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Syfte

I Sverige är det idag säkert att föda barn och  mödra- och barnadödligheten är 
bland den lägsta i världen . Trots detta så lider ungefär en femtedel av alla gravida 
kvinnor i Sverige av en stark eller mycket stark förlossningsrädsla . Några av de 
vanligaste anledningarna till  rädslan är både fysiska och psykiska, bland annat 
rädsla för smärta och risken av att brista. Det finns vidare lite tillit till sin egen 
förmåga och/eller förtroende för vården generellt och därmed en ängslan att 
tappa självkontroll samt en rädsla för sjukhusmiljön i sig. Det finns uppenbarligen 
ett glapp mellan den medicinska kunskapen och förlossningspraktiken .1

Därför undersöker jag i mitt kandidatarbete i industridesign på Konstfack 
befintliga hjälpmedel inom förlossningsvården. I modern förlossningsvård finns 
en rad redskap som ska förbättra och underlätta, flertalet av dessa redskap 
är dessutom inte utvecklade specifikt för ett förlossningsarbete, utan är inlån 
från andra sjukvårdsavdelningar, det skapar funderingar kring varför denna 
vård inte är prioriterad att få egna hjälpmedel som är utvecklade för detta 
syfte, vilka presenteras och analyseras längre ned i denna rapport . I det här 
kandidatprojektet i Industridesign på Konstfack utvecklar jag ett designförslag 
som ska uppmana till upprätta förlossningsställningar för en tryggare förlossning, 
eller som jag sammanfattat det i uppsatsens titel: “Stå upp(rätt) för en tryggare 
förlossning- Design för uppmaning till rörelsefrihet i modern förlossningsvård .”

Under en förlossning finns ett stort behov av fysiskt stöd, och en uppmuntran 
till att  kontinuerlig rörelse under förlossningsarbetet, med möjlighet till 
positionsbyten, massage  och beröring .2 Det är denna problematik som jag har 
valt att arbeta med i detta examensarbete. Den övergripande frågan är: erbjuder 
dagens förlossningsvård de hjälpmedel som uppmuntrar till rörelse och bytande 
av positioner?

1 Heli, Susanna och Svensson, Liisa. Trygg förlossning, en omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla, s. 19, 23. Stockholm:  
 Gothia Fortbildning, 2017 .
2 Ibid, s . 37 .
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förloSSning

VAD ÄR EN NORMAL FÖRLOSSNING?
Världshälsoorganisationen WHOs definition av en normal förlossning är att det 
finns liten risk att mamman och barn skadas  under förlossningen. Barnet föds i 
huvudbjudning, med huvudet först, mellan graviditetsveckorna 37+0 och 41+6 
dagar och värkarbetet startar spontant . Målet med en normal förlossning ska 
vara att mamma och barn är friska och att det under förlossningen används så få 
ingrepp som möjligt med bibehållen säkerhet för mamma och barn .3

FÖRLOSSNINGENS OLIKA SKEDEN
Ur ett naturvetenskapligt perspektiv delas en förlossning in i tre olika skeden: 
Öppningsskedet (latensfasen, den aktiva fasen och övergångsfasen)
Utdrivningsskedet (nedträningsningsfasen och krystningsfasen) 
Efterbördsskedet . 

Under öppningsskedet går vattnet och värkarna sätter igång . Under 
utdrivningsskedet kommer värkarna tätare och föderskan får krystvärkar och 
krystar ut barnet . Under efterbördsskedet ska moderkakan krystas ut . Under 
förlossningens olika skeden ska personalen ha fullständig kontroll över hela 
förloppet, både ur medicinska som de emotionella perspektivet .4

HJÄLPMEDEL INOM SAMTIDA FÖRLOSSNINGSVÅRD
Jag har valt att definiera hjälpmedel inom förlossningsvården som de objekt och 
möbler som finns till hands under en förlossning på ett sjukhus för att stödja och/
eller hjälpa den förlösande på olika sätt .

3 Abascal, Gudrun. Att föda, en barnmorskas tankar, råd och erfarenheter, s. 89. Stockholm: Bonnier Fakta, 2006.
4 Ibid, s . 89 .
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Endast ett fåtal hjälpmedel i  samtida förlossningsvård är utvecklade och 
formgivna att användas under en förlossning . Gåbordet kommer exempelvis 
från långvården och används flitigt inom rehab. 5Ett annat hjälpmedel är 
pilatesbollen, utvecklad för att användas inom träningsindustrin och är alltså 
ett verktyg för träning för att bland annat stärka mag- och ryggmuskler .6 
Madrasser är ofta vanliga små gymnastikmattor . Badkaren7 som finns på en del 
förlossningsavdelningar, är inte alltid formgivna för förlossning och saccosäcken 
är en sittmöbel som vanligtvis används i en hemmiljö av barn som vuxna . Så det 
enda hjälpmedel som används under en förlossning och som specifikt är utvecklat  
för att användas under en förlossning är alltså förlossningspallen, sängen och 
sugklockan .

5 Vårdgivarguiden, Gåbrod, https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/hjalpmedelsguiden/behovstrappor/forflytta-sig/ 
 overflyttning/rorelsenedsattning/ganghjalpmedel-bada-armarna/gabord/ (Hämtad 2019-05-31)
6 Swiss Ball, 2015. What is a Swiss Ball, https://swissball.com/original-swiss-ball/ (Hämtad 2019-03-17)
7 Winter, Karin. Se bilderna: Så blir nya förlossningen på SÖS. Stockholm Direkt. 2017-01-18
 https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/se-bilderna-sa-blir-nya-forlossningen-pa-sos/repqaq!bjHJhVOuNjG   
 VYY8jgz1Y6w/ (Hämtad 2019-03-20)
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DEN UPPRÄTTA FÖRLOSSNINGSSTÄLLNINGEN 
Socialstyrelsen, den svenska statliga myndigheten för hälso- och sjukvård 
och annan medicinsk verksamhet, har tydliga rekommendationer om 
förlossningsställningar . Socialstyrelsens rekommendationer, som har sin 
grund i forskning, visar att platt ryggläge för föderskan under en förlossning är 
ofördelaktigt, både för föderska och barn eftersom både blodtrycket kan gå 
ner och syretillförseln till barnet kan minska . Forskning visar på ett effektivare 
utdrivningsskede under en upprätt ställning än liggande . 8

Trots att kunskapen om nackdelarna finns, föder alltså de flesta föderskor idag 
sina barn i en liggande ställning . Orsaken är delvis historiskt, den liggande 
ställningen kan spåras tillbaka till 1700-talet . Innan dessa var det vanligare 
att kvinnan födde i någon typ av upprätt position och det finns olika teorier 
kring varför den liggande ställningen vid förlossning blev allt vanligare . En 
förklaring är att  franska drottningar började föda liggandes och att det blev 
en trend, till det som är mest troligt då förlossningsläkaren blev mer och mer 
involverad i födandet. Barnmorskan Gudrun Abascal, som skrivit boken “Att 
föda : en barnmorskas tankar, råd och erfarenheter” sammanfattade detta som 
“Förlossningsläkaren är ju kirurger som var vana att operera patienter i liggande 
ställning .”9

