom känner att dom gör 

någonting för den som ska föda.” (Barnmorska Lila). 

Att se till att kvinnorna fick mat och dryck var en bra praktisk uppgift som partnern kunde 

hjälpa till med ansåg barnmorskorna. Det var bra att partnern som var närvarande i rummet 

kunde fylla på saft om kvinnan behövde det och gå och hämta mat om kvinnan var hungrig. 

Det var även ett bra vis att få partnern att känna sig mer hemmastadd på avdelningen att 

partnern kunde gå och hämta mat och dryck: ” Massage, se till att dom äter och dricker. Sen 

ska vi vara där som en stöttande pelare och dom har en uppgift, helt enkelt.” (Barnmorska 

mörkblå).  

Att hjälpa kvinnan till toan var också någonting som barnmorskorna kunde ge i uppgift till 

partnern. Barnmorskorna informerade om att det var viktigt för kvinnan att gå på toaletten 

med jämna mellanrum för att tömma blåsan då det är viktigt vid utdrivningsskedet att 

urinblåsan inte är full.  

Om kvinnan använder lustgas är det viktigt att kvinnan även blåser ut lustgasen för att 

undvika att kvinnan blir för påverkad av den. Barnmorskorna är inte på rummet hela tiden, 

därför kan partnern få i uppgift att se till att kvinnan gjorde sina utblås. Detta ansåg 

barnmorskorna var ett bra sätt för par att samarbeta och barnmorskorna behövde heller inte 

utsättas för lustgasen lika mycket.  
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Partnern kunde även hjälpa till med fysiskt tunga övningar som att ändra läge i sängen eller 

dra ner trosor vid vaginalundersökning. Genom att bjuda in partnern i detta moment, kan 

barnmorskorna och partnern hjälpa varandra att hjälpa kvinnan. 

 

5.1.3 Att inte tappa kontroll 

Det finns situationer som gör att barnmorskorna inte alltid upplevde att barnmorskorna kan 

påverka eller ändra när det kommer till att involvera partners i förlossningen.  Genom 

barnmorskornas förhållningssätt kan barnmorskorna lugna och stötta även under kritiska 

förhållanden. Barnmorskorna ville behålla kontrollen för att kunna göra ett gott arbete. 

Däremot kan det hända att kvinnan eller partnern tappar kontrollen och då behöver 

barnmorskorna vara behärskade i situationen för att inte tappa kontrollen. 

Barnmorskorna beskrev hur barnmorskorna tidigt när föräldrarna kommer till förlossningen, 

frågar föräldrarna om önskemål inför förlossningen och om eventuella tidigare erfarenheter 

från förlossning. Barnmorskorna menade att detta är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid 

planering av arbetet. En orolig och osäker partner innebar att barnmorskan måste finnas 

tillgänglig i högre utsträckning för att inget skall få förlossningssituationen att eskalera utom 

kontroll. En barnmorska beskrev: ”Man (partner) blir orolig över fosterljuden eller 

någonting och så känner man att man inte får respons och så känner man att man måste 

säga till eller att dom måste agera på det, och företräda då mot oss personal.” (Barnmorska 

Turkos). 

Det var några av barnmorskorna som påtalade att partners ibland kunde bli upprörda över 

att inte få tillräckligt mycket tid av barnmorskorna. Dock fastslog barnmorskorna som tog 

upp detta att en osäkerhet hos partnern upplevdes i dessa fall. Barnmorskorna tog heller inte 

så illa vid sig då barnmorskorna hade en förståelse för att partnern bara värnade om kvinnan, 

det är inte alltid lätt att vara i en förlossningssituation. Barnmorskorna nämnde att många 

partners verkar uppleva det som jobbigt och svårt att se någon partnern tycker om ha ont. 

Partnern kunde uttrycka att partnern tyckte att det var hens fel att kvinnan hade det jobbigt. 

Dessa situationer kunde göra att barnmorskorna ibland kände sig otillräckliga för paret. 

” Jag försöker alltid, sen är det ju olika hur partnern är, om de är rädda och vill gå ut hela 

tiden, eller om man kan tvinga ner dom i stolen bredvid och hålla handen eller ja det beror på 

hur dom är.” (Barnmorska ljusblå). 

Barnmorskorna upplevde att partnern ibland fick stå åt sidan om barnmorskan hade flera 

par att ta hand om samtidigt. Barnmorskorna upplevde att det var svårt att hinna med att ta 

den där extra tiden till att inkludera alla partners.  Ofta var det något av paren som 

barnmorskorna lyckades hjälpa att få sammansvetsade vilket hjälpte barnmorskorna att 

känna kontroll. Genom att barnmorskan då kunde låta det paret jobba mer självständigt då 

barnmorskan visste att partnern kunde larma om det var något föräldrarna ville.  

En av barnmorskorna beskrev det såhär:  
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” Har man bara ett par går det ju jättebra. Då har man ju gott om tid, men har man tre par som 

jag hade häromdagen då får man ju prioritera liksom vart man ska vara liksom. Då är det ju 

tråkigt om man känner att det är fler som behöver liksom stöd.” (Barnmorska Blå). 

Tiden är något som är ett bekymmer, att barnmorskorna ville kunna inkludera partnern i 

förlossningen och kunna vara där, men barnmorskorna upplevde att tillfälle inte alltid fanns 

på det sättet barnmorskorna skulle önska.  Barnmorskorna visste att det fanns risk att 

partners upplevde känslor av att bli exkluderad, men när det sker akuta situationer och det 

måste gå fort för att rädda liv. Då måste barnmorskorna prioritera kvinnan. Barnmorskornas 

förhållningsätt till att inkludera partnern får då pausas och partnerns känslor får hanteras i 

efterhand. Barnmorskorna kan då säga att nu måste det gå fort och jag kan förklara sedan 

när allt är stabilt. En barnmorska beskrev det såhär:   

”Men då har man ju sett hur chockade dom är och hur traumatiserade dom är. Så där ser man 

ju betydelsen av att, hur ogynnsamt och ohälsosamt det är att inte bjuda in. Det psykologiska 

eller känslomässiga det får vi ta och jobba med i efterhand.” (Barnmorska Lila). 

Barnmorskorna menade att när det sker akuta situationer och de inte hann med att 

informera, var det viktigt att efteråt sätta sig ner och tala om vad som skedde och varför det 

blev som det blev. Detta för att barnmorskorna inte skall tappa kontrollen, barnmorskorna 

måste prioritera det mest akuta och då får partnern stöd när situationen blivit stabil med 

kvinnan. Flera av barnmorskorna hade en önskan av att få arbeta med ett par i taget för att få 

tiden att kunna ge så mycket som möjligt. Att göra parets förlossningsupplevelse så värdig 

som det gick. 

När barnmorskorna inte hade tiden är erfarenheten att partnern inte känner sig delaktig i 

förlossningen. Även vid akuta situationer blir det ofta att partnern upplever att partnern blir 

exkluderad eftersom allt då sker snabbt. En barnmorskas tankar:” En känsla av att inte vara 

med i det som pågår, en förlossning, mitt barn, att jag inte blir sedd eller ” (Barnmorska 

gul).  

