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Sammanfattning 
Bakgrund: Pappors upplevelse av en förlossning är viktigt för att föra förlossningsvården 

framåt i Sverige. Pappors upplevelse av sugklocka är ett område som inte är undersökt och det 

är viktigt att göra detta för att skapa kvalité i förlossningsvården. 

 

Syfte: Undersöka pappors upplevelser av förlossning med sugklocka. 

 

Metod: En tvärsnittsstudie som ingår i en större longitudinell studie i Västernorrlands län. 

 

Resultat: Många pappor hade en mer negativ förlossningsupplevelse om förlossningen 

avslutats med sugklocka som i jämförelse med de pappor som varit med om en förlossning 

utan instrumentell avslutning (p=<0,001). De upplevde inte heller att de fick stöd i sin 

situation och att informationen före och efter förlossningen var bristfällig. De upplevde dock 

att de får prata igenom sin förlossning med sin barnmorska om man jämför de pappor som 

varit med om en förlossning utan instrumentell avslutning (p=0,008).  

 

Slutsats: Det är oerhört viktigt att papporna får känna en trygghet och tillit till vården under 

förlossningen. Papporna som deltar vid en förlossning med sugklocka upplever den ofta 

negativt. Upplevelsen av att känna stöd och uppmärksamhet kan göra att bearbetningen av en 

instrumentell förlossning går lättare. Att få möjlighet att prata igenom händelseförlopp är 

väldigt viktig.  

 

Nyckelord: Sugklocka, förlossning, pappor, upplevelse 
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Abstract 
Background: Fathers' experience of childbirth is important to bring maternity care forward in 

Sweden. Fathers' experience of suction cup is an area that is not examined and it is important 

to do this to create the quality of obstetric care. 

 

Purpose: Exploring fathers' experiences of childbirth with suction cup. 

 

Method: A cross-sectional study as part of a larger longitudinal study of Västernorrland. 

 

Results: Many fathers experience birth, that ended with the vacuum extraction, really bad 

compared to fathers who have been through childbirth without instrumental closure (p = 

<0.001). They did not feel that they are supported in their situation and review the 

information before and after birth are inadequate. They felt, however, that they may speak 

through their childbirth with its midwife if one compares the fathers who had a childbirth 

without instrumental finale (p=0.008). 

 

Conclusion: It is extremely important that fathers may feel a sense of security and confidence 

to care during childbirth. The experience of knowing assistance and attention can make the 

process a difficult instrumental delivery easier. To have the opportunity to talk through the 

chain of events is very important. 

 

 Keywords: Suction cup, childbirth, dads, experience 
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Introduktion  
 
Under en förlossning uppstår det ibland komplikationer som kan behöva åtgärdas mer eller 

mindre snabbt. När situationen bedöms som en risk för barnet eller för mamman behöver man 

göra ett akut ingrepp. Ett vanligt ingrepp för att snabbt avsluta en förlossning när denna är 

nära förestående är att använda sugklocka. 

 

Över nio procent av kvinnorna i Sverige blir förlösta med sugklocka, och dessa förlossningar 

har ökat över tid, från 5 % år 1973 (Socialstyrelsen 2009). Vanliga orsaker till att en 

förlossning behöver avslutas med sugklocka är om barnet hotas av asfyxi, den allvarligaste 

formen av syrebrist, som innebär en påverkan på de centrala organen eller att mamman av 

olika skäl inte kan krysta ut barnet, t.ex. då livmodersammandragningar (värkarna) är för 

svaga eller mamman är helt uttröttad eller sjuk (Kaplan, Hogg, Hildingsson, Lundgren 2009. 

Socialstyrelsen 2009). 

Sugklockan är formad som en kopp och består av metall, gummi eller silikon, ett handtag 

samt en vakuumflaska med tillhörande manuell eller elektronisk pump för att få ett vakuum. 

Innan ingreppet får mamman ofta bedövning. Sugklockan placeras på barnets huvud. Med 

hjälp av vakuumpumpen skapas ett undertryck som gör att koppen fastnar. När den sitter fast 

ordentligt kan läkaren eller barnmorskan dra fram barnet samtidigt som mamman krystar. 

Ibland tas den bort när barnets huvud kommit ner mot bäckenbotten, så att mamman själv kan 

krysta ut barnet. Barnets huvud får en svullnad där sugklockan suttit. Svullnaden försvinner 

efter några dagar. Detta räknas inte som en komplikation. En komplikation kan dock vara 

olika typer av hematom. Sugklockan kan även ge hudskador av olika slag (Henderson, 

Macdonald 2004. Kaplan et al. 2009).   

 

De flesta akuta ingrepp i samband med en förlossning skapar oro och rädsla hos de blivande 

föräldrarna. Situationen kan bli oerhört påfrestande och många kan tycka att det är jobbigt 

att vara helt utlämnad till sjukvårdspersonalens beslut och agerande. Att förlossningen inte 

fortskrider normalt uppfattas som både svårt och orättvist och barnmorskans agerande är ofta 

avgörande i hur förlossningsupplevelsen blir (Goldbort 2009). 
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Genom historien har mannens roll i föräldraskapet formats och ändrats i takt med samhällets 

Utveckling. Under 1800-talet genomgick det västerländska samhället stora 

förändringar vad gäller begreppsuppfattning, ekonomi, sociala och kulturella förhållanden. 

Detta återspeglades även på föräldraskapet och synen på reproduktion och förlossning. 

Förlossningen blev till största delen kvinnans ensak. Fadern betraktades som den ansvarige till 

kvinnans lidande och han ställdes till stor del utanför händelsernas centrum. Idag är 

förlossning mer en familjeangelägenhet. Det är inte längre ett ämne förbehållet endast 

kvinnan utan en upplevelse där även mannen nu mer än tidigare är välkommen (Berglund, 

2007). 

 

Pappor som upplevt en traumatisk vaginal förlossning med sitt barn, önskade ofta kejsarsnitt 

vid sina andra barns förlossning. Detta visade en artikel av Johansson, Rådestad, Rubertsson, 

Karlström och Hildingsson från 2010. Fäderna upplevde den vaginala förlossningen väldigt 

traumatisk så för att undvika detta ansåg de att kejsarsnitt var enda utvägen till en bra 

förlossning. 