8 Nordström, Lennart och Waldenström, Ulla . Handläggning av normal förlossning, s . 43 . Expertrapport; Medicinsk faktadatabas - 
State of the Art . Socialstyrelsen, 2001 .
9 Abascal, Att föda, s . 94 .
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TRYGGHET OCH SMÄRTLINDRING

Förlossningsvården behöver i ännu större utsträckning än idag även bestå av 
känslomässigt stöd och trygghetsskapande omvårdnad.10

Citatet ovan är även det hämtat från Gudrun Abascals bok, och hon betonar 
alltså att under förlossningens latensfas är det viktigt att  föderskan känner sig 
lugn och trygg . Om kvinnan inte känner sig lugn och trygg utan tvärtom stressad, 
producerar kvinnan en högre halt av stresshormoner som motverkar och bromsar 
det värkstimulerande hormonet Oxytocin . Bromsas frisättningen av oxytocinet 
i kroppen leder det ofta till en utdragen latensfas, som kan skapa oro och som 
påverkar hur förlossningen kommer fortskrida .11

Det finns flertalet undersökningar som visar olika faktorer som påverkar föderska 
upplevelse av en förlossning och förlossningens tidsomfattning . Dessa faktorer 
är bland annat det stöd barnmorskan ger en samt ens partner, möjligheten till 
delaktighet, personliga känslor som ångest, oro, självförtroende samt fysiska som 
smärta och trötthet .12

Många föderskor uttrycker ett behov av att under sin förlossning få ett fysiskt 
stöd . Detta innebär i korthet en uppmuntran till kontinuerlig rörelse under 
förlossningsarbetet, som att byta positioner, masseras och får beröring .13 Det är 
denna problematik som jag har valt att arbeta med i mitt examensarbete . Det jag 
frågar mig är, erbjuder dagens förlossningsvård de hjälpmedel som uppmuntrar 
till rörelse och bytande av positioner, något som i sin tur skulle kunna skapa 
trygghet?

Det är utmanande att hålla sig motiverad till att röra sig under förlossningen, och 
då är det viktigt med mycket stöd . När kvinnan rör på sig och behåller en upprätt 
förlossningsposition minskar smärtan då kroppens utsöndring av endorfiner 
ökar . Syresättningen till livmodern blir bättre och tyngdlagen hjälper till i barnets 
nedträngning i förlossningskanalen . Att använda sig av tryck och massage kan 
också lindra smärta . Många kvinnor upplever att tryck/massage på ländryggen 
under en värk är skönt eller fungerar smärtlindrande samt värme eller kyla .14

10 Heli och Svensson . Trygg förlossning . s . 19 .
11 Abascal, Att föda, s . 20 .
12 Ibid, s .75 .
13 Heli och Svensson . Trygg förlossning . s . 37 .
14 Abascal, Att föda, s . 126 .
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PARTNERS STÖD UNDER FÖRLOSSNINGSARBETET
Under förlossningsarbetet har studier visat på vissa roller som partners tar sig an . 
Viktigt att poängtera är att dessa roller kan vara något partnern växlar mellan och 
inte har hela tiden:

• Betraktaren - fysiskt passiv men känslomässigt engagerad
• Coachen - en ledarroll där partner är aktiv både fysiskt och känslomässigt
• Teammedarbetaren - ser sig som en del av ett lag och stöttar och hjälper när 

föderskan ber om det .

Hur en partner upplever sig delaktig inom en förlossning är givetvis enskilt 
men studier visar att en partner känner sig mer delaktig vid en upprätt 
förlossningsställning . Denna delaktighet är viktig att benämna då en förlossning 
är ett samarbete mellan föderskan, partnern, barnmorskan och barnet .15

DOULOR, ETT ALTERNATIV STÖD UNDER 

FÖRLOSSNINGSARBETET 
En doula är en stödperson som en föderska, med eller utan partner, kan anlita 
och träffa före, under och efter förlossningen . Hen är där för att skapa en så 
positiv förlossningsupplevelse som möjligt genom att stötta både föderskan och 
partnern. En doula har kunskap att ge stöd och medverka på flera förlossningar 
men har ingen medicinsk utbildning eller ansvar . Hens jobb är att ständigt vara 
närvarande för föräldern eller föräldrarna .16 Det finns flera organisationer som 
utbildar doulor och även vidare certifierar dem, men vem som helst kan kalla sig 
en doula utan att ha gått en utbildning . 

NORMKRITIK 

VAD ÄR HJÄLPMEDEL?

I ett förlossningsarbete och i en förlossningssal på ett sjukhus idag föder de flesta 
föderskor i en säng . Denna norm som jag tidigare nämnt i min rapport kommer 
bla från då förlossningsläkaren blir mer involverad i födandet . Genom placering 
av föderskan i en säng sker en ompositionering av makt från föderskan i en aktiv17 
position till en passiv i sängen och där förlossningspersonal får “kontrollen” över 

15 Abascal, Att föda, s . 97 .
16 ODIS - Organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige, 2019. Information,  https://www.doula.nu/information/  
 (Hämtad 2019-03-14)
17 Ehrnberger, Karin. Tillblivelser: En trasslig berättelse om design som normkritisk praktik. Doktorsavhandling, Kungliga Tekniska  
 Högskolan, 2017 .
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föderskan . Men de tillfällen där föderskan uppmanas till att lämna sängen för att 
byta förlossningspositioner hänvisas hen till så kallade hjälpmedel .  Hjälpmedel är 
ett ord som betyder följande enligt Nationalencyklopedins definition:
 
hjäl`pmedel subst . hjälpmedlet, plur . ~, best . plur . hjälpmedlen
ORDLED: hjälp--medl-et
  • medel som underlättar ngt arbete såväl om föremål som metoder  
 {—>resurs}: AV-hjälpmedel; det finns många tekniska ~ för att förbättra         
 arbetsmiljön; datorn som pedagogiskt ~
 HIST.: sedan 1734

Historiskt har hjälpmedel riktade till kvinnor behandlats som materiella assistenter 
och vanligen har dessa hjälpmedel ansetts som ett sätt att befria kvinnan från 
börda .  Hjälpmedel utvecklade för mannen har å andra sidan inte betraktats 
som hjälpmedel, utan objekt där användaren förväntas vara mer aktiv . Detta kan 
tydligt ses inom tekniska produkter, något som Karin Ehrnberger, som doktorerat i 
industridesign,  skriver om:

Studier visar även avslöjande exempel på hur könsrelaterade avsikter utformas 
i tekniska artefakter, beroende på om den tilltänkta användaren är en kvinna 
eller man. Traditionell manlig teknik definieras redan i idéstadiet som modern, 
utmanande och komplex, medan traditionellt kvinnlig teknik definieras som 
enkel och ointressant.18

DEN PASSIVA PATIENTEN

Med projektet Androstolen, utvecklad av industri- och tjänstedesigner Cristine 
Sundbom och tidigare nämnda Karin Ehrnberger, diskuteras den passiva 
patienten genom att synliggöra på det maktstrukturer som finns inom exempelvis 
vården. Många av de lösningar  som återfinns inom vården är formgivna utifrån 
sjukvårdspersonalens definitioner av ergonomi, komfort och användarvänlighet. 
Sundbom och Ehrnberger fortsätter diskussionen, om då vårdkedjan är baserad 
på den stress och strama rutiner som vårdpersonalen har är det inte så märkligt att 
objekt inom vården är anpassade efter ändamålsenlighet än av individanpassad 
komfort och integritet .19 

18 Ibid, s . 40
19 Ibid, s . 100
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Designprocess
Under projektets gång har jag använt mig av flera olika undersökningsmetoder 
som jag ansett relevanta för mitt projekt . Relevansen av dessa metoder diskuteras 
under varje styckerubrik .

CO-DESIGN
Co-designing är en väletablerad metod under ett designarbete främst när en 
jobbar inom den publika sektorn . Metoden bygger på ett medskapande mellan 
designern och exempelvis den framtida brukaren av en produkt eller tjänst . Här 
anses brukaren som experter inom sitt användarområde genom dess erfarenheter . 
Det blir lättare att ta beslut och att driva projekt framåt då slutanvändaren är med 
från ett tidigt stadium, därför kan mindre bra idéer snabbare avskrivas . Fördelen 
att jobba med co-design är att det ofta ger nöjda brukare som känner en lojalitet 
till produkten som ofta sträcker sig under en lång tid .20

UNDERSÖKNINGSFORMULÄR

Undersökningsformulär är ett bra sätt att få svar från många individer snabbt . 
21 Undersökningsformuläret kan rikta sig till individer som inte har möjlighet 
att bli intervjuade, personer som inte har tid för djupintervjuer eller som av 
andra orsaker inte har tid för personliga möten . Jag har skrivit och använt mig 
av tre olika formulär i denna fas av designprocessen . Två av formulären har 
fokus på vilka hjälpmedel och möbler som fanns i ett förlossningsrum samt hur 
tryggheten och interiören i dessa rum upplevdes .  Det ena formuläret var riktat 
till föderskan och det andra till partnern . Dessa två formulär skickade jag till 
hela mitt kontaktnätverk . Det tredje formuläret skickade jag ut till blivande eller 
personer som redan fött barn som aktivt använder olika diskussionsgrupper där 
de diskuterar förlossningar . 

Totalt fick jag 168 svar på mina formulär och det gav mig en värdefull insikt om 
hur ofta olika hjälpmedel används, hur de upplevs och vad som fungerade samt 
inte fungerade med de . 

20 Design for Europe, What is co-deisgn? http://designforeurope.eu/what-co-design (Hämtad 2019-05-28)
21 Milton och Rodgers, Research methods for product design, s . 69
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PROBE KIT

Probe Kit är en samling objekt som ges till en vars sammanhang en vill undersöka . 
Det kan vara användbart för att få ökad förståelse av en kultur eller situation där 
en själv inte har möjlighet att medverka, men där det att nödvändigt att inhämta 
information för att inte skapa ett designförslag som blir olämpligt, irrelevant 
eller arrogant .22 Eller där en tror att resultatet kan påverkas av att en formgivare 
är närvarande . Resultatet från en Probe ger ofta förstahandsinformation om en 
individs vardagsliv eller en specifik situation.23

Bild 2: Probe kit som skickades ut till personer som fött barn

Mina Probe Kit består av en tidslinje som sträcker sig från då en föderska 
kommer in på sjukhuset, fram tills dess att barnet är framfött . Jag har använt mig 
av två instruktionsblad, ett för föderskan och ett för partnern, samt lappar med 
bilder på hjälpmedel som finns på många förlossningsavdelningar. Föderskan 
ska då med hjälp av lapparna placera ut de hjälpmedel hen använde under 
förlossningen . Syften är att jag ska få en ökad förståelse över hens rörelsemönster 
under ett förlossningsarbete . I del två ska föderskan, om denne hade en partner 
närvarande, be partnern skriva kommentarer vid varje inklistrat hjälpmedel kring 
vart hen befann sig och hur det upplevdes att befinna sig där just då. 
22 Milton, Alex och Rodgers, Paul. Research methods for product design, s.48. London: Laurence King Publishing Ltd, 2013.
23 Friis, Silje Kamille. Co-creation cards, nr:16. Design School Kolding, 2015.
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Varför det är relevant för mitt arbete att se en föderskans rörelsemönster? Jag vill 
få en ökad förståelse om vilka hjälpmedel som används mest frekvent idag och 
hens tankar om detta . Att höra om partnerns placering under förlossningen och 
hens tankar om det hjälper mig att förstå om det finns möjligheter till att utveckla 
hjälpmedel med en naturlig plats för partnern, så att de par som vill kan få en 
partner som känner sig mer inkluderad i förlossningsarbetet .

Deltagare i denna del av projektet, de som jag valde att skicka Probe Kit till, är 
alla föderskor som personligen har hört av sig till mig via mina utannonseringar 
via sociala medier och främst via ett instagraminlägg i den populära podden 
“Vattnet Går” instagram.24 Dessa kvinnor kommer eller har genomgått ett 
förlossningsarbete i olika delar av Sverige, vilket i sin tur skapar en intressant 
geografisk bredd på potentiella skillnader inom förlossningsvården och de 
rörelsemönster en uppmanas eller väljer att göra . 

Svaren bekräftade mina teorier om att en föderska ofta hamnar i sängen pga olika 
anledningar. Vissa av dessa är självklart medicinska där det kan finnas en fara 
för barnet eller föderskan men flertalet visar även på tillsägelser att bege sig till 
sängen för exempelvis undersökningar . (se bild 4)

Bild 4: Tidslinje med använda hjälpmedel under en förlossning. Ifylld av föderska som fått motta ett probekit

24 Vattnet går, Ett instagramkonto för podcasten “Vattnet Går”. 2019 https://www.instagram.com/p/Bti0I9HhR5B/ (Hämtad 2019-02- 
 06)
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INTERVJUER

Under denna process har jag intervjuat flertalet experter inom förlossningsvård 
och en psykolog . Alla samtal har givit mig lärdomar om hur en förlossning 
bör fortgå för att den ska vara så trygg och säker som möjligt . Samtalen med 
Liselotte Widén, chefsbarnmorska på BB Stockholm, och Hanne Fjellvang, 
chefsbarnmorska på BB Sös, berättade mycket om hur dagens förlossningsvård 
fungerade i praktiken och vad det finns för tankar och funderingar kring hur 
deras förlossningsrum är inredda . Detta diskuteras längre ner under rubriken 
Studiebesök . 

