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SAMMANFATTNING 

Introduktion: Att föda barn är en stor upplevelse som man bär med sig hela livet, 

oavsett om minnet är positivt eller negativt. Målet för oss som arbetar inom 

förlossningsvården är att alla blivande föräldrar ska ha en positiv 

förlossningsupplevelse.  Dagens förlossningsvård ställer stora krav på barnmorskan, 

vilken ska arbeta säkert, utveckla kompetens och ha ett stödjande samt 

individanpassat bemötande. 

Syfte: Syftet var att beskriva hur barnmorskor ser på stöd vid förlossning.                                                                

Metod: Fyra fokusgruppintervjuer utfördes på fyra olika norrländska sjukhus där 

barnmorskans syn på stöd vid förlossning berördes. 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.                                                                                                                        

Resultat: Resultatet redovisas utifrån barnmorskornas beskrivning av vad stöd 

innebär vid förlossning. Texten indelades i två domäner: Möjligheter till stöd samt 

begränsningar till stöd. I dessa domäner framkom teman såsom: Bemötandets 

betydelse, beröringens betydelse, närvarons betydelse, betydelsen av att känna 

trygghet, kommunikationens betydelse, betydelse av respekt och ansvar, tillitens 

betydelse, känna otillräcklighet, känna sig vilsen samt sakna tilltro till det 

normala.  

Diskussion & slutsats: Barnmorskorna hade flera vägar till stöd, ett individuellt 

bemötande, de vågade vara fysiskt nära kvinnan och ansåg att de hade en intuition 

av att känna när de skulle vara närvarande. Att vara trygg var viktigt både för 

barnmorskan och för kvinnan. De gav fortlöpande information och respekterade 

kvinnan. De kände ett starkt ansvar för sin roll, och ville ge kvinnorna en tilltro att 

föda. Begränsningar till stöd var att de kände sig otillräckliga och vilsna i en 

förändrad organisation. Framtiden bringar stora utmaningar i att kunna förmedla 

empowerment, att få den födande kvinnan att tro på sig själv och att locka fram den 

inre styrkan för att föda barn.  

Nyckelord: Barnmorska, Kommunikation, Stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

ABSTRACT 
 

Introduction: Giving birth is a very unique experience that influences the rest of a 

woman’s reproductive life, regardless if the memory is positive or not. Midwives 

goal is to give all parents a positive memory of this experience. Today´s maternity 

care put great demands on the midwife, who should be working safely, develop 

skills, support and individualized treatment. 

Objective: To describe a midwife`s opinion about support during labour. 

Method: Four focus group interviews were conducted at four different hospitals in 

the northern part of Sweden. Following issues was focused: How midwife´s 

practise support during labour. The results were analysed using qualitative content 

analysis. 

Results: The results are presented by the midwives description of the support 

during labour. Two domains emerged: Different possibilities about support and 

limitations of support. Through the domains we found several themes. The meaning 

of the first meeting, the meaning of  physical contact, the meaning of presence, the 

meaning of feeling safe, the meaning of communication, the meaning of respect and 

responsibility, the meaning of trust, the feeling of not being able to support, feeling 

lost and missing faith to the nature.   

Discussion & conclusion: The Midwives had different ways of support during 

childbirth such as, individual care; they dared to be Physical involved whit the 

woman. And they could feel an intuition of when they had to be present. To be safe 

was important for both the midwife and the women. They gave continuous 

information and respected the woman. They felt a strong responsibility for its role, 

and wanted to give the women a confidence to give birth. Limitations in support 

were that they felt inadequate and lost in a changed organization. The future brings 

great challenges in order to convey empowerment to the women in labour, to 

believe in themselves and to elicit the inner strength to give birth. 