Att känna sig delaktig i sin förlossning och även få stöd för sina förväntningar är något som 

upplevs som väldigt viktigt, för båda föräldrarna. Om förlossningen inte förlöper normalt kan 

detta komplicera efterförloppet och det är viktigt att kvinnan får utrycka sina känslor och även 

tala med den barnmorska som varit inblandad. Ibland är det nödvändigt med en mycket snabb 

insats. Det kan göra att föräldrar efteråt känner att de inte förstod eller att de inte fick 

tillräckligt med information om vad som skulle hända (Gibbins & Thomson 2001, Lundgren 

2005). 

Pappans betydelse under förlossningen är ofta ovärderlig, för både mor och barn. Pappans 

aggerande kan i viss del även göra så att barnen får en bättre start i livet och att ansvaret 

fördelas på båda föräldrarna från första början. Dock är det inte undersökt i så många fall hur 

pappan upplever förlossningen och själva föräldraskapet. I en atikel från Spanien visar dock 

att med engagerade fäder får barnen en bättre start (Maroto Navarro, Castano López, Garcia 

Calvente, Hildalgo Ruzzante & Mateo Rodriguez 2009). 

 

I en artikel från USA fick författarna fram att barnmorskans stöd när hon stannade kvar i 

rummet under större delen av förlossningsfasen, förklarade vad som hände, och inkluderade 

den blivande pappan, hade en stor betydelse. Visste papporna att de förändringar som skedde 
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med kvinnan under en förlossning var normala, minskade ångest, frustration och känsla av 

hjälplöshet hos pappan (Chapman 2000). 

 

I en artikel av De´ Montigny och Lacharité (2004) sågs en ökad medvetenhet om pappornas 

upplevelser under och omedelbart efter förlossningen. Dessa kunskaper gav barnmorskorna en 

förståelse för pappornas behov. 

 

Problemområde 
 
En förlossning som inte förlöper normalt blir ofta en akut händelse och kan även bli ett 

stressmoment. I en akut situation kan det även uppkomma händelser som anses traumatiska 

och hemska. Det saknas dock mycket forskning om hur pappor upplever en förlossning med 

sugklocka och hur papporna agerat eller känt sig i en sådan situation. Sådan information är 

värdefull för att se i vilka situationer som barnmorskan kan agera på ett bättre sätt och att 

bemötandet från vården till en pappas situation kan bli bättre.  

 
Syfte 

Syftet med studien är att undersöka pappors upplevelser av förlossning som avslutats med 

sugklocka. 

 

Frågeställningar  

Upplever pappor som varit med om sugklockeförlossning, förlossningen och vården 

annorlunda än pappor vars barn fötts vaginalt? 

 

Metod 
Design 

En tvärsnittsstudie som ingår i en större longitudinell studie i Västernorrlands län. 

 

Urval/undersökningsgrupp 

Pappor vars barn föddes med sugklocka eller vaginal förlossning 

 

Tillvägagångssätt 

Rekryteringen till denna studie skedde under 2007 i norra delen av Sverige vid alla de tre 

sjukhus som finns i Västernorrlands län. Två veckor före den planerade rutinmässiga 
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ultraljudsundersökningen erhöll alla gravida kvinnor, och deras partner, i graviditetsvecka 17-

19, information om studien. Efter ultraljudsundersökningen fick alla partners frågan om de 

ville vara med i studien. Alla partners var män. Inklusitions kriterier var att det skulle vara 

svensktalande och att fostren inte skulle ha någon missbildnig. Papporna samtyckte till 

studien genom att underteckna en överrenskommelse och gavs möjlighet att fylla i 

frågeformuläret på plats och lägga det i ett förseglat kuvert. Möjligheten gavs också att fylla i 

frågeformuläret hemma och skicka in det i ett brev med betalt porto. Hela studien hade fyra 

frågeformuler. I denna studie används två av dessa. I detta första frågeformulär erhölls 

bakgrundsdata. Två månader efter förlossningen skickades ett andra frågeformulär ut till 

hemadressen som besvarades och skickas in i förseglat kuvert.  

 

Datainsamlingsmetod 

Områden som har studerats i denna studie har varit, sociodemografisk bakgrund, upplevelse 

av vården och pappors förlossningsupplevelse. Dessa frågor besvarades med fasta 

svarsalternativ i mitten av graviditeten. Frågeformuläret bestod av fem svarsalternativ (se 

bilaga 3). I den öppna frågan fick papporna ange orsaken till att förlossningen avslutats med 

sugklocka. Papporna gavs också möjlighet att beskriva med egna ord hur de upplevde 

förlossningen. För uppsatsens syfte har enbart beskrivningar av förlossning med sugklocka 

analyserats (Polit & Beck 2010). 

 

Analys 

Beskrivande och jämförande statistik har använts i analysen. För kvantitativa analyser 

användes statistikprogrammet Statistical Package for the Social Science, SPSS version 17.0. I 

SPSS omkodades de fem svarsalternativen till två. De fem svarsalternativ var, instämmer helt, 

instämmer till stor del, instämmer delvis, instämmer inte alls, inte aktuellt. De omkodades till 

nöjd och mindre nöjd, för att materialet skulle bli lättare att hanteras och det kvantitativa 

innehållet i studien skulle bevaras.  

Resultatet presenteras i tabeller och diagram samt beskrivs i text. För att studera skillnader 

mellan pappor som varit med om förlossning med sugklocka och pappor som varit med vid 

vaginal förlossning användes chi2test (Eilertsson 2003. Befring 1998).  

Studiens kvalitativa data analyserades med hjälp av innehållsanalys (Polit & Beck 2010, 

Lundman & Hällgren- Graneheim 2008). Varje frågeformulär har kodats så att ingen enskild 

individ kan identifieras. Det krävs kunskap för att tolka dessa beskrivningar/texter och det är 

viktigt att ta hänsyn till kontext.  För att påbörja analysen lästes den öppna frågan flera gånger 
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i sin helhet för att hitta det manifesta innehållet i texten. Detta gjordes av uppsatsens författare 

först enskilt och sedan tillsammans. De meningsenheter plockades ut, som stämde överens 

med studiens syfte.  

Därefter diskuterades gemensamt kring den öppna frågans huvudsakliga innehåll och 

meningsbärande enheter kartlades. För att göra texten kortare och mera lätthanterlig utan att 

det kvalitativa innehållet påverkades, kondenserades meningsenheterna. De kondenserade 

meningsenheterna omformulerades till koder. Koderna jämfördes med varandra för att 

upptäcka likheter och skillnader och delades sedan in i underkategorier. De underkategorier 

som ansågs behandla överensstämmande ämnesområde placerades under samma kategori. 