Den första intervjun, som även varit till stor grund av mitt val av arbetsområde, 
var med Li Thies Lagergren som är Universitetsadjunkt vid Barnmorskans 
forskningsområde - reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa vid Lunds Universitet .25 
Li har skrivit flera forskningsrapporter om upprätta förlossningsställningar, främst 
på förlossningspall . Syftet med intervjun var att få höra hennes expertutlåtande 
kring hur hon upplever att samtida förlossningsvård fungerar och vart det finns 
tydliga förbättringsområden inom hjälpmedelsfronten, främst inom de hjälpmedel 
som ska tillåta upprätta förlossningsställningar. Hon påpekade att det finns flera 
utvecklingsområden, bland annat för produktkategorin gåbordet som exempelvis 
inte går att anpassa efter föderskornas kroppsstorlekar . Thies Lagergren  
betonade också vikten av att skapa trygghet under en förlossning, detta för att 
få ett fritt flöde av oxytocin, utan detta hormon kan vi inte föda barn. Detta skulle 
exempelvis kunna göras genom att skapa igenkänning i en sjukhusmiljö så att 
det inte känns som en för stor förflyttning från en hemmiljö där många känner sig 
trygga . Utöver detta är det till fördel, enligt Lagergren, att skapa situationer där 
föderskan känner att hen är i kontroll något som många föderskor uttrycker .26  

Under en telefonintervju med Lennart Högman, psykolog och universitetslektorn 
i psykologi vid Stockholms Universitet,  fick jag kunskap om människan och 
dess generella egenskaper för att skapa och känna trygghet. Det finns flertalet 
anledningar till hur pass trygg en människa känner sig i nya situationer, precis 
som en förlossning kan vara, vilket är individuellt och baserat på tidigare 
upplevelser och hur man är som person . Generellt skulle man säga att faktorer 
som påverkar trygghet är såklart hur en bemöts av individer runt omkring en och 
om man känner förtroende till dessa när en själv är i en utlämnad situation likt en 
förlossning . 

25 Li Thies Lagergren, https://portal.research.lu.se/portal/sv/persons/li-thieslagergren(515196e4-7404-4106-8216-69b72e8ccc47). 
 html
26 Telefonintervju, 2019-02-06, med Li Thies Lagergren
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En viktig aspekt till trygghetsskapande är även igenkänningsfaktorn, 
exponeringseffekten, alltså ju mer man exponeras för exempelvis en miljö, desto 
mer kommer en vara positivt inställd till den . Lennart Högman fortsätter att berätta 
att kalla och vassa material kan starta emotionssystemet och alltså skapa en stark 
emotionell reaktion. Diskussioner finns även kring att människan är genetiskt 
kodad kring att uppleva negativt laddade känslor kring objekt som skulle kunna 
skada oss . Då vill människan närma eller fjärma sig . Han fortsatte att berätta under 
intervjun, att objekt kan skapa beteenden hos oss människor, att hen exempelvis 
vill sträcka ut en hand och vidröra ett objekt eller det motsatta .27  

Charlotte Luthander arbetar som förlossningsläkare vid Karolinska Huddinge 
och Solna och är dubbelspecialist inom förlossning och gynekologi . 
Förlossningsläkare är ansvariga för förlossningar som anses inte fortskrida 
normalt, detta kan vara medicinska avvikelser som kommer redan under 
graviditeten och som expert inom dessa frågor diskuterade Charlotte Luthander 
om  trygghetsskapande omvårdnad på just Karolinska och Södertälje sjukhus . Där 
bedrivs ett projekt som heter Min Barnmorska och där får en föderska träffa tre 
barnmorskor, varav någon av dem kommer vara med under förlossningen och har 
alltså jour för just den här föderskan .28 

WORKSHOP

Workshop är ett sätt att få information från intressenter genom aktivitetsbaserad 
undersökningar och övningar . Dessa kan skilja sig mellan olika intressenter då 
till exempel  en grupp designstudenter undersöker form medan en annan grupp 
undersöker funktion .29

Jag har hållit i tre workshops med tre olika grupper. Två av grupperna var med 
designstudenter från Konstfack och en workshop var med en grupp Doulor från 
Doulagruppen. Den första workshopen handlade om att utforska nya hjälpmedel 
som skulle stödja kvinnan i särskilda positioner. Alla deltagare fick två bilder 
på positioner vardera att undersöka och fick sedan skapa vad de själv tyckte 
skulle vara ett bra stöd i denna position, vissa studenter la sig ned för att själva 
undersöka positionen (se bild 6) . 

27 Telefonintervju, 2019-02-08, med Lennart Högman
28 Telefonintervju, 2019-02-12, med Charlotte Millde Luthander
29 Martin, Bella och Hanington, Bruce. Universal Methods of Design, s.62. Beverly: Rockport Publishers, 2012.
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Bild 6: Masterstudent i Individuell studieplan på Konstfack 2019 testar positionen själv.
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Workshop nummer två gick ut på att fyra studenter skulle utforma 
förlossningspallar i lera på en stomme gjord av kartong, detta för att de skulle ha 
samma utgångsposition och storlek . Formen på förlossningspallen skulle vara 
baserad på två ord som mina studentkollegor fick av mig. Orden var rädsla och 
trygghet . Deltagarna visste inte att alla hade fått samma ord . 

Bild 7 & 8: Workshop med Konstfackstudenter från Industridesignprogrammet. 



19



20

Workshop nummer tre var under ett möte med tre doulor från Doulagruppen .30 
Tillsammans diskuterade vi deras upplevelser av förlossningsvården och de 
hjälpmedel inom denna . Tillsammans har de, förutom sina egna förlossningar, 
deltagit i närmare 150 förlossningar. De fick även fylla i varsin tidslinje som jag 
har med i mitt Probe kit, detta för att öppna diskussionen om förbättringar kring 
hjälpmedel generellt . Med hjälp av post-it lappar markerade vi delar av gåbordet 
och förlossningspallen, vilka funktioner som är bra, mindre bra och vad som skulle 
kunna finnas med men som inte finns idag. 