Dessa partners som sedan kommer tillbaka till förlossningen och skall få ett till barn är 

viktiga att fånga upp och lägga tid på i början av förlossningsprocessen för barnmorskorna. 

På grund av att det är vanligt att partners som upplevt traumatiska händelser tidigare kan 

vara rädda och osäkra. De behövde stödjas och stärkas av barnmorskorna för att känna 

trygghet och istället få med sig en positiv förlossningsupplevelse där barnmorskorna också 

behåller kontroll över situationen.  

Vissa av barnmorskorna trodde att inte inkludera partnern kunde påverka anknytningen till 

barnet och även påverka relationen till kvinnan. Barnmorskorna ansåg att om partnern var 

mottaglig var det alltid bättre att försöka inkludera för att undvika situationer som eskalerar 

och blir svårare att hantera för barnmorskorna. Barnmorskor har en strävan att inte tappa 

kontroll över läget oavsett vad som sker. 
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 Barnmorskans understödjande roll för att stärka paret 

Subkategorier som ingår under denna kategori är: Att påverkas av parets relation och Att 

främja partnerns närvaro. Hur parets relation är påverkar barnmorskornas sätt att 

inkludera partnern. Barnmorskornas fingertoppskänsla av att känna in människor spelar roll 

för hur hon kan arbeta för att inkludera partnern och hjälpa partnern att finnas för 

kvinnorna. 

5.2.1 Att påverkas av parets relation 

Par som kommer till förlossningen och skall få sitt barn beskrevs av barnmorskorna vara 

olika lätta att få att jobba ihop. Barnmorskorna beskrev att paret kanske inte har det så bra 

hemma och att det då är svårt att få paret sammansvetsade i en förlossningssituation. 

Barnmorskorna menade att ”känna av” partnerns vilja att delta och kvinnornas vilja av att ha 

partnern nära var viktigt för barnmorskornas relation till partnern. På vissa rum tog 

barnmorskorna en lågmäld roll och på vissa rum behövde barnmorskorna gå in och styra upp 

och coacha paret i rätt riktning.  En barnmorskas tankar kring detta: ”Vad är det för familj 

jag har framför mig? Hur vill dom ha det? Hur vi är, är ju otroligt olika”.  (Barnmorska 

Lila) 

Flera av barnmorskorna menade att beroende på hur relationen var i grunden kan det sätta 

stopp för hur mycket det går att inkludera partnern under förlossning. ”det är nog från fall 

till fall, och det är som jag sa det beror på vilken pappa vi har framför oss, vilken relation 

paret har. Man kan ju aldrig säga att det är generellt över alla”. (Barnmorska turkos) 

Barnmorskorna beskrev att känslan av att parets relation inte är helt bra kommer fort. 

Barnmorskorna kunde då ha svårt att få till samarbete mellan kvinnan och partnern, även 

med barnmorskans stöd. Barnmorskorna menade att hos paren där barnmorskorna fått 

känslan av att relationen paret emellan var bra går det lättare att få partnern att bli 

inkluderad och jobba ihop med kvinnan.  

5.2.2 Att främja partnerns närvaro 

Att partnern var närvarande hos den födande kvinnan mentalt och fysiskt var flera av 

barnmorskorna överens om var viktigt. Barnmorskorna upplevde det som att när kvinnan 

hade en partner som hon kände fanns där för henne gick processen framåt fortare.  Känslan 

av att paret gör något tillsammans lyfter hela stämningen. Barnmorskorna menade också att 

deras närvaro i förlossningsrummet var viktig för att partnern och kvinnan skall få en fin 

stund, men att det är en avvägning hur mycket barnmorskorna skulle interagera. Det kunde 

räcka att bara vara på rummet och paret visste att barnmorskan fanns där. En barnmorska 

menade ”Det blir en roligare och finare upplevelse för båda. Både kvinnan och partnern om 

dom båda är delaktiga och gör det här tillsammans. Det kan bli en mer positiv 

förlossningsupplevelse i sin helhet”. (Barnmorska vit).  

Ibland kan barnmorskorna uppleva att partnern egentligen inte skulle vilja närvara på 

platsen. Ett ständigt blippande på mobiltelefonen beskrevs och att partnern verkade 

ointresserad trots försök att stötta partnern att närvara och försök att få partnern att stödja 
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kvinnan. Ibland kan det också vara kvinnan som inte ville att partnern skulle komma nära. 

”Men alla kvinnor är ju olika så det är jättesvårt att säga hur mycket partnern kan eller ska 

göra. Ibland får dom ju avhysningar och då är det som det är, det är ju svårare”. 

(Barnmorska gul).  

Barnmorskornas egen närvaro på rummet var kopplad till hur mycket partnern vågade 

närvara och stödja kvinnan. När barnmorskorna är närvarande upplevde barnmorskorna att 

partnern blev lugnare och kan finnas där för kvinnan. 

 Barnmorskans stöd för att stärka parets teamkänsla  

Under denna kategori ingår subkategorierna: Att stödja samspelet, Att skapa trygghet 

genom närhet och Att förmedla kunskap. Genom sin kunskap försöker barnmorskorna 

främja samspelet i förlossningsrummet mellan alla parter. Genom närvaro och förmedlande 

av trygghet skapas teamkänsla.  

5.3.1 Att stödja samspelet 

Samspelet mellan kvinnan, partnern och barnmorskan var viktigt enligt barnmorskorna. Att 

ge föräldrarna utrymme att känna att detta inte är något som barnmorskan skulle klara av åt 

dem, utan det är något som barnmorskan skall stärka paret i att klara av tillsammans. Lyckas 

det skapades känslan av att paret är ett team. Det var många av barnmorskorna som beskrev 

att när det lyckas var det magiskt.  

”Ibland är de ju väldigt samspelta med varandra och då försöker jag att det inte är jag som ska 

vara huvudpersonen i rummet utan det är dom som ska vara det. Att de får ehh att de får ha 

det för sig och att jag stöttar när det behövs ” (Barnmorska vit). 

Barnmorskorna menade att barnmorskan ibland bara finns på rummet och observerar då 

föräldrarna jobbar som ett team ihop själva, och att det skulle vara att störa om 

barnmorskorna skulle lägga sig i. Ibland upplevde barnmorskorna att barnmorskorna måste 

coacha mer för att stärka partnern i att våga jobba ihop med kvinnan. 

”Och det kan ju vara så också att det beror på hur förlossningen går framåt å hur de än är och 

att man får prata om och försöka stärka partnern i vad som är normalt. Och försöka 

informerar utifrån de, så att den personen inte ska bli ledsen eller rädd eller annat” 

(Barnmorska rosa).  