Detta är de tre kategorierna, Betydelse av information/kunskap före och efter förlossningen, 

Personalens och lokalernas betydelse, Betydelse av respekt för föräldrarna, Betydelse av att 

bearbeta förlossningen. Under analysen framkom även ett övergripande tema som inte kunde 

bortses ifrån. Detta tema handlar om Betydelsen av att bearbeta förlossningen.  

(Polit & Beck 2010. Lundman & Hällgren- Graneheim 2008). 

 

Etiska övervägande 

 

Etiskt tillstånd erhölls för hela studien ”Föda barn i Västernorrland” från vilken data inför 

föreliggande studie hämtats Autonomiprincipen användes, vilket innebär rätten till 

självbestämmande. Deltagarna fick skriftlig samt muntlig information om att medverkan var 

frivillig och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Svaren i studien är kodade och 

deltagarnas identitet skyddad. Godhetsprincipen, vilket innebär att inte skada och utnyttja, har 

beaktats och infriats ( Vetenskapsrådet 2008)  
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Resultat 
Sammanlagt inkluderades 680 pappor, dessa motsvarar 82 % av de som besvarat 

frågeformuläret två månader efter förlossningen. Det finns ett bortfall i resultatet och beror på 

att vissa ej svarat/kryssat i vissa svarsalternativ. Detta bortfall anses som marginellt. Dessa 

pappor hade olika bakgrund såsom förstagångs- eller flergångspappor, utbildningsnivå, ålder, 

civilstånd och födelseland. I sammanställningen nedan syns de resultat som undersökningen 

visade. 

 

Sociodemografiska bakgrundsfaktorer bland nyblivna pappor 

I undersökningen deltog pappor i olika åldrar. De indelades i tre olika grupper, <25, 25-35 

och >35. Majoriteten var född i Sverige, endast 16 pappor var född i annat land. Majoriteten 

av papporna var sambo/gift med sin partner och var rökfria. Ungefär hälften av papporna hade 

gymnasium som högsta utbildningsnivå. 

 
Tabell 1. Sociodemografiska bakgrundsfaktorer bland nyblivna pappor.   
    

 
Förstagångs pappor 

 Pappor med 
Chi2-TEST  

 p-värde 
  tidigare barn  
  n=312 n=355   
  n (%) n (%)   
    
Åldersgrupper    
<25 år 28 (9.0) 3 (1.3)  
25- 35 år 232 (74.4) 173 (73.9) 0,000 
>35 år 52 (16.7) 58 (24.8)  
    
Födelseland    
Sverige 303 (97.7) 222 (96.1) 0,310 
Övriga länder 7 (2.3) 9 (3.9)  
    
Civiltillstånd    
Gift/Sambo 302 (96.8) 233 (98.7) 0,166 
Övrigt 10 (3.2) 3 (1.3)  
    
Utbildningsnivå    
Grundskola 19 (6.1) 13 (5.7)  
Gymnasium eller liknande 180 (57.7) 110 (47.8) 0,047 
Högskola/Universitet 113 (36.2) 107 (46.5)  
    
Tobaks vanor    
Använder ej 202 (64.7) 152 (64.4) 1,000 
Använder 110 (35.3) 84 (35.6)  
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I tabell 1 visar resultatet att i bakgrundsfaktorerna ovan fanns det två signifikanta skillnader 

mellan papporna. Det var de faktorer som visade ålder och utbildningsnivå.  

I undersökningen fick fäderna precisera vad de trodde var orsaken till att förlossningen 

slutade med sugklocka (Tabell 2). Resultatet analyserades och sammanställdes på följade 

sätt: 

 

Tabell 2 Uppgivna orsaker till förlossning med sugklocka  

1. Värksvaghet/ avstannande värkar/dåliga krystvärkar 
  17 
   
2. Trött/utmattad mamma 
   
  11 
   
3. Navelsträng runt hals/förändrat fosterläge/förändrade fosterljud/hotande 
asfyxi/barnet hotat 
  21 
   
4. Lång/långdragen förlossning 
  7 
   
5. Vet ej  
  4 
6. Ej uppgivet  
  10 

 

Resultatet i tabell 2 visar att den övervägande orsaken, som pappor uppfattade det, till 

avslut med sugklocka var fara för barnet och att värkarbetet var dåligt. Dock fanns faktorer 

med som att mamman var trött och att förlossningen var lång.  
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Tabell 3. Sociala bakgrundsfaktorer i relation till förlossningssätt   
    

 Vaginal förlossning Förlossning med 
Chi2 TEST 

 p-värde 
  Sugklocka  

  n=608 n=72   
  n (%) n (%)   
    
Ålder    
<25 27(4.6) 4(5.7)  
25-35 410(69.1) 47(67.1) 0,890 
<35 156(26.3) 19(27.1)  
    
Födelseland    
Sverige 571(96.8) 70(100)  
Annat 19(3.2) 0(0) 0,247 
    
Utbildning    
Grundskola 37(6.3) 3(4.3)  
Gymnasium eller liknande 325(55.0) 36(51.4)  
Högskola/Universitet 229(38.7) 31(44.3) 0,595 
    
Civilstånd    
Gift/sambo 582(97.5) 70(100)  
Annat 15(2.5) 0(0) 0,388 
    
Antal barn    
Förstagångspappa 262(56.1) 50(71,4)  
Flergångspappa 335(43.9) 20(28.6) 0,001 
    
Tobak    
Användare av snus/cigaretter 192(31.6) 51(70.8)  
Icke användare av snus/cigaretter 418(68.4) 21(29.2) 0,599 
        
 
Tabell 3 visar att det fanns inga skillnader i bakgrundsfaktorerna mellan pappor vars barn 

föddes vaginalt eller med sugklocka dock var det vanligare att förstagångspappors barn 

föddes med sugklocka, jämfört med pappor som hade flera barn.  
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Tabell 4. Skillnader i upplevelse av vården i relation till förlossningssätt 
    

 
Vaginal 

förlossning 
Förlossning 

med 
Chi2  

 p-värde 
  Sugklocka  

  n=608 n=72   
  n (%) n (%)   
     
Fick stöd av barnmorskan     
Nöjd 418 (69.6) 54 (75.0)  
Mindre nöjd 183 (30.4) 18 (25.0) 0,414 
    
Delaktig i beslut    
Nöjd 228 (37.5) 29 (40.3)  
Mindre nöjd 374 (61.5) 43 (59.7) 0,762 
    