30 Doulagruppen.Hemsida. 2019 http://www.doulagruppen.se (Hämtad 2019-03-20)
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Bild 9 & 10: Workshop med Doulagruppen där vi tillsammans undersökte potentialen i ett  ergonomiskt  utformat gåbord för förlossningar. 
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STUDIEBESÖK

Att se hur förlossningsavdelningar fungerar och ser ut idag har varit viktigt i mitt 
kandidatarbete . Förlossningsavdelningar generellt och förlossningsrum mer 
specifik är ett viktigt sammanhang i detta projekt, då det är det rum som jag 
kommer arbeta utifrån . Jag ville kunna uppleva rummet, fastän jag tittar på det 
från ett utifrånperspektiv .  Jag inte är där i rollen som föderska utan som student i 
industridesign . 

Under mitt första studiebesök  på Södersjukhusets förlossningsavdelning  träffade 
jag chefsbarnmorskan Hanne Fjellvang . Hanne visade mig runt på avdelningen 
och ett förlossningsrum med den klassiska förlossningssängen centralt placerad 
i mitten längs en av rummet långväggar . Väggarna har en dämpad ljus kulör och 
det fanns en del punktbelysning och mycket av de sladdar och apparater som 
kan finnas på ett förlossningsrum, var undangömda bakom en vägg. I rummet 
fanns även en fåtölj och en annan typ av sittmöbel som såg ut som hörndelen i 
en traditionell hörnsoffa . Varje rum hade ett tillhörande badrum, med sittbadkar, 
dusch och toalett . Utöver detta så hade varje rum ett gåbord, en saccosäck och en 
förlossningspall, men förlossningspallen var ofta undanställd i en garderob . 

Bild 11: Förlossningsrum på BB Södra, med den klassiska förlossningssängen centralt placerad i mitten längs en av rummets långväggar.
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Bild 12: Förlossningsrum på BB Stockholm där dem arbetat med att få en mer hemlik miljö i förlossningsrummen. 

Mitt andra studiebesök var på BB Stockholms förlossningsavdelning som ligger 
inhyst på Danderyds sjukhus . På BB Stockholm träffade jag chefsbarnmorskan 
Liselott Widén som visade mig runt . Till skillnad från Söderssjukhusets 
förlossningsavdelning så har BB Stockholm, förutom födelserum, även 
eftervårdsrum på samma våningsplan . BB Stockholm har renoverats under den 
senaste tiden, vilket inneburit  att rummen uppdaterat  i en dov blå skala med 
möbler och inredningsdetaljer i trä och andra naturmaterial . Här har de valt att 
placera sängen diagonalt i rummet, mot ett hörn . Sängen har alltså inte en en 
central plats i rummet. Det finns även fler möbler som kan tänkas finnas i en 
hemmiljö som en soffa, vardagsrumsbord och en gungstol . Det de däremot inte 
har är ett sätt att gömma undan sladdar och apparater utan det syns tydligt längs 
ena långväggen invid sängen . Förlossningspallen står alltid framme i rummet 
medan andra hjälpmedel som gåbord, pilatesboll, madrass, var undangömda . 
Liselotte förklarade att pilatesbollen utförs exempelvis i flera storlekar och att det 
kan ge fel signaler om en viss boll i en viss storlek står i ett rum .
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GÖRANDET/PROTOTYPFRAMSTÄLLA
I den prototypframställande fasen i detta examensprojekt  bedrev jag flera 
moment parallellt och även växelvis . För att göra processen som helhet tydlig och 
kommunikativ har jag valt att tematisera prototypframställandet . Under processen 
har jag använt olika metoder i framställandet av prototyper, metoder som jag lärt 
mig i olika delar av utbildningen i Industridesign på Konstfack . Dessa metoder 
har fungerat väl i  framställande av prototyper . Arbetetet att framställa gåbordet, 
som alltså är det objekt som jag har valt att utveckla innehöll metoder, främst har 
arbetet skett i form av handskisser, 3D-modellering i datorn, formsökande i lera, 
skalmodeller i kartong och fullskala i trä .

I denna rapport har jag sammanfattat min undersökning av förlossningsvården, 
där jag kunde dra slutsatser och kom fram till två hjälpmedel som jag ville 
vidareutveckla, nämligen gåbordet och förlossningspallen . Upplevelsen av 
dessa var att båda uppmanade till aktivitet hos föderskan, till skillnad från den 
passivitet som en liggandes raklång ställning i sängen kan ge . Därför inledde jag 
ett formsökande i dessa två hjälpmedel parallellt, i olika framställningsmetoder . 
Dessa diskuteras mer utförligt längre ner i rapporten . Till slut var jag tvungen att 
bestämma mig för ett av dessa objekt, alltså vilket jag skulle utveckla vidare .  Valet 
föll på att arbeta med gåbordet och att förbättra det till modern förlossningsvård . 
Beslutet grundade sig på min läsning om upprätta förlossningspositioner, 
samt att kroppsrörelser och byte av positioner under förlossningsprocessen 
är fördelaktiga . Slutsatsen blev att ett väl formgivet gåbord kan skapa bättre 
förutsättningar för att en föderska . Både materialval och funktioner ska medverkat 
till att en användare ska vilja använda det och att det ska uppmana till bytande 
av positioner . Min förhoppning är även att ett utvecklat  och ergonomiskt 
formspråk ska medverka till att gåbordet ska kännas som en integrerad del av 
förlossningsrummets interiör . Jag har alltså inte velat utveckla och formge ett 
objekt som står undangömt i ett “materialförråd”, som enbart hämtas efter ett 
uttryckt behov, likt det gör idag . Det kan vara svårt för en föderska att uttrycka 
vad för hjälpmedel hen vill använda, speciellt om hen inte varit i denna situation 
förut . Min förhoppning är snarare att att mitt designförslag ska vara formgivet på 
ett sådant sätt att det inbjuder till interaktion och nyfikenhet, när det redan står i 
rummet .

Bild 14: Klassiskt gåbord som idag brukas på förlossningsavdelningar från företaget Adam Plus. 
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ANALYS GÅBORD

För att förstå hur gåbordet kan förbättras under användandet inom 
förlossningsvården istället för långvården har jag, som jag berört i denna rapport  
intervjuat ett flertal experter och dessutom gjort en egen analys utav vanliga 
förlossningspositioner som tycks kunna få stöd genom att använda ett bättre 
formgivet gåbord . 

De positioner som jag undersökt är: gående, stående framåtlutad, knästående 
framåtlutad, bakvänd squat, framåtvänd squat och utfall. Som det går att se 
på bilderna så tillåter dagens produkter  inte alla dessa positioner på ett 
tillfredsställande sätt . 
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De problem som jag funnit är i huvudsak följande: att föderskan under båda typer 
av squatpositioner inte har ett stöd för foten då det bockade röret “skär in i” de 
nakna fötterna när en står på de .