Det är olika hur nära partnern vågar komma kvinnan. Ibland vill partnern stå mer på sidan 

av och barnmorskan blir den som kommer nära under förlossningen. Barnmorskorna 

beskrev att det då är bra att kunna visa partnern hur partnern kan göra för att underlätta för 

kvinnan. Barnmorskorna jobbade hela tiden för att paret skall bli ett team. 
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5.3.2 Att skapa trygghet genom närhet  

Barnmorskorna beskrev att barnmorskan försöker få partnern att bli kvinnans trygghet 

genom partnerns närhet. Paret känner varandra sedan innan och lyckas barnmorskorna att 

föra över känslan av att detta skall paret klara av tillsammans som ett team blir både 

partnern och kvinnan tryggare.  Barnmorskorna menade att partnern fanns inne på rummet 

hela tiden vilket barnmorskorna inte alltid kan göra. Detta blev även en trygghet enligt 

barnmorskorna för personalen, för personalen visste att det finns en partner inne på rummet, 

som kunde larma om det skulle vara något. Barnmorskorna jobbade för att paren skulle 

känna trygghet, detta beskrev en barnmorska såhär: ”för mig som barnmorska handlar det 

om att se till att de får en positiv upplevelse och känner att de klarar av sina förlossningar 

mycket själva och känner sig trygga med det”. ” (Barnmorska Gul) 

Genom att skapa trygghet hos paren skapas god förutsättning för att förlossningsprocessen 

ska gå framåt. Partnern har tiden att kunna vara hos kvinnan hela tiden och finnas där som 

en trygghet. Dock var det alltid upp till kvinnan vem kvinnan ville ha i sin närhet, ibland 

stöttes partnern bort och då fick barnmorskan vara mer närvarande för att stödja paret.  

 

5.3.3 Att förmedla kunskap  

Barnmorskorna upplevde att partnern ibland kunde vara orolig och nervös. Detta menade 

barnmorskorna kunde bero på okunskap hos partnern och det gällde då för barnmorskan att 

vara tydlig, lugn och informera om vad som kommer hända.  

Flera av barnmorskorna nämnde att de skulle vilja att det fanns ett större samarbete med 

mödravården när det kom till att inkludera partnern i förlossningen. Barnmorskorna menade 

att det var bra att man redan där bjuder in partnern att delta på kontroller för att känna 

delaktighet i graviditeten tidigt och kunna hjälpa partnern att få kunskap för att klara 

förlossningen och ha lättare för att ta emot stöd från barnmorskorna, och våga bli inbjudna. 

Barnmorskorna bedömde att det var viktigt att berätta vad barnmorskorna gör och varför, för 

att hela tiden försöka få med sig paren i vad som sker under förlossningen. Barnmorskorna 

menade också att det var viktigt att hela tiden förmedla vad som förväntades hända den 

närmsta tiden framåt för att föräldrarna skulle vara beredda. En barnmorska uttryckte sig 

såhär: ” Ge tillräcklig information för att de ska känna att de har grepp och koll på läget, 

tycker jag. Att man hela tiden ger information så de är förberedda och inte blir förskräckta 

” (Barnmorska Gul) 

Ett sätt som kunde ha en lugnande inverkan enligt barnmorskorna var att demonstrera och 

visa hur saker fungerar och hur föräldrarna kunde göra. För barnmorskorna var det ett sätt 

att involvera genom att informera och demonstrera, för att partnern under förlossning skulle 

veta hur partnern kunde göra vid osäkerhet. Barnmorskorna ansåg även att det kunde vara 

viktigt att inkludera och lära partnern om olika metoder för smärtlindring för att partnern 

skulle kunna påverka kvinnan om kvinnan inte lyssnar på barnmorskan eller hade väldigt ont 

och inte var mottaglig. 
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” Gå igenom olika smärtlindringsmetoder också, är han med på vilka alternativ som finns så 

kan han ju även påminna om dom här i olika skeenden som hon är i; Aa men ska vi inte prova 

det här? Ibland tycker jag nästan att det är partnern som bestämmer åt kvinnan och hon är lite 

velig sådär.” (Barnmorska vit). 

Barnmorskorna upplevde att de fått den kunskap de hade av att inkludera partnern genom 

praktiken under utbildningen. De flesta barnmorskorna upplevde att barnmorskorna inte fått 

mycket ren teoretisk kunskap från skolan angående partnern eller i alla fall inte vad 

barnmorskorna kom ihåg. En del av barnmorskorna ansåg att det faller sig naturligt att 

inkludera partnern eftersom arbetet som sjuksköterska har förberett barnmorskorna genom 

sitt handhavande av anhöriga. Barnmorskorna nämnde att de gått psykoprofylaxkurs under 

sin barnmorskeutbildning där partnern involverats, men i övrigt inte mycket mer.  

6 DISKUSSION 

Resultatdiskussionen kommer att diskutera det som framkommit i resultatet, det kommer att 

sättas i kontext till tidigare forskning och den teoretiska referensramen stödja och stärka. 

Metoddiskussionen kommer diskutera svagheter och styrkor som arbetet har samt 

överförbarhet, giltighet, trovärdighet och tillförlitlighet. Sedan tages slutsats, klinisk 

betydelse och framtida forskning upp. 

 Resultatdiskussion 

Syftet som skulle undersökas var barnmorskors erfarenheter av att inkludera partnern under 

förlossning. Till detta syfte valdes Berg och Prembergs (2010) att stödja och stärka teoretiska 

perspektiv. För kvinnan är en förlossning en väg till det okända, något definitivt som inte går 

att förändra. Detsamma gäller för partnern, tillsammans möter de en situation som ej kan 

kontrolleras av någon utav dem. Den som har kunskapen om förlossningar är barnmorskan 

och hennes erfarenheter kan vara ovärderliga. Den kunskap som barnmorskan besitter kallas 

för äkta mänsklig kunskap. Kunskapen finns inordnad i kroppen och barnmorskan lever 

subjektivt genom och i kroppen. Kunskapen gör att barnmorskan kan förbättra det normala 

och skydda den process i födandet som anses naturlig. Det är essentiellt att möta kvinnan och 

partnern som de unika personer de är och ha ett förhållningssätt som är bekräftande för dem 

båda (Lundgren, 2010). 

Författarna kom i resultatet fram till hur barnmorskornas förhållningssätt till partnern är. 

Det framkom att barnmorskorna tänker till i hur barnmorskorna gör för att bemöta paret och 

partnern för att paret ska känna sig välkomna till förlossningen. Enligt Olsson (2010) kan 

barnmorskorna ta sig an förlossningen med fem olika karaktärsdrag eller karaktärsmönster. 

Barnmorskorna i resultatet verkar dock arbeta efter speciellt ett mönster som är mer 

inkännande och barnmorskorna försöker lyssna in paret vad de vill med sin förlossning. I 
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teorin om att stödja och stärka enligt Olsson (2011) så kan det mönstret kallas den 

respektfulla trädgårdsmästarinnan och hennes plantor i utveckling. 

I det här mönstret ser barnmorskan paret mer i ett livsvärldsperspektiv och 

föräldraskapsperpektiv. Barnmorskan sår frön av frågor och ser växter komma fram ur 

svaren. Varje växt med dess unika egenheter vårdas utifrån dennes egenskaper. 

Barnmorskorna lyssnar in paret och gör sina åtgärder efter parets önskemål. 