Information om förlossnings 
förlopp    
Nöjd 462 (76.6) 60 (83.3)  
Mindre nöjd 141 (23.4) 12 (16.7) 0,234 
    
Partner fick bästa medicinska vård    
Nöjd 518 (85.6) 64 (88.9)  
Mindre nöjd 87 (14.4) 8 (11.1) 0,590 
    
Barnmorskan gjorde pappan 
delaktig    
Nöjd 381 (63.0) 49 (68.1)  
Mindre nöjd 224 (37) 23 (31.9) 0,439 

    
Fick prata igenom förlossningen  
med barnmorskan   
Nöjd 266 (44.1) 44 (61.1)  
Mindre nöjd 337 (55.9) 28 (38.9)        0,008 
    
Barnmorskan brydde sig om 
pappan    
Nöjd 400 (66.1) 52 (72.2)  
Mindre nöjd 205 (33.9) 20 (27.8) 0,355 
    
Barnmorskan inne på rummet    
Nöjd 470 (77.9) 58 (80.0)  
Mindre nöjd 133 (22.1) 14 (19.4) 0,762 
    
Förlossningsupplevelse    
Nöjd 491(81.6) 39(45.9)  
Mindre nöjd 111(18.4) 32(45.1) <0,001 
    

 

   
 

Tabell 4 visar en sammanställning av pappans upplevelse i vissa omvårdnadssituationer under 

och efter förlossningen. Av dessa synpunkter kan utläsas att de flesta kände sig nöjda med hur 

barnmorskan agerade inne på förlossningssalen. Barnmorskan var ett stöd för pappan och hon 
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brydde sig om honom. Papporna upplevde också att de var delaktiga i beslut och att de tyckte 

att deras partner fick den bästa medicinska vården. De tyckte också i stort att de fick bra 

information om förlossningsförloppet. Resultatet visade också att det fanns en signifikant 

skillnad i förlossningsupplevelsen för papporna beroende på om de var med om en vaginal 

eller sugklockeförlossning, De som var med om en sugklockeförlossning upplevde den 

händelsen med en mindre tillfredställelse, de var mindre nöjda.  De som var med om 

sugklocka hade alltså ofta en negativ upplevelse. Det som också undersökningen visade var 

att papporna inte upplevde att de fick prata igenom förlossningen med barnmorskan efter 

förlossningen.  

 

Innehållsanalys av pappornas egna ord 

 

Varje nybliven pappa som var med om en sugklockeförlossning fick beskriva specifikt hur de 

upplevde omvårdnaden under och efter förlossningen. Materialet lästes, diskuterades och 

analyserades. Resultatet delades upp i underkategorier, kategorier och huvudkategorier (Figur 

1). Varje nybliven pappa som var med om en förlossning som avslutades med sugklocka fick 

specifikt beskriva hur de upplevde omvårdnaden under och efter förlossningen. Materialet 

lästes, diskuterades och analyserades. Resultatet delades upp i underkategorier, kategorier och 

huvudkategorier (figur 1). Under analysens gång sågs också ett huvudtema som kunde ses 

övergripande.  

De tre huvudkategorierna är: 

1. Betydelse av information/kunskap före och efter förlossningen 

2. Personalens och lokalernas betydelse 

3. Betydelse av respekt för föräldrarna 

 

Det övergripande temat tolkade och analyserades till Betydelse av att bearbeta förlossningen.  
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Figur 1. Pappors upplevelser av förlossnings med sugklocka 

 

 

Betydelse av information före och under förlossningen.  

 

Under analysens gång sågs ett samband mellan brist på information, stress och lång 

förlossning relaterat till brist på information. Papporna utryckte i sina kommentarer att det 

fanns både tillfällen med bra och dålig information i samband med förlossningen. I citaten 

kunde det också utläsas att kunskap om förlossningen fanns till viss del. Detta tolkades som 

positivt i samband med upplevelse och trygghet för pappan i skeenden som inte blev som 

väntat. 

”personalen stressad pga av stängningen (vid eftervården) Informationen brast under den 

dramatiska utvecklingen av förlossningen visste under ett tag inte vad som var felet.” 

 

”vi lyssnade på vad läkarna sa men med facit i hand skulle vi ha krävt (begärt 

villkorslöst) men vi inte fått reda på orsaken så kan vi inte veta om plan. Kejsarsnitt 

blivit komplikationslöst.”      

 

 

Bra personal 

Bra barnmorska 

Dålig personal 

Dåliga lokaler 

Bra personal 

Bra resurser 

Personalens och 
lokalernas 
betydelse 

 

Förlossningen följde 
inte önskemålen/ 
förlossningsplanen 
 
Ingen respekt för 
partnern 

Frustration 

Inte tagen på allvar 

Respektlöshet 

Bemötande 

Betydelse av 
respekt för 
föräldrarna 
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Personalens och lokalernas betydelse.  

 

I denna huvudkategori sammanfördes synpunkter om personalens agerande och hur 

papporna upplevde lokalens betydelse. Resultatet visar att många uttryckte att de fick 

bra stöd och bemötande av barnmorskan och personalen. Det kunde utläsas att den 

faktiska miljön runt om vid förlossningen hade betydelse av upplevelsen dvs om rent 

praktiskta ting som rena sängkläder och möjlighet till att vila för pappan. Även 

personalens aggerande och kunskap speglade upplevelsen. Osäker och nervös personal 

bidrog till att upplevelsen blev sämre och tvärt om. 

 

”Helt underbar personal.” 

 

”När läkaren kom och skulle ta sugklockan så blev det fel klocka först och han kändes 

stressad och rev sönder mamman redan innan han började använda den. Hon som skötte 

sugklockan verkade aldrig ha gjort det förut, hon visste inte ens hur hon skulle få igång den. 

Hon var inlånad från ett annat ställe.” 

 

”en dålig sak var när man mitt upp i byterskift. Informationen på bb var usel. Förlossning bra 

bb under kritik. Man hör många fler klagat på bb.”                                                                                                                

 
 
Betydelse av respekt för föräldrarna 
 

I dessa kategorier sågs flera kommentarer om hur de önskemål som föräldrarna inte hade alls 

tillgodosågs. I kommentarerna kunde utläsas att det fanns bristande respekt för de önskemål 

som fanns skulle hanteras. I citaten kunde också utläsas brist på respekt för integriteten. Vid 

analysen sammanfördes alla kategorier till en huvudkategori om respekt.  