Gåbordets lägsta position vertikalt tillåter inte föderskan att knäståene hänga över 
gåbordet, det skulle kunna vara bekvämt med handtag även vid en bakåtvänd 
squat,  det vertikala röret för placering av fot under utfall går inte att anpassa efter 
föderskans längd, när gåbordet är bräddat till max så exponeras metallramen på 
gåbordet mellan de två mjuka armkuddarna så att bysten eller magen får en vass 
kant att luta sig mot . 

En annan betydande problembild 
är gåbordets formuttryck . Enligt mig 
varken uttrycker    eller uppmuntrar 
formen till aktivitet, trygghet och 
kroppslig interaktion . Sådana 
egenskaper och funktioner borde 
vara viktiga värdeord i produkter 
utvecklade för förlossningsvården, 
de borde uttrycka vad hjälpmedlet 
ska vara till för . Många av de 
befintliga gåborden är kalla och 
metalliska och känns inte kroppsliga 
utan som en mekanisk ställning som 
inte ska vara mot kroppen . 

Bild 15: Förlossningspositioner som skulle kunna användas i 
gåborded
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SKISSER OCH SKALMODELLER

En stor del av av mitt designutforskande började i att utveckla skisser och från 
dessa framställa skalmodeller . Skisser är en passande arbetsmetod för att snabbt 
utveckla designidéer och att komplettera dessa med skalmodeller, för att få en 
uppfattning om proportioner, mått och volymer . 

Bild 16: Ett första utkast på hur ett gåbord skulle kunna se ut baserat på funktioner och estetiska 
uttryck

I denna fas var jag främst ute efter att pröva funktionsidéer, så jag  använde  
statiska och bärande material, som kartong, sugrör och metalltråd . I bilderna 
nedan visas några av de funktioner som jag undersökte  från vänster till höger:

1 . Ett långt handtag i framkant, som en ledstång för att lättare kunna anpassa 
olika bredd på grepp . En större massa att luta sig mot men som även fungerar 
avskärmande .

2 . Avskärmning på sidorna men öppet framåt för plats för magen . Olika vertikala 
grepp .

3 . Halvöppen former med spjäl för att flörta med former på många barnsängar, 
spjälsängar . 

4 . Helt stängd form för att skapa total avskärmning .

Bild 17: Ett urval av de skalmodeller på gåbordet som varit en stor del av designprocessen.
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LERA
En stor del av min utforskande fas har varit att arbeta fram modeller i lera . Som 
material är lera effektivt för att utforska och framställa specifika former, mer 
organiska och med mer komplexa kurvaturer . Detta är betydligt svårare att 
formsöka i till exempel wellpapp  eller kartong. I formsökandet utgick jag från 
tre former som trygga . De var mjuka, inbjudande och det var som att formen 
omfamnade kroppen och på så sätt blev den även “kroppslig.” 

Bild 19: Tre former som jag utgick från i min formsökning i lera. Från vänster till höger sett,  den cirkulära, den triangulära och äpplet

Därefter utförde jag olika formsökande itereringar i lera, baserade på dessa 
tre former .  I första hand arbetade jag med formsökning på den övre delen av 
gåbordet, den som ger direkta möten med föderskans överkropp . Avsikten är att 
denna del av gåbordet ska ha mjuka formkvaliteter, samtidigt som den ska vara 
stabil och ge stöd . Formen ska tillåta olika positioner, den övre delen ska inte vara 
vass eller kännas främmande för kroppen utan överkroppens möten med den 
övre delen ska kännas naturlig och inbjudande . 

Bild 20-23: Lerform för toppen på gåbordet,  baserad på grundform “äpple”, bild 24-25: Lerform för toppen på gåbordet,  baserad på grund-
form “triangulär”, bild 26-29: Lerform för toppen på gåbordet,  baserad på grundform “cirkulär”
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PROTOTYP I FULLSKALA

Att arbeta i fullskala är en effektiv metod för att få förståelse för 
objektets proportioner, avstånd, materialkombinationer och möjliga 
sammansättningsmetoder och hur objektet som helhet kan relatera till en 
användare . Att framställa fullskaliga prototyper/modeller var även ett effektivt  
sätt att testa möjliga positioner . Genom att först bygga en grövre modell (se 
första raden av bilder nedan) kunde jag testa benens positioner, detta för att 
åstadkomma  balans, harmoni och en väl avvägda proportioner i formen . Jag 
tillverkade även modulära toppformer som jag kunde trä på ramen för att testa 
olika uttryck, de som jag utforskade i lera, den cirkulära, triangulära och äpplet . 
Syftet med att gå från småskaliga modeller i lera till fullskaliga modeller var att 
testa mina olika teser kring hur dessa runda kurvaturer skulle kännas mot kroppen . 

Bild 26: Grundstomme i träreglar och mdf, sett i tre olika vinklar
Bild 27: Grundstomme iklädd wellpapp baserad på “äppelformen”

Bild 28: Grundstomme iklädd wellpapp baserad på “triangulära formen”
Bild 29: Grundstomme iklädd wellpapp baserad på “cirkulära formen”
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PRESENTATIONSMODELL AV KONCEPTET - FÖRSTA UTKASTET

Från processen av att undersöka former i fullskala kunde jag dra flera slutsatser. 
Först upptäckte jag att gåbordet måste vara helt öppen i framkant mellan de två 
bärande benen, så att  föderskans graviditetsmage skulle kunna få plats . En effekt 
blir att de två benen måste placeras tillräckligt långt ifrån varandra, för att tillåta 
detta, men samtidigt tillräckligt nära för att kunna bära ovandelen av formen . 

I toppformen arbetade jag med att få fram en avskärmning för att skapa trygghet 
och en känsla av omfamning, se till exempel bild 34 . Höjden på den avskärmande 
delen begränsades av flera faktorer, bland annat måste bordet vara höj-och 
sänkbart,  och därför var paneler otänkbara i denna cirkulära form . Då toppformen 
även måste vara öppen i framkant så blev till och med den triangulära 
modellen för instängd (se bild 33) . Den triangulära formen fungerade väl ur ett 
funktionsperspektiv men problemet var att en triangel alltid har en riktning, hur 
trubbig den än är . Det som upplevs som intressant i de triangulära lerformerna 
blev starka riktningar och krafter i fullskalemodellen, vilket gjorde att triangulära 
modellen kändes som ett fordon, som en pil som skulle skjutas genom rummet . 
Min vision var att gåbordet skulle uttrycka mer stabilitet än framåtrörelse . Därför 
valde jag att lämna denna form . Den cirkulära å andra sidan uttryckte för mycket 
stabilitet och var påtagligt likt en svårflyttad kolonn. Uttrycket i gåbordet krävde 
någon typ av aktivitet och en kroppslighet vilket den äppelformade toppformen 
uttryckte .