Keywords: Communication, Midwifery, Support 
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INLEDNING     

Att föda barn är en stor upplevelse som man bär med sig hela livet, oavsett minnet 

är positivt eller negativt. Efter att ha arbetat som barnmorskor i ett antal år och haft 

förmånen att uppleva och vara delaktig i ett flertal kvinnors förlossningar har en 

djup insikt rotat sig i att förlossningsupplevelsen har för många kvinnor en 

avgörande betydelse för det fortsatta reproduktiva livet. Målet för oss som arbetar 

inom förlossningsvården är att alla blivande föräldrar ska ha en positiv upplevelse. I 

vår etiska kod för barnmorskor som ICM - International Confederation of Midwifes 

(2011) utarbetat ingår att barnmorskan är lyhörd om kvinnans psykiska, fysiska, 

emotionella och andliga behov.  Det bygger på en ömsesidig tillit och ett 

utvecklande av en relation och ett partnerskap där information och delaktighet är i 

fokus.  Barnmorskans uppgift är att stödja under förlossningsprocessen.  Känslor, 

relationer och vård måste integreras, allt för att kvinnorna ska uppleva denna 

förkroppsligade upplevelse bra (Walsh, 2010). 

Timmins och Mccabe (2005) beskriver att barnmorskan kan ses som patientens 

”advokat”. Att vara med kvinnan och att ha en god relation är ett av en barnmorskas 

nyckelbegrepp, kvinnan ska motiveras och stödjas, det är det essentiella ur en 

barnmorskas vårdande (Leinweber & Rowe, 2010). En form av stöd är medverkan, 

flera studier visar att föräldrarna vill vara med, de vill ha informerade val då beslut 

ska fattas, de vill veta vad som sker (Bayes, Fenwick & Hauk, 2008; Record & 

Wilson, 2011).  

Dagens förlossningsvård ställer stora krav på barnmorskan, hon ska arbeta säkert, 

hon ska utveckla kompetens och hennes bemötande ska vara individanpassat. 

Sjukvården har besparingskrav, resurser minskar och behovet av den specifika 

vården ökar. Samhället idag formar individer, vi lever i ett högteknologisk och 

informationssökande samhälle, alla har rätt till en säker och god vård. Flera studier 

finns idag, där det framkommer att kvinnor är rädda för att föda. Att de är rädda för 

att föda beror ofta på avsaknad av stöd, att inte ha fått tillräckligt med information 

om förloppet samt bristande närvaro under förlossningen och att kvinnorna känner 

att de inte har kontroll över situationen. Allt detta kan innebära att den reproduktiva 

hälsan äventyras. Hur barnmorskor konkret arbetar med att stödja föräldrar genom 



2 
 

en förlossning finns det inte så mycket forskat runt, denna studie fokuserar på hur 

barnmorskor stödjer blivande föräldrar, och vilka möjligheter till stöd som finns. 

  

BAKGRUND 

Records & Wilson (2011) jämför hur det var att föda barn för 40 år sedan och hur 

det är nu. Det visade sig att kvinnorna redan då förväntade sig att bli behandlade 

med respekt.  De ville vara med och fatta beslut i förlossningsprocessen, de ville ha 

inflytande men istället så var det sjukvårdspersonalen som tog över. Records & 

Wilson menar att det har skett en liten progress idag men det är långt ifrån färdigt. 

De föreslår att vi ska utveckla ett individuellt och ”skräddarsytt” stöd för 

kvinnorna. Behandlas kvinnorna med värdighet och respekt så ökas deras kraft och 

tilltro vilket leder till en positiv reproduktiv hälsa.  

Larsson, Aldegarmann, och Aarts (2007)  påtalar att stödet har förändrats, nu för 

tiden har barnaföderskorna mer inflytande i processen vilket medför en förändrad 

roll även för barnmorskorna. De såg en humanare vård, stödet de ville ge 

uppskattades och efterfrågades. Det fanns ett bättre samarbete med föräldraparen, 

stödet kunde individualiseras. Ett individuellt stöd är av olika art för de blivande 

föräldrarna. Något som framkommit i Lundgren och Bergs (2007) studie är att en 

barnmorska ska vara tillgänglig, hon ska ha tilltro till kvinnan, det ska finnas en 

ömsesidighet, hon ska bekräfta och stötta det unika och förstå meningen av 

behoven. Finns denna interaktion så är det goda förutsättningar för att relationen 

fungerar bra. 