 

 

”Det enda mamman ”ville” ha var ryggbedövning, det enda hon ”inte” ville 

ha var sterila kvaddar. Hon fick ingen ryggbedövning, däremot så fick hon 

kvaddar fast hon absolut inte ville. ” 

 

”De hade INTE läst våra önskemål.” 
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”Dörren till rummet stod öppen hela tiden trots att jag sprang o stängde fler 

gånger, min hustrus underliv beskådades av förbipasserande i korridoren!” 

 

 

Övergripande tema 
Betydelse av att bearbeta förlossningen 

 

Under analysens gång visade citaten ett underliggande tema. Något som genomsyrade 

samtliga kategorier, underkategorier. De tolkades som sorg, glädje, uppgivenhet, önskan och 

krossade förhoppningar. Dessa omvälvande känslor kanske kan vara svåra att uttrycka men 

det är viktigt att inte glömma. Att få utlopp för dessa känslor och att sortera in de så att de 

bearbetas är viktigt. Vissa pappor uttryckte att brister förelåg i detta avseende och att inte 

tillräcklig information gavs. Detta är viktigt att belysas och därmed sammanfogades detta till 

ett övergripande tema. Detta resultat och övergripande tema ses även i kategorierna och kan 

läsas mer ”mellan raderna” i kommentarerna.  
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Diskussion 
Metoddiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av frågeformulär. Rekryteringen till denna studie skedde 

under 2007 i norra delen av Sverige i Västernorrlands län vid de tre sjukhus som finns i detta 

län. Den gravida kvinnan och dennes partner fick information om studien. Alla partners var 

män. Papporna samtyckte till studien genom att underteckna en överrenskommelse och gavs 

möjlighet att fylla i frågeformuläret på plats och lägga det i ett förseglat kuvert. Möjligheten 

gavs också att fylla i frågeformuläret hemma och skicka in det i ett brev med betalt porto.  

 

Frågeformulär som metod för datainsamling har fördelen att det är lätt att nå ett stort antal 

informanter inom ett stort geografiskt område där alla får samma frågor. Informanten får 

möjlighet att i sin egen takt besvara och fundera på frågorna. En nackdel med ett frågeformulär 

är att det kanske är lättare att avstå från då den nyblivna föräldern anser sig ha bristande tid. 

Ett annat problem med frågeformulär är att de ofta består av många frågor och om papporna 

valde att fylla i formuläret hemma finns ingen till hands som kan förklara om frågor uppstår. 

Detta kan leda till missförstånd och feltolkningar. Det i sin tur kan leda till bortfall som består 

av att flera alternativ kryssas i, eller att man inte svarar på frågan alls (Ejvegård 2003).   

 

I innehållet i den kvalitativa delen fick papporna också beskriva med egna ord/upplevelser på 

förlossningen och varför de trodde förlossningen slutade med sugklocka. Det var enbart de 

pappor som hade sugklockeförlossning vars citat analyserades. I resultatet har dessa egna ord 

använts som citat för att bättre kunna få fram pappornas upplevelse av förlossningen. Detta 

ökar studiens trovärdighet, då det är deltagarnas egna ord, därmed minskas risken att 

författarnas egna tolkningar och uppfattningar beskrivs (Polit och Beck 2007).  

 

Författarna till denna studie har båda läst materialet upprepade gånger och gemensamt arbetat 

igenom hela analysprocessen och har därmed ökat tillförlitligheten. De meningsbärande 

enheterna som framkom under processens gång identifierades först enskilt av båda författarna 

för att sedan jämföras. Styrkan med att läsa var för sig och sedan gemensamt reflektera över 

vad författarna kommit fram till, sågs som positivt för analysprocessen. Författarnas 

eventuella förutfattade meningar minskade risken att påverka resultatet.  
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Analysprocessen var mycket tidskrävande och vi fick flertal gånger återgå till 

ursprungsmaterialet. En kvalitativ analys kan enlig Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) 

inte ses som oberoende av författarnas förståelse av forskningsprocessen. Ju mer erfarenhet 

forskaren har, desto mer sammanhängande och mer trovärdigt blir resultatet. Detta kallas även 

yttre validitet. Då detta var första gången som författarna använde sig utav denna 

analysmetod, går det inte att frångå att resultatet påverkade författarnas förkunskaper. För att 

säkerhetsställa trovärdigheten i analys och resultat användes inre validitet. Det innebär att 

noggrant beskriva datainsamling, urval och analysprocess (Malterud 1998). 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet grundar sig på en jämförelse mellan pappor som fått barn med vaginal förlossning 

och de pappor som fick barn där förlossningen slutade med sugklocka.  

 

Bakgrunds faktorerna i studien så som utbildning och födelseland har inte någon större 

betydelse för hur förlossningen avslutades. Resultatet visade dock att förstagångspappor var 

mer drabbade av förlossning som avslutades med sugklocka än flergångspappor. Det skulle 

kunna bero på att pappor som är äldre har fler barn och därmed erfarenhet. Det skulle kunna 

betyda att flergångspappor har barn med kvinnor som inte heller de får sitt första barn och 

därmed minskar andelen instrumentell förlossning.  

 

Den kvalitativa analysen visade att pappor som varit med om en förlossning som avslutats 

med sugklocka har en mer negativ förlossningsupplevelse. Analysen visade också att de 

pappor som varit med om en sugklockeförlossning får i större utsträckning en uppföljning av 

förlossningen, jämfört med pappor som varit med vid en vaginal förlossning. Den kvalitativa 

analysen visar också att personalens agerande och stöd samt förberedelse och information har 

betydelse för hur upplevelsen av förlossningen blir. Den visar också att ofta upplever pappor 

att de inte får den respekt som de önskar när det gäller beslut och önskemål. 

Pappor med sugklocka har en mer negativ förlossningsupplevelse  

Undersöknignen visade att de pappor som är med om en sugklockeförlossning upplever detta 

ofta som traumatiskt och osäkert. Det blir en negativ upplevelse. Detta kan säkert vara av 

många olika orsaker. Misstanken kan vara att de fäder som upplever denna negativa 

förlossning inte har haft rätt kunskap innan. Men samtidigt måste också ålder och erfarenhet 
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räknas in i detta avseende. Har papporna varit med om en förlossning innan är det sannolikt 

att upplevelsen blir en annan för erfarenheten är en annna. Många faktorer spelar med all 

säkerhet in.  