Denna form tillät föderskan att luta sig mot insidan av formen på flera olika sätt 
utan att det skavs eller att hen upplevde att den som främmande . Medarna 
som hen ska kunna stå på måste vara parallella längs golvet så att de kan tillåta 
flera olika placeringar av fötter och tillräckligt långa om hen vill stå på knäna på 
de . Hjulen på gåbordet placerades där det fanns en balans och harmoni men i 
slutmodellen täcktes det mer för att öka känslan av stabilitet . Det var ändå viktigt 
att visa att hjulen fanns därför visa på rörligheten i objektet om så önskas att 
användas på det sättet också .

Bild 30-32: Första fullskaliga prototypen som jag presenterar för lärare och kritiker
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3D-MODELLERING I RHINO

I 3D-modelleringsprogrammet Rhino är det tacksamt att arbeta med former som 
en itererar men med små förändringar . Det är en snabb och effektiv metod för att 
kunna producera en stor skala av modeller men där endast små förändringar har 
skett .

Från Rhino är ett naturligt nästa steg att undersöka färger, möjliga material, 
texturer och kompositioner i ett renderingsprogram . Som jag diskuterar vidare 
under rubriken “materialval” så har jag valt trä och stål som huvudkomponenter 
i mitt designförslag. Men då det finns många olika sätt att behandla ett trä på, 
exempelvis, vax, oljor, bets och stål som kan lackas på olika sätt med glans utan 
glans med flera. Dessa drastiska val som kan göra en stor inverkan på hur formen 
uppfattas och de alla personliga associationer vi har kring färg, så är renderingar 
ett utmärkt verktyg för att testa . 

MATERIALVAL

Det finns en rad övervägande att göra i materialval. Den här delen ska jag 
diskutera stål men ännu mera trä och dess egenskaper samt varför det passar i 
detta objekt . Stål är ett starkt och hårt material, och tack vare dessa egenskaper 
ger stål struktur och stabilitet i en konstruktion . Andra värdefulla egenskaper hos 
stålet är att det är helt återvinningsbart och att jämfört med andra material går 
det åt relativt lite energi för att tillverka det . Det är även ett utmärkt material att 
använda där det finns höga krav på hygien som det tex finns inom sjukvården. 
Bockad stål kan dessutom upplevas som mjukare, bland annat genom att 
framställa kurvaturer istället för former som på abrupta sätt skär in i varandra .

Orsaker till att välja trä som material i mitt designförslag . Trä är förnybart, hållbart, 
miljövänligt och är enkelt att underhålla .  Utöver träets miljövänliga kvaliteter så är 
det ett otroligt slitstarkt material, i förhållande till  dess vikt .  Vilket är fördelaktig i 
en förlossningssituation eftersom föderskan arbetar med sin kropp  och använder  
enorma krafter för att kunna föda ett barn . I detta projekt har jag använt massivt 
virke i björk som är ett hårt ljust träslag som  många känner igen från sina hem 
eller miljöer som vi har vistats i under vår uppväxt, denna igenkänningsfaktor 
i ett material har varit viktigt i framställandet av mitt designförslag . Stort fokus 
har också legat på att åstadkomma en tryggheten i den särskilt utsatta situation 
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som förlossning kan vara . Träslaget björk är också ett lokalt material . Det växer 
dessutom i flera delar av Sverige, det är ett av det vanligaste lövträd i landet, så 
vid användning av björk kan transportsträckor förkortas . 

POTENTIELLA PRODUKTIONSMÖJLIGHETER

Produktionen av min prototyp har till stor del skett av manuellt arbete men jag 
ser tydligt att processen skulle kunna anpassas till mer industriell produktion . 
Min process har gått från att köpa massivt virke som jag har gjort om till bräder 
genom kapning, hyvling och slipning . Dessa plankor har sen limmats ihop i 
konstellationer för att sen kunna fräsas ut i skolans treaxlade CNC-fräs (en maskin 
för skärande arbete i material som exempelvis trä, här är den datorprogrammerad 
och läser en fil baserad på en 3d-modellerad Rhinoskiss). På grund av att fräsen 
var treaxlad och endast kunde fräsa i x,y och z-led, fräste jag många lager av 
plankor separat  som sedan limfogas ihop och efterbearbetas med vinkelslip och 
handhållen maskinslip .

Bild 37:Resultat från fräsningen utav toppformen i CNC fräsen
Bild 35: Massivt virke i björk som användes som träslag i min prototyp.
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Designförslag: Stå upp(rätt) för en 
tryggare förlossning - Design för 
uppmaning till rörelsefrihet i modern 
förlossningsvård

Bild 38: En renderad version av designförslaget till ett gåbord anpassat till förlossningar

SUMMERING AV SYFTE OCH PROCESS
I Sverige är det idag säkert att föda barn och den mödra- och barnadödligheten 
vi har är bland den lägsta i världen . Trots detta så lider ungefär en femtedel av 
alla gravida kvinnor i Sverige av en stark eller mycket stark förlossningsrädsla . 
Det finns uppenbarligen glapp mellan den medicinska kunskapen och 
förlossningspraktiken. I modern förlossningsvård finns en rad redskap som ska 
förbättra och underlätta, flertalet av dessa redskap är dessutom inte utvecklade 
specifikt för ett förlossningsarbete, utan är inlån från andra sjukvårdsavdelningar. 
Vilket skapade funderingar kring varför denna vård inte är prioriterad att få egna 
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hjälpmedel som är utvecklade för detta syfte . Genom detta projekt ville jag 
skapa bättre förutsättningar för en föderska att uppmanas att testa olika upprätta 
förlossningsställningar för att öka tryggheten under en förlossning på ett sjukhus . 
Historiskt har hjälpmedel utvecklade för mannen inte betraktats som hjälpmedel 
för att bara undvika börda, utan objekt där användaren förväntas vara mer aktiv, 
ta kommando och vara i kontroll . Denna aspekt har jag velat anamma i mitt 
förlossningshjälpmedel för att få upp föderskan från passiviteten i en liggandes 
position i förlossningssängen .
Under min designprocess har jag använt olika metoder för att inhämta kunskap . 
Genom intervjuer har jag pratat med experter som inom fältet förlossning och 
psykologi . En gemensam strävan som jag fått från intervjuerna är ambitionen 
att skapa trygghetsskapande omvårdnad, och att inreda miljöer som stödjer 
och underlättar detta . Människan är givetvis individuell med tankar och tidigare 
upplevelser kring vad trygghet är, men gemensamt är känslan av att vara i 
kontroll, ha igenkänning i sin miljö och att känna tillit till människor runt omkring . 
Det finns flera metoder för att nå ut till den enskilda föderskan. I detta projekt 
har jag använt olika forum på internet för föräldrar, vidare har jag skrivit formulär, 
skickat ut probekit för att få mer detaljerade beskrivningar . Jag ville få personliga 
berättelser om vad som hänt enskilda individer och inte endast statistik .