I resultatet skapar barnmorskorna en relation till paret och till partnern och pratar om andra 

angelägenheter än bara själva förlossningen. Barnmorskorna använder aktivt kroppen för att 

söka kontakt med båda i paret. Barnmorskorna menar att de tänker till för att även partnern 

ska uppleva att hen är sedd och viktig i sammanhanget. Barnmorskorna och annan 

vårdpersonal behöver stödja och stärka paret för att övergången till att bli mamma och pappa 

ska bli så bra som möjligt. Barnmorskorna har ett ansvar för att utpräglat stödja det som är 

naturligt mänskligt det vill säga barnafödandet. Detta genom sitt vårdande, genom att stödja 

och stärka paret i förlossningen (Berg & Premberg, 2010). Resultatet visar att barnmorskorna 

använder sig av uppdrag som partnern kan utföra för att få partnern att bli mer inkluderad i 

förlossningen och känna sig viktig och behövd. Bland dessa uppgifter kan vara att hämta 

dryck till kvinnan samt att hjälpa och påminna kvinnan om att andas ut flera gånger efter 

lustgas.  Dessa uppgifter som ges bjuder in partnern i själva förlossningen menar de 

intervjuade barnmorskorna. Vårdandet som sådant kan delas in i det naturliga vårdandet och 

det professionella. Som del av det naturliga vårdandet kan partnern göra vissa göromål som 

annars kan ligga på barnmorskan. Det naturliga vårdandet bygger på caritas att vårda utifrån 

kärlek (Berg, 2010) vilket passar partnern och även relationen. Det är avgörande att 

barnmorskorna verkligen tänker till och bjuder in och får med partnern i förlossningen då 

det är känt från tidigare forskning att partners kan dra sig tillbaka och inte känna sig 

delaktiga om barnmorskan inte bryr sig om dem (Berg & Premberg, 2010). Det uppkommer 

även situationer under en förlossning som barnmorskorna kan uppleva som sådant 

barnmorskorna inte kan rå över. Det kan handla om att barnmorskorna har flera patienter 

samtidigt och måste prioritera. I resultatet framkommer även att i akuta situationer tar 

barnmorskorna inte stor hänsyn till partnern utan tänker att mammans och barnets liv går 

först. Partners känslor får barnmorskorna ta när det akuta tillståndet är stabilt. Enligt 

tidigare forskning kan partnern få känslan av att befinna sig i periferin av förlossningen, de 

har inte kontroll över situationen (Kingdon och Longworth, 2009).   

Barnmorskorna upplever parets relation och hur det påverkar hur barnmorskorna faktiskt 

kan förhålla sig till partnern. Barnmorskorna menar att de oftast kan känna av parets relation 

om den är stark eller svag. Barnmorskorna menar att det är svårare att involvera partnern om 

relationen mellan kvinnan och partnern inte är nära. Barnmorskorna menar att de inte kan få 

till en bra relation mellan kvinnan och partnern bara för att de är i en förlossning. 

Barnmorskorna försöker så gott de kan, men barnmorskorna behöver även vara lyhörda för 

om partnern verkligen vill vara med eller vill kvinnan verkligen ha med partnern. Enligt Berg 

och Premberg (2010) har behovet av partners stöd kommit fram mer den senaste tiden men 

fortfarande ses partnern mer som supporters och medhjälpare. Partners har med sin 

särskilda kunskap om kvinnan möjlighet att stödja och stärka på sitt vis, vilket är 
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betydelsefullt. Barnmorskan och annan vårdpersonal behöver tänka utifrån det salutogena 

perspektivet och det patogena för att få en tillräcklig balans (Berg & Premberg, 2010). 

Hur gör barnmorskorna för att stärka parets teamkänsla? Enligt resultatet vill 

barnmorskorna få kvinnan och partnern att arbeta som ett team tillsammans och fungerar 

det blir förlossningen oftast en positiv upplevelse för både kvinnan, partnern och 

barnmorskan.  Barnmorskorna hjälper ibland partnern i detta då partnern ibland har svårare 

att närma sig kvinnan. Den tidigare forskningen visar att partnern behöver känna att hen 

stöttas av barnmorskan för att kunna stödja kvinnan (Poh et. al 2014). Resultatet visar att 

barnmorskorna försöker få partnern att bli kvinnans trygghet, på så vis kan paret arbeta 

bättre som ett team. Förlossningen är ett förlopp där parets livsvärld kommer att förändras, 

deras relation till varandra kommer att bli annorlunda (Berg & Premberg, 2010). Resultatet 

menar att när paret gjort detta tillsammans som ett team med barnmorskan som stöd har 

paret fått upplevelsen av förlossningen tillsammans. Paret har tillsammans lyckats med 

förlossningen och fått ett barn. Det stöd som barnmorskor ger kan framställas som att hon är 

en förankrad följeslagare, barnmorskorna nämner i resultatet att de inte vill ta över 

partnerns roll utan finnas som stöd för båda föräldrarna. Det kan tolkas som att 

barnmorskorna finns där om paret behöver barnmorskan men det är parets 

förlossningsupplevelse som står i centrum (Lundgren, 2010).  Det är denna erfarenhet som 

barnmorskorna vill att paret ska få med hjälp av henne, om paret arbetar som team. I tidigare 

forskning kan läsas att partnern vill ses som ett team med kvinnan men behöver 

barnmorskan för att hitta sin roll i teamet. Genom att påminna paret om deras trygghet och 

närhet till varandra skapar barnmorskor sitt team.  I förlossningen menar Berg och Premberg 

(2010) att det är barnmorskor som är säkerheten, det är barnmorskorna som har omtanken 

och kunskapen som krävs för att bekräfta att förlossningen går väl, det är här viktigt att 

barnmorskorna bekräftar partnern som en unik individ och inte bara som en stödperson till 

kvinnan.  

Resultatet kan ge förlossningsbarnmorskorna ett sätt att se vad barnmorskor behöver göra, 

samt läsa vad kollegor gör för att inkludera partners under förlossning. Resultatet kan vara 

ett sätt att få input för barnmorskorna. Det kan även vara bra för barnmorskorna att ta del av 

bakgrunden för att se vad partners faktiskt upplever och vikten av att inkludera partners 

under förlossningen. Vilken vinning det ger barnmorskorna att vara inkluderande. Det 

resultatet visade var att barnmorskorna inte alltid ser partnern som en separat person som 

barnmorskorna ska ta hänsyn till utan de ser paret som en enhet som barnmorskan tar hand 

om. Det är paret som ska få upplevelsen tillsammans. Enligt Johansson och Theis-Lagergren 

(2015) vill partners ha stöd från barnmorskor under förlossningen för att i sin tur kunna 

stötta kvinnan. Om barnmorskan endast ser paret och inte individerna, får då partnern 

stödet som önskas? 