 
Att uppleva en förlossning som inte blir som det är tänkt eller som får ett avslut som inte var 

planerat kan vara traumatiskt. Viktigt här är barnmorskans sätt att agera, att förbereda och 

informera papporna är väldigt viktig. Detta visar även en artikel av Goldborg(2009). Den 

visar att en skräddarsydd omvårdnad att tillgodose behoven hos mamman är viktig och att det 

genom detta tillgodoser även pappans behov. Mammor och pappor som upplevde saker de 

inte var beredda på före eller under förlossningen, blev hjälpta av att få information av 

barnmorskan. Barnmorskans sätt och tillit till dem var väldigt viktig. (Goldbort 2009) 

 

Känslor av hjälplöshet, skuld och att personalens beteende hade varit negativt, var vanligare i 

gruppen av pappor som upplevde förlossningen som en negativ händelse, detta visar även en 

studie av Wikander & Thorell (1997). Att uppleva denna hjälplöshet och att personal inte tar 

önskemål på allvar ger en känsla av att inte bli respekterad. Detta sågs tydligt i studien.   

 
Många landsting har infört att varje föräldrapar inför förlossningen skriver ett 

förlossningsbrev. Brevet följer med till förlossningen och barnmorskan läser detta när de 

kommer in på förlossningen. Detta innebär att föräldrarna får chansen att tillsammans fundera 

på hur de skulle vilja ha sin förlossning, skriva ner önskemål om smärtlindring och annat som 

de anser är viktigt. Detta kan ha en positiv inverkan för förlossningen gentemot att föräldrarna 

förbereder sin förlossning men också en negativ inverkan. Det negativa kan vara att 

förlossningen inte alls blir som det är tänkt och därmed upplever många att det blev överkörda 

i sina önskemål och på så sätt blir förlossningsupplevelsen negativ.   

 
Uppföljning sker sällan med barnmorskan  

 

Något av det mest förvånade resultatet som hittats i studien är att pappor inte upplevde att de 

fick prata igenom förlossningen med sin barnmorska efteråt. Detta är anmärkningsvärt. Vad 

detta kan bero på är svårt att spekulera i. Dock kan misstanken om låg personaltäthet, stressig 

miljö och knappa resurser vara något som spelar in. Tidig hemgång kan också vara en faktor. 

Här kan också kanske kopplas ihop att en okomlicerad vaginal förlossning stannar ofta inte 

länge på BB. Detta skulle också stärka vårt resultat i att sugklockeförlossningarna får mer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wikander%20B%22%5BAuthor%5D�
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uppföljning än vad vaginala förlossningar får. Det kan vara så enkelt att det finns naturligt 

mer tid till detta och anses som mer värdefullt att följa upp de förlossningarna. Uppföljning av 

en förlossning är viktig i bearbetnings synpunkt som tidigare nämnts. Något negativt med ett 

uppföljande samtal är tveksamt. Även fast situationer kan uppkomma mellan förlösande 

barnmorska och föräldrar tex personkemi, kan det dock vara bra att prata ut om detta. Det 

borde i alla fall erbjudas tillfälle till uppföljning och valfrihet att tacka nej.  

 

Det finns en del dokumenterat om att samtal med föräldrarna efter förlossningen är både 

viktig och nödvändig. I en artikel från 2003 visar att det är lämpligt att detta samtal görs med 

barnmorskan som varit med vid förlossningen och att samtalet ska äga rum på förlossningen 

innan föräldrarna åker hem. Studien menar också att föräldrarna ville tala om processen 

främst om det gått snett på något vis och också om hur smärtlindringen varit och om det känts 

som ett misslyckande (Olin 2003). 

 

Att få stöd under förlossningen är väldigt viktigt  

 

De mest signifikanta variablerna kunde ses i pappornas upplevelse av vården och 

omvårdnaden. De upplevde ofta att de blev bra bemötta och att barnmorskan var ett stöd i 

rummet. Dock var inte alla papporna i studien nöjda. De ansågs inte få vara med om beslut 

och inte heller känna att de var delaktiga. Detta måste ses som en brist eftersom fäder/partner 

är en oerhörd tillgång i en förlossningssal. Är det för lite information/undervisning innan 

förlossnigen? Borde det vara mer utbrett med pappagrupper? Eller är det så att barnmorskan 

helt enkelt inte tar hjälp av pappan och gör sitt eget jobb utan tanke på partnern? 

 

 I en postenkät av ett slumpmässigt urval av 837 pappor i hela Storbritannien, visar att 

barnmorskor inte uppfyller alla pappors behov av information och stöd. Barnmorskorna var 

mer uppskattad än läkarna på sjukhusen. Papporna ansåg att barnmorskorna fortfarande kunde 

lyssna på dem, ge dem möjlighet att ställa frågor och förklara saker för att hjälpa dem att 

bättre förstå förlossnings processer, kliniska rutiner, barnets beteende och sin partners behov 

(Singh, Newburn 2003). Hallgren, Kihlgren, Forslin, Norberg (1999) syfte med sin studie var 

att upptäcka förväntningar och upplevelser av barnafödande och förberedelse, i syfte att bidra 

till en grund för reflektioner i barnmorska yrket. Deltagandet i barnsäng var mer krävande än 

väntat visade resultatet av pappornas svar. De kände sig oförberedda på en oförutsägbar 

process, upplevelsen av tid och smärta, kvinnans talan, och sina egna reaktioner. De pappor 
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som ansågs av författarna Hallgren, Kihlgren, Forslin, Norberg (1999) som mycket 

engagerade tycktes hantera överväldigande känslor av hjälplöshet under förlossningen, för att 

stödja kvinnan, och uppleva mötet med barnet positivt. Det var viktigt för barnmorskor att 

träffa papporna för sig, att få pappans perspektiv på förlossningen, diskutera förväntningar på 

pappans roll och utvärdera deras erfarenhet under förlossningens process (Hallgren, Kihlgren, 

Forslin, Norberg 1999). 

 

Papporna/partnerns uppgift är inte att förakta. Det är ju de som är nära sin partner under 

förlossningen. Det är också oerhört viktigt att poängtera att barnmorskan ofta inte är med 

under latensfasen. Latensfasen är en viktig del av förlossnignen och upplevs ofta som väldigt 

jobbig. Det är kanske här som pappornas uppgift är som störst? Ungefär som en doula? 