Att behandla de födande kvinnorna med respekt innebär enligt Downe (2010) att ge 

individuell vård där man tar hänsyn till kvinnans personliga och familjära uppväxt, 

socialt och kulturellt. Man ska även ta tillvara hennes förväntningar och tilltro till 

vården, se hennes unika biofysiska profil.  Det är också ett perspektiv som erkänner 

den kunskap som kan vinnas genom ett omtänksamt svar som kallas kärlek. Detta 

svar är engagerat, empatiskt och ömsesidigt givande. För att stödja kvinnor genom 

en ritual som en förlossning innebär behöver barnmorskor engagera sig och väga 

upp kunskap från en rad olika kunskapsteoretiska perspektiv som bygger på en rad 

olika ontologiska positioner. För att ge stöd eftersträvas kunskaper från 

barnmorskan som emotionell intelligens, vilket beskrivs enlig Byrom & Downe, 
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(2008) med ord som vårdande attityd, empati, stödjande, kunna kommunicera, tyst 

kunskap och att snabbt etablera en relation. Att kunna kommunicera är en 

förutsättning för stödet och hur barnmorskan kommunicerar beror på hennes 

kommunikationsskicklighet. Kommunikationsskicklighet innebär enligt, 

Domanjnko, Drglin och Pahor (2011) och Butler, Fraser och Murphy (2008) att 

kommunicera med ett etiskt, empatiskt, förnuftigt och informerande 

förhållningssätt, det handlar om ett partnerskap mellan kvinnan och barnmorskan.  

Kommunikation innebär även säkerhet. Timmins (2011) anser att 

kommunikationen är fundamental.  Hon vill betona att det gäller en medvetenhet, 

att bli medveten om hur jag uppfattas. Fungerar inte kommunikationen så brister 

det i säkerheten. Avsaknad i kommunikation kan leda till att man kompromissar i 

säkerhet och det blir inte heller någon kvalitet på vården. Även Halldorsdottir och 

Karlsdottir (2011) anser att kommunikation säkerställer vården. Barnmorskan ska 

skapa en tillitsfull och förtroendeingivande relation till patienten, hon ska ha 

känslighet för den nonverbala kommunikationen. De nämner även koncept som 

kallas professionell visdom, det är ett nytt koncept för att beteckna samspelet 

mellan kunskap och erfarenhet. Den professionella barnmorskan har interpersonell 

kompetens, med det menas att man kan kommunicera positivt partnerskap med 

kvinnan och hennes familj. De menar att praxis inte enbart kan vara evidensbaserad 

utan den måste också vara teoribaserad. Deras slutsats är att en professionell 

barnmorska, arbetar med empowering vilket är nyckeln till framgång vid en 

förlossning (Halldorsdottir och Karlsdottir, 2011).  

Hermansson & Mårtensson (2010) förklarar vad empowerment betyder ur ett 

barnmorskeperspektiv. De beskriver det som att utveckla ett förtroende, att starta en 

medvetenhet, göra det möjligt att reflektera över en förändrad process, att handla 

utifrån föräldrarnas perspektiv, med deras egna ord, göra föräldrarna involverade i 

vården och göra det möjligt för dem att fatta egna informerade beslut, bekräfta den 

personliga upplevelsen med att bli förälder.  

För många kvinnor är det väsentligaste för en säker och tillfredsställande 

förlossning att ha positiv uppmuntran och stöd av sin följeslagare. Massage kan 

förbättra dessa ingredienser genom att lägga till kunnig omtänksam beröring vilket 

kan minska smärtan och leda till avkoppling.  Att serva kvinnor i förlossning, 
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bevittna ett barns födelse och att positivt påverka kvinnors lyhördhet för sitt barn är 

unikt och en kraftfull möjlighet. Att bli inbjuden och övervaka denna händelse visar 

på att du har kompetens att få kvinnan att känna sig hemmastadd. Viktigt att ha i 

åtanke är att din närvaro och dina handlingar kan komma att få en djupare mening 

för kvinnan än du någonsin kunnat ana. Barnmorskans närvaro kommer för alltid 

bli en del av kvinnans och barnets förlossningshistoria (Stager, 2009).  

Det handlar om ett vårdande förhållningsätt. Berg (2010) menar att ett vårdande 

förhållningssätt tar avstånd från alla former av fördömelse, straff, maktutövning, 

kränkande bemötande och dålig eller utebliven vård, samt bekräftar och stödjer 

rätten till självbestämmande och gott självförtroende. En professionell barnmorska 

behöver medvetandegöra sina grundvärderingar eftersom att det dels påverkar 

hennes förhållningssätt samt den vård som ges, reflektera. Hon vill att barnmorskan 

ska ha ett normaliserande synsätt på barnafödandet, att stödja det som främjar hälsa, 

salutogena faktorer före det patologiska. För att se detta måste det finnas en tilltro 

till kroppens fysiologiska process och endast vid indikationer som är 

evidensbaserade och etiskt försvarbara genomföra undersökningar och medicinska 

behandlingar. Att vara känslig och lyhörd för den unika situationen (Berg, 2010; 

Davis, 2010).  