Enligt Hallgren och Lundgren (2010) uppnås inte mål för förlossning genom att följa en 

speciell modell utan i mötet med den unika partnern och kvinnan. Den vårdande relationen 

är det väsentliga i vårdandet utan den blir vårdandet enbart ett arbete som ska fullföljas med 

olika uppgifter som bara måste utföras. 
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 Metoddiskussion 

Detta arbetes syfte var att beskriva barnmorskans erfarenhet av att inkludera partnern under 

förlossning. En kvalitativ design av examensarbetet valdes då det vid beskrivningar av 

erfarenheter är en lämplig metod enligt Henricson och Billhult (2012). Om det valts en 

kvantitativ design hade det blivit ett resultat som varit övergripande och mer generaliserbart, 

men inte kunnat få samma djup enligt Billhult och Gunnarsson (2014). Induktiv ansats 

användes under analysprocessen som enligt Lundman och Hällgren Graneskär (2017) 

innebär att mönster i insamlade data undersöks. Enligt Priebe och Landström (2012) är det 

viktigt att reflektera över vad författarna redan vet och har för erfarenheter för att inte 

förförståelsen skall påverka innehållet. Det går inte att bortse från att båda författarna har en 

viss förförståelse som kan påverka genom att författarna leder frågorna åt ett speciellt håll 

eller påverkar genom tolkningar undermedvetet. Dock är barnmorskeperspektivet nytt för 

båda författarna. Genom arbetets gång har författarna försökt att tänka på den förförståelse 

som finns, för att den inte ska påverka.  

En frågeguide skapades tidigt under arbetet, för att data som svarade på syftet skulle ramas 

in. En pilotintervju genomfördes för att testa att frågorna svarade på syftet, vilket de ansågs 

göra. Ingen justering av frågorna gjordes. Under pilotintervjun var båda författarna 

närvarande. Intervjun gick bra, men författarna hade i mån av tid genomfört fler 

pilotintervjuer för träning i intervjuteknik och för att komma igång med intervjuerna 

tidigare. Då båda författarna är nybörjare vad gäller intervjuer skulle det kunnat vara bra för 

att kunna fokusera mer på vad informanten sa och kunnat ställa fler följdfrågor för att få mer 

djupgående data.  

Under kommande intervjuer delade författarna upp sig. Var och en av författarna ansvarade 

för sin intervju med efterföljande transkribering som gjordes fortlöpande efterhand 

intervjuerna genomfördes. Detta kan också vara en svaghet för examensarbetet att det inte 

var två personer som kom med input och ställde övergångsfrågor för att få ut mer av varje 

intervju. Då båda författarna är nybörjare vad gäller intervjuer och kunde ha kompletterat 

varandra samt varit en trygghet för varandra under intervjuerna. Intervjuerna blev korta 

mellan 14–25 minuter. Vid granskning av resultatet har inte de intervjuer som varit 14 

minuter upplevts ha mindre användbart innehåll utan de har också gett stoff till resultatet. I 

intervjuerna går det att se variationer i svaren barnmorskorna ger. Alla säger inte exakt lika, 

men i många frågor står de även enade. Detta tyder på enligt Lundgren och Hällgren-

Graneheim (2017) att variation genom antalet intervjuer åstadkommits vilket styrker att 

antalet intervjuer och data är tillräcklig.  

En risk med att intervjuerna delats upp skulle också kunna vara att data är svårare att tolka 

rätt då kroppsspråk, mimik som måste upplevas på plats missas av den författaren som inte 

var med. Men då data tolkats av båda författarna skall ändå resultatet vara tillförlitligt. Ett 

tillförlitligt resultat innebär enligt Lundman och Hällgren Graneskär (2017) att det skall gå 

att följa hur författarna kommit fram till resultatet.  

Data har samlats in från två olika förlossningskliniker i Mellansverige vilket ger styrka åt 

resultatets överförbarhet, då det inte enbart är från ett och samma ställe. Det går inte att 

överföra resultatet överallt, men under liknande förhållanden skulle liknande resultat 
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troligen ske. Intervjufrågorna skulle kunna användas igen och resultatet borde bli ungefär 

detsamma, men för att kunna generalisera resultatet hade kvantitativa studier behövts.  

Det var ett det var ett stort spann hur länge barnmorskorna hade jobbat. De barnmorskor 

som hade arbetat längre gav oftast en något djupare bild av att inkludera partnern och hur 

det går till. Så om arbetet skulle göras om skulle det behöva vara ett lika stort spann på 

barnmorskorna som intervjuades. Dock skulle det vara intressant att intervjua de som 

arbetat en kortare period och jämföra med intervjuer som utgörs av de som arbetet i över 13 

år.  

Att examensarbetet enbart har ett litet antal informanter skulle kunna vara en svaghet. Risk 

finns att variationer missats, även om upplevelsen av mättnad infann sig i resultatet.  

Mättnad uppnås genom att insamlad data inte längre tillför nya vinklar till materialet enligt 

Thoren-Jönsson (2017). Hade det funnits mer tid att ägna åt intervjuer hade fler gjorts för att 

vara mer säker på att ingen variation missas. En annan aspekt för kvalitén i studier enligt 

Lundman och Hällgren Graneskär (2017) är att resultatet skall vara giltigt med detta menar 

de att resultatet svarar på syftet. Författarna anser att syftet har fått svar i resultatet.  

Examensarbetet har granskats av handledare, vilket enligt Henricsson (2012) ger ökad 

trovärdighet till arbetets resultat. Hade examensarbetet gjorts om hade författarna redan 

från början vänt sig till flera förlossningsavdelningar för att värva informanter. Då den 

processen tog mycket tid och examenarbetet fördröjdes med anledning av detta. Det blev 

under senare delen av examensarbetet stressigt att få ihop arbetet. Hade varit önskvärt att 

kunna sitta med resultatet under lugnare former. Författarna har under analysprocessen 

upplevt att det låser sig och upplevt stress över att det måste bli klart. Vilket kan ha påverkat 

resultatet genom att det inte funnits tid till att lägga undan arbetet, tänkt på annat, och 

fortsatt bearbeta data igen nästa dag när man fått landat, vilat och kanske kunnat se data 

med andra ögon.  

 Etikdiskussion  

Examensarbetet har genom medvetna etiska överväganden följt vetenskapsrådets (2018) fyra 

huvudkrav. Dessa innefattar informations, samtyckes, konfidentialitets, och nyttjandekravet.  

Vid kvalitativ design finns det risk för att intervjuerna blir personliga gentemot forskaren och 

att informanten anpassar sina svar efter forskaren menar Kjellström (2012). Detta har i 

examensarbetet tagits hänsyn till genom att inga närstående har intervjuats, bara okända 

eller ytligt bekanta.  

En annan problematik som finns är att det infinner sig maktobalans mellan författarna och 

informanten menar Kjellström (2012). Medverkan skall vara frivillig, men kan ibland framstå 

som påtvingad. Innan intervjuerna när samtyckesblankett skrivits på av informanterna har 

all information lämnats både skriftligt och muntligt. Informanterna har då även blivit 

påminda om att det när som helst går att avbryta intervjun och att de har möjligheten att 

ångra sig och inte medverka i examensarbetet när som helst under arbetets gång.  
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Konfidentialitet har tagits hänsyn till genom att all data är avkodad. Datainnehåll finns på 

låsta enheter tillhörande författarna. Enligt Kjellström (2012) är det viktigt att tänka på 

konfidentialitet att människor har rätt att vara privata och att inte känslig information går att 

identifieras av obehöriga.  