I en artikel från 1999 uppmärksammas dolans stöd till föräldrar och pappans roll i 

förlossningsrummet. Organisationen inom förlossningsvården borde uppmuntra och  

säkerhetsställa att varje kvinna och man har tillgång till kontinuerlig känslomässig och fysiskt 

stöd under förlossningen. (Scott, Klaus, Klaus 1999) 

 

Slutsats 

Slutsatserna i denna studie är att det är fler förstagångspappor som upplever 

sugklockeförlossning. Upplevelsen av en sugklockeförlossning kan vara mycket traumatisk 

men de flesta papporna upplevade att de fick ett stöd av sin barnmorska vid förlossningen. De 

upplevde dock att de inte alltid fick gehör och respekt för sina åsikter. Informationen under 

och efter förlossningen var också bristfällig. Papporna som varit med om en 

sugklockeförlossning fick i större utsträckning prata igenom förlossningen med sin 

barnmorska än de som varit med om en vaginal förlossning.   

 

Det är oerhört viktigt att papporna får känna en trygghet och tillit till vården under 

förlossnignen. Upplever papporna att de fick stöd och uppmärksamhet så blir upplevelsen av 

förlossningen positiv. Detta lägger troligen gruden för ett positivt föräldraskap och bidrar till 

att få trygga familjer. Det ger också att det blir mindre komplicerat att tänka sig fler barn i 

framtiden.  

 

Att inte känna stöd i en förlossning som avslutas med sugklocka måste vara oerhört jobbigt. 

En sådan förlossning blir sällan utan dramatik och ser oerhört våldsamt ut. Positivt är att 

papporna som var med om en sugklocke förlossning ansåg att det ändå fick prata igenom detta 
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med sin barnmorska. Dock är det anmärkningsvärt att detta inte verkar ges tid till i vanliga 

vaginala förlossningar. Det måste anses som en av barnmorskans viktigaste uppgifter att 

kunna ge tillfälle att förlädrarna får prata om sin förlossning efteråt både för att få chansen att 

fråga om det finns funderingar men också få dela det positiva som en förlossning kan vara.  

Hur kan det komma sig att det inte förs samtal? Har barnmorskan för mycket att göra eller tar 

hon sig inte tid?  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Vidare forskning om pappans upplevelse vid förlossning är nödvändig. När författarna till 

denna studie letat artiklar om detta har det varit uppbenbart att det är ett område som inte är 

täckt. Det finns flera områden som skulle kunna vara av intresse att studera när det gäller 

pappors upplevelse av en förlossning.  

Finns det samband mellan första och flergångsfäder när det gäller sugklockeförlossning? Har 

moderns ålder någon betydelse när det gäller förlossningssätt? Är en förlossningsplan mer av 

ondo än av godo när det gäller upplevelse av respekt och tillfredställelse vad det gäller utgång 

av förlossnings sätt?  

 

Undersökningen har belyst pappors upplevelse av sugklocka bra. Dock anser vi att det behövs 

vidare forskning kring ämnet. Det skulle vara intressant med en kvalitiativ intervjustudie för 

att så långt som möjligt fånga upp essensen i pappornas berättelser om upplevelse av 

sugklocka.  
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Bilaga 1 
 
 
 

Databas/Datum för 
sökning 

Sökord Antal träffar 
 

PubMed 2010-04-28 fathers experiences of 
childbirth 

40 

 childbirth with suction 
cup 

2 

Cochrane 2010-04-29 Childbirth 400 
PubMed 2010-05-03 prospective fathers AND 

attitudes 
150 

PubMed 2010-05-03 vacuum extractor and 
experience 

42 

PubMed 2010-05-03 experience and birth and 
father 

220 

PubMed 2010-05-06 women and expectations 
and experiences and 

childbirth 

62 

PubMed 2010-05-08 Pain and child and birth 544 
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Bilaga 2 
 

Författare/År Titel Syfte Design 
Abu-Saad HH, 

Bours GJ,Stevens B 
Hamers JP 1998 

Assessment of 
pain in the 
neonate. 

Syftet med denna studie var 
att bedöma smärta hos det 
mänskliga nyfödda barnet 

Litteratur studie 
 

 
Chapman LL. 2000 

 

Expectant fathers 
and labor 
epidurals. 

Syftet var att beskriva och 
förklara nyblivna fars 

upplevelser under 
förlossningen när deras 

partner får epidural 

En kvalitativ 
studie.  

Grounded theory 

Craig KD, Whitfield 
MF, Grunau RV, 

Linton J, 
Hadjistavropoulos 

HD. 1993 

 

Pain in the 
preterm neonate: 
behavioural and 

physiological 
indices. 

Syftet medstudien var att 
granskat ansiktsbehandling 

aktivitet, kroppsrörelser, 
fysiologiska åtgärder 

prematura och fullgångna 
nyfödda barn samt att 

jämföra förberedande och 
återhämtning för att få svar 

på barns smärta. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

 
De Montigny F, 

Lacharité C. 2004 

Fathers' 
Perceptions of the 

Immediate 
Postpartal Period 

Att beskriva en känsla av 
första gången fäder om 

kritiska moment i omedelbar 
förlossning. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 

intervjuer 

 
Gibbins J, Thomson 

AM. 2001 
 

Women's 
expectations and 
experiences of 

childbirth.   

Att utforska, beskriva och 
förstå förväntningar under 

graviditet och senare 
upplevelser av barnafödande 

kvalitativ studie 
med en 

fenomenologisk 
ansats 

 
Goldbort JG. 2009 

 

Women's lived 
experience of 

their unexpected 
birthing process. 

Beskriva kvinnors 
upplevelse av förlossnign 
som inte fortskrider som 

förväntat.  

Beskrivande 
fenomenologi med 

djupinervjuer. 

Johansson M, 
Rådestad I, 

Rubertsson C, 
Karlström A, 

Hildingsson I. 2010 

Few fathers-to-be 
prefer caesarean 
section for the 

birth of their baby 

Syftet med denna studie var 
att undersöka om blivande 
pappor föredrog kejsarsnitt 
 som födseln av deras barn 

 Kvantitativ 
Enkät 

 
Lundgren I. 2005 

 

Swedish women's 
experience of 

childbirth 2 years 
after birth 

Att beskriva kvinnors 
upplevelser av förlossning 2 

år efter förlossningen 

kvalitativ studie 
med en 

fenomenologisk 
ansats 

 
Maroto Navarro G, 
Castaño López E, 
García Calvente 
Mdel M, Hidalgo 

Ruzzante N, Mateo 
Rodríguez I. 2009 

 

Paternity and 
health services. 

Qualitative 
research on men's 

experiences 
during pregnancy, 

delivery and 
postpartum of 
theirs partners 

Att undersöka behov och 
förväntningar hos fäder vid 
graviditet, förlossning och 

eftervård. 