En barnmorska bör ha en helhetssyn, vara en barmhärtig medmänsklig vakt.  Hon 

bör ha en sensorisk kompetens, en analytisk kapacitet och erfarenhet. Hon har 

medicinsk-tekniska kunskaper som krävs, hon handlar med ett gott uppförande. 

Denna yrkesgrupp är en del av ett helande yrke, hon ska känna” från hjärtat” 

(Baeyens & Johansson, 2008; Byrom & Downe, 2008). 

Stressen vid förlossningsavdelningarna kan förhindra att barnmorskor inte kan ge 

kvinnorna en central roll i processen.  En stressig organisation, avsaknad av stöd 

och en rädd blivande mamma gör det omöjligt till en positiv händelse (Larkin, 

Begley & Devane, 2011). För att optimera förlossningsupplevelsen så måste 

barnmorskan arbeta med positivt stöd och uppmuntran och ha en förstående 

attityd (Howarth, Swain & Treharne, 2011). Att barnmorskor inte kan ge stöd kan 

bero på olika omständigheter så som en upptagen anestesiläkare eller 

personalbrist. Det är områden som kan förändras och bör förändras men en bra 
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barnmorska kan kompensera för ett dåligt och bristande system. (McCourt, 2010; 

Waldenström, 2007). 

Hur vi ser på människor vi möter handlar inte bara om vilka de är och vilken roll i 

samhället de har. Vår syn på människor handlar även om traditioner och den livssyn 

vi själva bär med oss. Etik och människosyn hänger nära samman, hur vi uppfattar 

människan hänger ihop med de etiska bedömningar vi gör, vi kan utveckla dessa 

färdigheter (Henriksen & Vetlesen, 2001). 

Det finns studier som vill påvisa att stödet har betydelse för att det ska bli progress i 

förlossningen, inte bara att det ska upplevas bra, frånvaro av stöd kan innebära 

högre risker rent medicinskt. Att en förlossning avstannar och måste avslutas 

instrumentellt är den vanligaste komplikationen hos en förstföderska. Kjaergaard, 

Foldgast & Dykes (2007) belyser interaktionen mellan den födande kvinnan och 

barnmorskan, de menar att barnmorskan kan stötta kvinnan så att hon känner 

kontroll i situationen. Barnmorskorna kan hjälpa kvinnorna att fokusera, få ihop 

kropp och hjärna, få kvinnorna att förstå varför det känns som det känns och varför 

det gör ont. Barnmorskorna bör hjälpa den födande på detta sätt, att släppa 

kontrollen och att sedan återfå den. De bör lyssna till den födande, skriver Doherty 

(2010), hon har i en studie intervjuat födande kvinnor. Barnmorskor bör ge ett 

individuellt stöd och bemötande. Det bör finnas en sorts terapeutisk allians mellan 

barnmorskan och den födande kvinnan, får kvinnan det stöd hon söker så blir hon 

stark och klarar det mesta. Några som intervjuat barnmorskor om hur de ser till de 

födande beträffande smärtan är Lundgren & Dahlberg (2002). Barnmorskorna i 

studien menar att lyssna till kvinnorna är fundamentalt, att ge kvinnorna en 

möjlighet att vara med och påverka, genom detta känner kvinnorna eget ansvar över 

förlossningen och för att uppnå detta så krävs en tillitsfull relation.  

Olafsdottir (2006) har intervjuat barnmorskor i syfte att identifiera vekligheten, 

genom att barnmorskorna själva fått berätta förlossningshistorier, att synliggöra 

barnmorskors kunskap och ideologi. Barnmorskorna i studien menade att ”vara 

med kvinnan” var det viktigaste och att det var genom detta de kunde utveckla sin 

kunskap. De ville ha en ömsesidig relation med kvinnan, för att erbjuda en säker 

och stödjande vård. Närvaro innebar en form av stöd, den upplevdes av 
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barnmorskorna som lärande och den gav säkerhet och genom detta ingavs trygghet i 

relationen barnmorska - födande.   