Informanterna är också informerade om vad materialet kommer nyttjas till och att arbetet 

kan komma att publiceras på Divaportalen, samt presenteras för handledare, examinatorer 

och kurskamrater. All data kommer raderas när examensarbetet blivit godkänt.  

7 SLUTSATS 

Barnmorskorna beskrev att inkludera partnern är viktigt. Det kan skapa en tryggare kvinna 

och en god förlossningsprogress när partnern jobbar i ett team med kvinnan. När 

barnmorskan lyckades skapa teamkänsla mellan kvinnan och partnern räckte det ofta att 

barnmorskan befann sig i rummet. Det kan krävas olika mycket stöttning beroende på hur 

mycket partnern tar för sig. Det är viktigt att barnmorskan kan skapa en god relation till 

paret och att de blir trygga med barnmorskan. Barnmorskorna önskade även ett bättre stöd 

för partnern redan från mödravården, för att partnern skall vara väl förberedd med kunskap 

om förlossning. Detta för att det skall vara lättare för barnmorskorna att inkludera partnern 

samt bjuda in partnern till att jobba i team med kvinnan.   

8 KLINISK BETYDELSE 

Resultatet i examensarbetet belyser vikten av att inkludera partnern.  Att inkludera partnern 

kan hjälpa till att skapa en positiv förlossningsupplevelse för partners, kvinnor och 

barnmorskor. Även barnmorskor blir tryggare när barnmorskor vet att de har en engagerad 

och väl informerad partner på rummet då vetskapen om att någon alltid finns hos kvinnan 

skapar lugn. Lägger barnmorskan från början tid på att få partnern inkluderad och hjälper 

partnern att våga vara ett stöd för kvinnan kan det leda till att barnmorskan senare under 

förlossningen kan ge paret mer utrymme att klara av förlossningen mer själva och växa i det 

som par. Nyttan med detta examensarbete skulle kunna bli att barnmorskor reflekterar över 

värdet med att involvera partnern i vårdprocessen. 
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9 FRAMTIDA FORSKNING 

Mer forskning om att inkludera partnern ur barnmorskans perspektiv behövs då det finns få 

studier om detta. Vilket syns i tidigare forskning då många studier efterlyser det. När artiklar 

sökts i olika databaser är det ofta partnerns perspektiv och framför allt pappors perspektiv 

som lyfts fram. Flera andra artikelförfattare från tidigare studier efterlyser forskning 

angående barnmorskans perspektiv. Det skulle också vara intressant med forskning där alla 

från förlossningssituationen får beskriva sin erfarenhet av förlossningen både kvinnan, 

partnern och barnmorskan. Detta för att kunna jämföra upplevelser och hur det 

barnmorskan gör upplevs av kvinnan och partnern.  

Det kommer alltid att uppkomma akuta situationer och det är något som 

förlossningssjukvården behöver arbeta med för att partnern inte ska bli bortglömd eller 

bortknuffad ur situationen när den inträffar. En svår och utmanande situation uppstår när 

något händer kvinnan eller barnet. Partnern blir såklart rädd och orolig, därför upplever 

författarna att forskning om hur partnern ska kunna få hjälp under akutsituation behöver 

lyftas i ny forskning.  
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Bilaga A 

Missivbrev med samtyckesblankett 

 

 

 

Tillfrågan om deltagande i studie ”partnermöte ur barnmorskans perspektiv” 

Vi heter Louise Lindgren Rosengren och Rebecca Westerholm och är studenter i 

Barnmorskeprogrammet vid Mälardalens högskola, Västerås. I utbildningen ingår ett 

självständigt arbete i form av en magisteruppsats. Syftet med vår studie är att beskriva 

barnmorskans erfarenhet av att inkludera partnern under förlossning.  

Vår fråga till dig är om du vill delta i denna studie. 

Medverkan är frivillig och vill du inte vara med kan du bortse från detta brev. 

Att delta i projektet skulle för din del innebära att du blir intervjuad i ca 45 minuter. Intervjun 

spelas in och materialet kommer senare att skrivas ut. 

För och nackdelar som ditt deltagande kan innebära är att det tar tid från arbetet, men du får 

möjlighet att ge ditt perspektiv av att inkludera partnern. 

Du kan när som helst avbryta din medverkan i studien utan att du behöver ange någon 

orsak. Data behandlas konfidentiellt vilket innebär att alla uppgifter och data kodas och 

förvaras så att ingen utomstående kan ta del av insamlade uppgifter. I den färdiga uppsatsen 

kommer inga uppgifter att kunna härledas till enskilda personer eller enheter t ex dig och det 

ställe där du arbetar. 

Om du ger ditt muntliga samtycke till att ditt namn, telefonnummer och mailadress får lämnas 

ut till oss kommer vi att via mail eller telefon ta kontakt med dig. Då får du ytterligare 

information om studiens syfte och vi bestämmer tillsammans med dig när vi kan komma till 

din arbetsplats för att genomföra en intervju med dig. 

 

 

 

 

 



   

 

   

Ytterligare upplysningar kan lämnas av oss, se nedan.  

Med vänliga hälsningar 

 

Louise Lindgren Rosengren   
xxx 
Rebecca Westerholm  
Xxx 
 
 
Handledare: Lektor, barnmorska och barnsjuksköterska  
Margareta Widarsson  
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Samtycke till att deltaga i projektet, ”Partnermöte ur barnmorskans perspektiv” 

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 

lugn och ro läsa igenom informationen och ställa frågor. Jag får också en kopia på den 

skriftliga informationen om projektet och på detta samtyckesformulär. 

 

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 

orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien. 

 

 JA, jag vill delta i projektet ”Partnermöte ur barnmorskans perspektiv”, och jag 

samtycker till att de uppgifter jag lämnas behandlas på det sätt som beskrivits på 

föregående sida. 
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Bilaga B 

Frågeguiden 

 

Frågeguide till arbetet med syftet ”att beskriva barnmorskans erfarenhet av att inkludera 

partnern under förlossning” 

 Bakgrundsfrågor 

• Hur länge har du arbetat som barnmorska? 

• Var har du arbetat som barnmorska? 

Introduktionsfråga 

• Hur är din erfarenhet av att hinna med att vårda mamman och även ha tid att stötta 

partnern under förlossning? 

 

Nyckelfrågor 

• Inkluderar du partnern under förlossning?  

• Hur gör du för att inkludera partnern under förlossning? 

• Har du fått tillräckligt med kunskap under din barnmorskeutbildning för att kunna 

inkludera partnern?  

• Har du några förslag på hur barnmorskor kan bli bättre på att inkludera partnern? 

• Vilka fördelar finns för barnmorskan med att inkludera partnern?  

• Finns det några nackdelar för barnmorskan med att inkludera partnern?  

• Vilka fördelar finns det för mamman med att inkludera partnern? 

• Finns det några nackdelar för mamman med att inkludera partnern? 

• Vilken betydelse tror du det har för partnern att bli inkluderad? 