Kvalitiativa 
djupintervjuer. 
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Bilaga 3 
 
 
 

 

Föda Barn i 
Västernorrland 
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Till Er som väntar barn! 

Inbjudan 

Du och din partner inbjuds härmed att delta i en regional studie i Västernorrland om 
kvinnors och mäns upplevelser av att föda barn. Vi vänder oss till alla kvinnor som under 
år 2007 genomgår den rutinmässiga ultraljudsundersökningen som erbjuds i 
graviditetsvecka 17-18 och medföljande partner. Både kvinnor som ska föda sitt första 
barn som kvinnor som fött barn tidigare tillfrågas om medverkan i studien.  

Bakgrund 

Bakgrunden till studien är att det finns begränsad kunskap om hur kvinnor och män 
tänker och resonerar om förlossningen, barnet och föräldraskapet samt hur de upplever 
graviditet, barnafödande, den första tiden med det nyfödda barnet och vården de får 
under denna period. Sådan kunskap är viktig för att sjukvården bättre ska kunna 
tillmötesgå föräldrars behov. 

Fyra frågeformulär 

Ni ombeds att besvara sammanlagt fyra frågeformulär. Det första formuläret i 
samband med ultraljudsundersökningen, det andra 6-8 veckor före förlossningen, det 
tredje 6-8 veckor efter förlossningen samt det sista när barnet är omkring ett år. Det 
första frågeformuläret kan besvaras på plats, resterande formulär kommer att skickas 
hem till dig/er tillsammans med frankerade svarskuvert. För studiens trovärdighet är 
det viktigt att du och din partner besvarar frågeformulären var för sig. 

Frivilligt 

Det är frivilligt att delta i studien och du/ni kan när som helst avbryta ditt/ert 
deltagande utan närmare förklaring och utan att det påverkar den fortsatta vården 
under graviditet och förlossning. Om en av er vill kvarstå i studien och den andra ej vill 
medverka så är detta möjligt. 
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Konfidentiellt 
Svaren kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina 
personuppgifter är Mittuniversitetet. I samband med förfrågan om medverkan 
upprättas ett adressregister och varje tillfrågad person får ett kodnummer. Detta 
kodnummer används för att registrera inkomna frågeformulär. När data har samlats in 
bryts koden mellan frågeformulär och personuppgift. Det finns alltså ingen möjlighet 
att sammankoppla dina svar med dig som person. Studien administreras av 
undertecknade vid Institutionen för Hälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall. Om 
du har frågor om studien är du välkommen att ringa eller skicka e-post. Resultatet av 
studien kommer att presenteras i form av en vetenskaplig rapport.  
 
Betydelse 
Undersökningen kommer att ge värdefull kunskap om hur kvinnor och män som är 
bosatta i Västernorrland upplever graviditet, barnafödande och tiden därefter. Denna 
kunskap kan ligga till grund för planering av vårdens innehåll. Undersökningen kommer 
också att öka förståelsen för kvinnors och mäns perspektiv på barnafödande och ge 
underlag för vidare forskning. 
 
Deltagande 
Om Du vill medverka i denna studie innebär det att vi behöver tillgång till uppgifter om 
din graviditet och data om din förlossning och förlossningssätt från din journal, detta 
för att kunna genomföra undersökningen. Om Du och din partner vill delta så skriver ni 
era namn och adress på en lista som finns på ultraljudsmottagningen där ni erhåller ert 
första frågeformulär.  
 
Med vänliga hälsningar  
 
Ingegerd Hildingsson   Annika Karlström  
Barnmorska, lektor   Barnmorska   
Institutionen för Hälsovetenskap  Kvinnokliniken  
Mittuniversitetet   Sundsvalls sjukhus  
85170 Sundsvall   85186 Sundsvall  
Tel: 060-148587   Tel: 060-181535  
E-post: ingegerd,hildingsson@miun.se  E-post: annika.karlstrom@lvn.se 
 
 

Regina Engstöm-Olofsson 
Barnmorska 
Kvinnokliniken 
Sundsvalls sjukhus 
85186 Sundsvall 
Tel: 060-181535 
E-post: regina.engstrom.olofsson@lvn.se  
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Bakgrundsfrågor (besvarade i mitten av graviditeten): 
 
 
När är Du född?  ………………………………. 
 
 

Vad gäller för Dig just nu? 
 
  Gift/sammanboende 
  Har en partner men bor inte ihop 
  Ensamstående 
  Bor hemma hos föräldrar 

 
 

I vilket land är Du född? ……………………… 
 
 

Vilken utbildning har Du? 

Grundskola 
Gymnasium 
Högskoleutbildning 1-3 år 
Högskoleutbildning mer än 3 år 
Annan utbildning, vad………………………. 
 
 

Hur många barn har Du tidigare? ………………… 
 
 
 
Röker Du nu?        Ja Nej 
 
 
Snusar Du nu?        Ja  Nej 
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Frågor om förlossningen (besvarades två månader efter barnets födelse) 
 
Hur avslutades förlossningen? 
 
 Normal vaginal förlossning 
 Sugklocka eller tång, vad var orsaken?……………………. 
 
 
 
Ta ställning till följande påståenden:  
 
Den barnmorska som vi träffade mest gav mig bästa möjliga stöd under  
      förlossningen 
 
 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

 
 
Jag hade bra möjlighet att delta i beslut när det gällde förlossningen 
  
 
 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

 
 
 Barnmorskan var inne på rummet så mycket som jag önskade 
      under förlossningen 
  
 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

 
 Jag fick bra information om förlossningens förlopp  
 
 
 
 
 
 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

 
Min partner fick bästa möjliga medicinska vård i samband med   
      förlossningen 
 
 
 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
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Den barnmorska vi träffade mest gjorde mig delaktig i förlossningen 
 
 
 
   

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

 
 
 
Vi fick möjlighet att prata igenom förlossningen med den barnmorska som  
      var ansvarig vid barnets födelse 
 
 
 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

 
 
 Den barnmorska vi träffade mest visade engagemang ”brydde sig om mig” 
 
 
 
 

Instämmer 
helt 
 
 

Instämmer 
till stor del 
 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte alls 
 
 

Inte aktuellt 
 
 
 

 
 
 
 
Hur upplevde du förlossningen? 
Mycket positivt 
Positivt 
Varken positivt eller negativt 
Negativt 
Mycket negativt 
 
 
Övriga kommentarer kring förlossningen: 
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