GESTALTNINGSPROCESS OCH PROTOTYPSAMMANSTÄLLNING
I den prototypframställande fasen i detta examensprojekt utövade jag flera 
moment parallellt och även växelvis . En stor del av av mitt designutforskande 
började i att utveckla skisser och från dessa framställa skalmodeller i hårdare 
material som kartong . I denna fas var jag främst ute efter att pröva funktionsidéer 
och när jag gick över till estetiska formsäkningar använde jag mig av lera . Som 
material är lera effektivt för att utforska och framställa specifika former, mer 
organiska och med mer komplexa kurvaturer . När jag sedan arbetade mig upp 
i fullskala arbetade jag med en grövre modell gjord i en stomme av trä som jag 
klädde in i olika formationer av wellpapp. En stor del av formsökandet gjordes 
även i 3D-modeleringsprogrammet Rhino och renderingsmjukvaran Keyshot . 
produktutvecklat, med mina undersökningsmetoder typ modellundersökande, 
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DESIGNFÖRSLAG
Mitt designförslag och resultat av denna process är ett förlossningsanpassat 
gåbord som uppmanar till rörelsefrihet i modern förlossningsvård . Jag vill att 
gåbordet ska väcka nyfikenhet hos föderskan, att hen ska vilja testa och undersöka 
hur gåbordet känns att arbeta med. Det ska finnas möjligheter till att prova 
flertalet förlossningsställningar utefter vad som är bekvämt för just din kropp.

Mitt slutgiltiga gåbord är en form som består av fem huvudkomponenter, den 
övre mjuka delen som är i ett lättavtorkad textilt material som är skönt och mjukt 
mot kroppen . Därefter är den övre bärande träformen som har en stödfunktion för 
överdelen av kroppen . Formen är kroppslig och skulpteral med mjuka kurvaturer 
som kramar om kroppen . Detta följs av två teleskoperande ben i metall som har 
en slaglängd på 50 cm . Detta gör att bordet kan sänkas till en väldigt låg höjd 
som är bekväm och man vill hänga från den i en squatpositon eller då en vill stå 
på knä och hänga över den . 
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Den högsta positionen tillåter en bekväm stående ställning och kan däremellan 
låsas vid vilken önskvärd höjd som helst. Längst ner återfinns den andra träformen 
som tillåter en att bekvämt stå på den eller positionera fötterna på olika höjder för 
att stå i utfallssteg . Den nedre trädelen är även bredare och längre än den övre 
delen vilket skapar en stabilitet och formen kan på så sätt inte tippa . Sist men inte 
minst har vi hjulen som har funktionen att med lätthet förflytta formen vid behov. 
Dessa kan även låsas vilket gör att föderskan med lätthet kan hänga i den och 
använda gåbordet endast som ett stabilt stående hjälpmedel .

Bild 39: En renderad version av designförslaget till ett gåbord anpassat till förlossningar, visas här i olika upprätta förlossningspositioner
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Konstfacks vårutställning 2019
I min utställning under Konstfacks vårutställningen skapade jag en sjukhuslik 
miljö för att besökarna skulle förstå sammanhanget, den tänkbara kontexten för 
mitt designförslag .  Långa engångsdraperier sponsrade av Specialgardiner AB, 
bildade fond längs ena långväggen . Gardinerna var i en klassisk ljus klarblå kulör, 
som syftade till att ge associationer till sjukhus och sanitet . I rummet placerades 
även en klädhängare i samma ljusa trä som mitt desingförskg, och på den hängde 
jag en patientskjorta som  många  patienter bär under sin sjukhusvistelse . I 
utställningsrummet hade jag ett fönster mot seminariegången, vilket passade 
mitt projekt ypperligt då det påminde om sjukhusfönster mot en innergård . Runt 
fönstret hängde jag upp ett par skira vita gardiner, för att förstärka känslan av ett 
sjukhus inrett av landstinget . Intill fönstret placerade jag en informativ skylt med 
text som förklarade projektet . Den potential och användningsmöjligheter som 
jag menar finns mitt designförslag illustrerades med 8 fotografier, där en individ 
intog olika förlossningspositioner och som en föderska skulle kunna inta i mitt 
designförslag . 

Generellt var interiören i mitt utställningsrum sparsmakad, men med väl utvalda 
detaljer . Detta var ett medvetet val så att mitt designförslag skulle kontrasteras 
mot en traditionell klinisk sjukhusmiljö . Jag ville skapa en tydlig distinktion mellan 
vad som var scenografi och vad som var mitt examensarbete. 

Min utställning hade många besökare under utställningens tio dagar, vilka gav 
mig mycket väl begrundad återkopplingar . Det var övergripande väldigt positiv 
respons och jag hade förmånen att få besök av flera barnmorskor och annan 
sjukhuspersonal . Många uttryckte en önskan av att få kunna ha ett sådant objekt 
på sin förlossningsavdelning och många personer som redan hade fött barn hade 
önskat att få använda mitt designförslag under sin förlossning .   

Bild 40: Vårutställning på Konstfack mellan den 16e-26e maj 2019
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Bild 41: Vårutställning på Kontsfack mellan den 16e-26e maj 2019
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Reflektion
Under detta examensarbete har jag utvecklat flera sidor hos mig själv som 
designer . Jag har lärt mig att driva ett eget projekt där det har varit upp till 
mig planera och genomföra arbetet . Att intervjua experter och få fram fakta 
och information har såklart varit både utmanade men lärorikt .  Intervjuerna 
har gett praktisk kunskap och jag är tacksam att jag kan ha fått öva upp min 
egna intervjuteknik . Under detta projekt har jag spenderat mycket tid i skolans 
träverkstad, vilket var en förhoppning när projektet inleddes . lera för mig nya 
maskiner och tekniker, som CNC- fräsen och 3D-teknik i Rhino, har utvecklats 
under detta projekt .

Det jag gärna hade vidareutvecklat om jag fått med tid under mitt examensarbete 
hade varit att utforska flera lösningar på handtag och händernas olika placeringar 
på gåbordet. Jag tänker att det finns möjlighet att utveckla detta, då handstyrkan 
kan påverkas mycket beroende av händernas placeringar .  Likaså hade det varit 
intressant att få utveckla hjul,  specifikt till mitt designförslag och som passar detta 
användingsområde . Hjulen skulle inte behöva vara så friktionsfria, som många 
är idag, utan skulle kunna vara ganska tunga att rulla,  för att öka stabiliteten . Det 
hade även varit intressant att inkorporera möjligheter för placering av medicinska 
accessoarer, som exempelvis dropp .

Efter att jag genomfört detta projekt fortsätter jag på Konstfacks masterutbildning 
i industridesign med en förhoppning att är att fortsätta mina undersökningar av att 
produktutveckla design inom sjukvården . 
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