• Vilken betydelse tror du det har för partnern att inte bli inkluderad? 

• Tycker du att partnern har en annan roll under förlossningen idag än när du började 

jobba som barnmorska? 

• Finns det något pågående förbättringsarbete på kliniken för att inkludera partnern 

under förlossning?  

 

Avslutningsfrågor 

• Vad tycker du är det viktigaste som vi pratat om idag angående att beskriva 

barnmorskans erfarenhet av att inkludera partnern under förlossning? 

• Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Övergångsfrågor 

• Hur upplevde du det? 

• Vad gjorde du då? 



 

 

• Kan du förklara mer? 

• Kan du ge något exempel? 

• Hur var situationen då? 

• Kan du berätta mer? 

 

Av: Rebecca Westerholm och Louise Lindgren Rosengren 
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Pitkäaho, T., 

Vehviläinen-

Julkunen, K., & 

Uchenna-Emelonye, 

A. 2018. Midwifery. 

Nigeria 

Midwives 

perceptions of 

partner presence in 

childbirth pain 

alleviation in Nigeria 

hospitals. 

Att partnerns närvaro i 

förlossningssalen kan 

påverka moders smärta 

och välbefinnande. Vi 

undersökte barnmorskors 

uppfattning om 

användningen av partnerns 

närvaro som åtgärd vid 

hantering av 

förlossningssmärta på 

nigerianska sjukhus.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

100 barnmorskor. 

Pappor i Nigeria är en 

outnyttjad resurs i 

syfte att smärtlindra 

kvinnor som föder. 

Bara var fjärde 

barnmorska använde 

sig av att ha pappan 

närvarande i 

förlossningsalen. Dock 

de som gjorde det 

tyckte att det 

minskade kvinnors 

smärta och ökade 

deras välbefinnande. 

2. Beeckman, D., 

Delbaere, I., 

Eggermont, K., 

Hecke, A., & 

Needs of fathers 

during labour and 

childbirth: A cross-

Identifiera pappors behov 

under förlossningsprocessen; 

fastställa om deras behov 

möts av barnmorskor; och 

Tvärsnittsstudie 

72 pappor 

Högutbildade och 

pappor med flera barn 

behöver mindre 

information än 



 

 

Verhaeghe. (2016) 

Women and birth. 

Belgien. 

  

sectional study. identifiera variabler som 

påverkar dessa behov. 

lågutbildade 

förstagångspappor. 

3. Berterö, C., & 

Ledenfors, A. (2016). 

Midwifery. 

Sverige 

  

First-time fathers 

experience of normal 

childbirth 

Att identifiera och beskriva 

förstagångspappors 

erfarenheter av normal 

förlossning. 

Kvalitativ intervjustudie. 

8 pappor. 

Barnmorskan har en 

betydande roll för 

pappor. Hen kan få 

pappan att känna sig 

inkluderad och få 

pappan att få en 

positiv upplevelse a 

barnafödande.   

4. Bäckström, C., & 

Hertfelt, E. (2011). 

Midwifery. 

Sverige 

Support during 

labour: first-time 

fathers’ descriptions 

of requested and 

received support 

during the birth of 

their child. 

Att undersöka hur 

förstagångspappor beskriva 

önskad och uppnådd 

stöttning under en normal 

förlossning. 

Kvalitativ intervjustudie. 

10 pappor. 

Pappor vill känna sig 

som en i ett team med 

sin partner samt 

barnmorskan. Gör han 

inte det kan han känna 

sig mindre värdig. 

5. Bäckström, C., 

Thorstensson, S., 

Mårtensson, L.B., 

Grimning, R., Nyblin, 

To be able to support 

her, I must feel calm 

and safe´: pregnant 

womens´ partners 

Undersöka gravida kvinnors 

partners uppfattning av 

professionellt stöd under 

graviditet. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenografisk analys 

För att arbetsklimatet 

för en barnmorska 

skall kännas bra. Bör 

det finnas 



 

 

Y., & Golsäter, M. 

(2017). BMC 

Pregnancy and 

Childbirth. 

Sweden 

perceptions of 

proffessional support 

during pregnancy.  

användes.  

15 partners till 

förstagångsmammor.   

förutsättningar för 

henne att göra ett gott 

jobb. 

6. Ekström, A., Hertfelt 

Whan, E., Lundgren, 

I., & Thorstensson, S. 

(2012). 

Nursing research and 

practice. 

Sverige 

Exploring 

professionals support 

offered by midwives 

during labour: an 

observation and 

interview study. 

Att beskriva professionellt 

stöd utfört av barnmorskor 

under förlossning i relation 

till behovet av stöd hos den 

gravida kvinnan och hennes 

partner.  

 

 Kvalitativ induktiv design, 

samt observation. 7 

barnmorskor och 7 par 

som kvinnan hjälpt under 

förlossning. hermeneutisk 

texttolkning. 

För att föräldrarna 

skall känna sig stöttade 

krävs det att 

barnmorskan erbjuder 

emotionellt stöd och 

inte bara fokuserar på 

medicinska kontroller 

och riskfaktorer.  

 

7. Hildingsson, I., 

Johansson, M., 

Rubertsson, C., & 

Rådestad, I. (2011). 

Sexual & 

reproductive 

healtcare. 

Sverige 

Childbirth- An 

emotionally 

demanding 

experience for 

fathers. 

Att undersöka svenska 

pappors 

förlossningsupplevelse och 

faktorer som påverkar en 

mindre positiv 

förlossningsupplevelse. 

Mixed method. 

827 svarade på enkäter 

111 av dem 

kommenterade om 

upplevelsen. 

Pappor har oftare en 

positiv upplevelse av 

förlossningen då det 

varit ett okomplicerat 

förlopp. De vill också få 

uppfattningen om att 

personalen är 

kompetent för att ta 

med sig en bra 

erfarenhet och att de 



 

 

  blivit stöttande av en 

närvarande 

barnmorska. 

8. Kingdon, C., & 

Longworth, H. 

(2009). Midwifery. 

England 

  

Fathers in birth room: 

What are they 

expecting and 

experience? A 

phenomenological 

study 

Att utforska den roll, 

förväntningar och betydelser 

som enskilda pappor 

beskriver vid sin närvaro 

under förlossningen. 

Fenomenologisk studie 

11 pappor 

Pappor kan ha svårt att 

under graviditeten 

knyta an till bebisen. 

För flera pappor 

skedde detta inte 

förrän bebisen var 

född. Pappan kan ha 

svårt att veta hur han 

skall bära sig åt under 

en förlossning. 

 9 Kainz, G., Eliasson, 

M. & von Post, I. 

(2010). Health Care 

for Women 

International.  

Sverige 

The Child's Father, an 

Important Person for 

the Mother's Well-

Being During the 

Childbirth: A 

Hermeneutic Study.  

Att beskriva moderns 

upplevelse av faderns 

närvaro under förlossningen. 

Vad betyder pappans 

närvaro för moderns 

välbefinnande? 

Hermeneutisk 

intervjustudie. 

67 mammor 

Under förlossning har 

pappor en viktig del i 

mammans 

välbefinnande genom 

att assistera mamman 

och genom att hela 

tiden finnas där för att 

stödja henne ger det 

henne lugn och 

känslan av att kunna 

släppa lite av 

kontrollen.   



 

 

10 Kowlessar, O., Fox, R. 

J., & Wittkowski, A. 

(2015). Journal of 

Reproduktive and 

Infant Psychology. 

The pregnant male: A 

metasynthesis of 

first-time fathers` 

experiences of 

pregnancy.  

Att bättre förstå mäns 

upplevelse av denna 

speciella fas i livet, samt att 

använda den kunskapen som 

hjälp för hälsopersonal att 

bäst stötta män genom den 

här omställningen. 

 

Kvalitativ design. Noblit 

och Hare`s metasynthes. 

Sammanställningen 

visade 5 olika teman 

som fångade det 

emotionella, psykiska 

och fysiska 

upplevelserna som 

pappor upplevde 

under graviditet. 1, 

Reaktion på tidig 

graviditet; 2, På 

utsidan och tittar in; 3, 

Den gravida mannen; 

4, En resa till 

acceptans; och 5, 

Omvärdera sig själv 

som pappa. 

 

 11 Hildingsson, I., 

Cederlöf, L., & 

Widén, S. (2011). 

Journal of women 

and birth. 

Sverige 

Fathers` birth 

experience in relation 

to midwifery care.  

Att undersöka hur stor del av 

pappor som hade en positiv 

upplevelse av en normal 

förlossning. Samt undersöka 

barnmorskors vård och vilka 

faktorer som gjorde att det 

blev en positiv upplevelse för 

pappor 

Kvantitativ enkätstudie. 

595 pappor 

Majoriteten av pappor 

(82%) upplevde 

förlossningen som 

positiv. De starkaste 

fynden för en positiv 

förlossningsupplevelse 

var stöd från 

barnmorskan och 



 

 

 barnmorskans närvaro 

i förlossningssalen, 

men även konstant 

information angående 

förlossningens 

progress. 

 12 Saxby, D., Horton, T, 

K., & Tsai, B, A. 

(2018).  Journal of 

Family Psycology  

 

The Birth Experience 

Questoinnaire: A 

Breif Measure 

Assessing Physosocial 

Dimensions of 

Childbirth.  

Att undersöka psykosociala 

dimensioner av förlossning 

och det påverkar föräldrar 

och barn. 

 

51 par fick svara på en 

enkät 1–2 dagar efter 

förlossningen. Enkäten 

skulle mäta stress, rädsla 

och partner stöd under 

förlossning. 

Principalkomponentanalys 

användes för att testa 

reliabilitet och faktor 

strukturer. 

 

Att förlossnings 

erfarenheter är lite 

studerat av 

psykologer. Skulle 

psykologer studera det 

här närmare kanske de 

kunde hjälpa till att 

förbereda par för 

förlossning. Genom att 

rikta in sig på faktorer 

som stress, depression 

och graviditetångest 

kan psykologer hjälpa 

till att skapa en bättre 

förlossning erfarenhet. 

 

 Jungmarker, B, E., 

Lindgren, H., & 

Playing Second Fiddle 

Is Okay- Swedish 

Fathers´experiences 

 Att beskriva gravida pappors 

upplevelser och involvering i 

Data togs från en ett år 

gammal kohortstudie som 

involverade 827 svenska 

I graviditeten beskrev 

män att det viktigaste 

var kvinnans 



 

 

13 Hildingsson, I. (2010). 

Journal of Midwifery 

& Womens Health 

Sverige 

of Prenatal Care.  graviditetsvården i Sverige. 

 

talande pappor, som 

rekryterades när deras 

partners var i mitten av 

graviditeten och därefter 

följdes upp två månader 

efter förlossning. 

 

emotionella, psykiska 

och fysiska välmående 

det viktigaste och att 

kvinnan fick stöd av sin 

barnmorska. Vård 

rapporterades som en 

brist i nästan alla 

sammanhang som 

information, medicinsk 

vård och pappors 

involvering. 

Överdriven vård var 

också rapporterad och 

hände ihop med hur 

pappan upplevde att 

barnmorskan var, då i 

huvudsak vad gällde 

pappans emotionella 

tillstånd och 

barnmorskans  

 

uppmärksamhet på 

pappan.                              

 



 

 

 

 

14 

Hallam, L, J., Howard, 

D, C., Locke, A., & 

Thomas, M. (2015).  

Journal of 

reproductive and 

infant psychology 

Communication 

choice: An 

exploration of 

mothers` experiences 

of birth. 

Hur kommunikationen 

mellan barnmorskan och den 

födande kvinnan påverkar 

förlossningen. 

 

Sex kvinnor som nyligen 

hade fött barn 

intervjuades en och en i 

semi-strukturerade 

intervjuer, som 

undersökte vilket stöd de 

fick före, under och efter 

graviditeten. Ett induktivt 

tema analys genomfördes 

för att hitta nyckelfrågor 

som återkom i 

intervjuerna. 

 

I intervjuerna framkom 

att vara en aktiv 

mamma som tog 

beslut mitt i 

värkarbetet var 

stressande. Analysen 

undersökte hur 

kommunikationen 

mellan mamma och 

barnmorska skulle gå 

till för att antingen 

styrka mamman eller 

nedgradera henne. Det 

är viktigt med en 

öppen och rak 

kommunikation för att 

styrka mamman. 

Mamman behöver 

stöttning och tro på sig 

själv för att ta 

kontrollen och få en 

positiv 

förlossningsupplevelse. 
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Johansson, M., & 

Theis-Lagergren, L. 

(2015). 

Journal of Women 

and Birth 

Sverige 

 Swedish 

fathers`experiences 

of childbirth in 

relation to maternal 

birthposition 

Att undersöka om kvinnans 

förlossningsposition under 

andra stadiet av förlossning 

påverkar pappans upplevelse 

av förlossningen. 

 

En mixad-metodstudie där 

221 svenska pappor 

svarade på en online 

enkät. Beskrivande 

statistik och kvalitativ 

innehållsanalys användes. 

En upprätt 

förlossningsställning 

stärker pappors 

erfarenhet och får dem 

mer engagerade i 

förlossningen. 

 

 

16 

Poh, H. L., Koh, S. L. 

S., Seow, H. C. L. & 

He, H-G. (2014).  

Midwifery. 

Singapore 

First-time fathers’ 

experiences and need 

during pregnancy and 

chidbirth: A 

descriptive qualitive 

study. 

Att undersöka 

förstagångspappors 

erfarenhet av deras behov 

under deras frus graviditet 

och förlossning i Singapore.  

Kvalitativ 

intervjustudiestudie. 

16 förstagångs pappor. 

Pappor behöver 

stöttas genom 

information och 

support. De vill finnas 

där för mamman och 

bebisen i magen. För 

att de skall känna att 

de är trygga med hur 

de kan göra det är 

barnmorskan till stor 

hjälp för pappan. 

 

17 

Rominov, H., Giallo, 

R., Pilkington, D. P. & 
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