Några som undersökt hur en bra barnmorska bör vara är (Nicholls, Skirton & 

Webb, 2011; Nicholls & Webb, 2006) åsikter som framkom var: ”bra barnmorskor 

fortsätter att lära”, bra barnmorskor ser kvinnor som individer och anpassar vården 

efter den enskilde”, ”bra barnmorskor är skickliga att kommunicera”. Hon är 

känslomässig, snäll och stödjande.  

Barnmorskors yrkesroll har förändrats. Idag har kvinnorna mer inflytande i 

födelseprocessen. Vården är individualiserad och hänsyn samt respekt beaktas i 

varje möte. Stödet vid förlossning handlar mycket om empowerment, närvaro, 

kommunikation och delaktighet. Vi har i denna studie försökt ta reda på vad några 

barnmorskor i Norrland  menar med stöd. Vi ville veta hur de ger stöd och vilka 

verktyg de använder sig av. 

PROBLEMFORMULERING 

 I dag finns flera studier som visar att stöd innebär, att en barnmorska ska vara 

tillgänglig, hon ska ha tilltro till kvinnan, det ska finnas en ömsesidighet, hon ska 

bekräfta och stötta det unika, och förstå meningen av behoven. Trots detta så får 

inte alla kvinnor det stöd de behöver. Det rapporteras om avsaknad av stöd i form 

av bemötande, närvaro och kommunikation. Det finns flera studier som påvisar 

stödets betydelse vid förlossning. Ges kvinnor ett kontinuerligt professionellt stöd 

under förlossningen så kan det resultera i ett kortare förlossningsförlopp, minskad 

förekomst av instrumentella förlossningar, färre antal kejsarsnitt, minskad 

användning av farmakologisk smärtlindring, minskad användning av 

värkstimulerande dropp samt att amningen främjas och en optimerad bindning 

mor barn.  För att kunna förbättra omvårdnaden är det av värde att studera ur ett 

barnmorskperspektiv, hur barnmorskor definierar och upplever tillgången till 

känslomässigt stöd som kvinnor vill ha. 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur barnmorskor ser på stöd vid förlossning. 
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METOD 

Kvalitativ metod 

Den här studien genomfördes med kvalitativ metod.  Intervjuer genomfördes med 

barnmorskor som arbetar inom förlossningsvård. Den kvalitativa forskningen syftar 

till att beskriva samt tolka texter. Fördelar med en kvalitativ analys är att det finns 

en förankring i verkligheten, datamaterialet blir rikhaltigt och detaljerat samt att det 

finns en tolerans för tvetydigheter och motsägelser (Denscombe, 2009).  

Deltagare 

Det var totalt 14 barnmorskor som deltog i studien. Skriftlig information 

beträffande studien samt förfrågan om deltagande inhämtades och administrerades 

via klinikcheferna vid fyra Norrlands sjukhus, innan intervjuerna ägde rum 

(bilaga1). De som valdes ut fick skriftlig samt muntlig information, deltagandet var 

frivilligt. Sjukhusen valdes utifrån geografisk närhet till författarna samt dess olika 

storlek gällande förlossningstal. Det största sjukhuset hade ca 2000 förlossningar 

per år, sedan var det ett sjukhus med ca 1650 förlossningar per år, ett med ca 1000 

förlossningar per år och det sista med ca 300 förlossningar per år. Enhetschef vid 

respektive sjukhus valde ut barnmorskor utifrån olika lång erfarenhet samt intresse 

att delta i studien (bilaga 2).  Deltagarna hade från 7 månaders erfarenhet upp till 27 

år i yrket. Medianvärdet av hur länge de arbetat var ca 15 år.  

Datainsamling 

Fokusgruppintervjuer gjordes vid ett tillfälle på varje sjukhus under vecka åtta samt 

tretton och intervjuerna genomfördes under deltagarnas arbetstid i ett avskilt 

konferensrum på arbetsplatsen. Innan varje intervju påbörjades informerades 

deltagarna muntligt. Intervjuerna genomfördes av oss. Intervjuerna varade mellan 

42 till 54 minuter med ett medianvärde på 50 minuter. Deltagarna bestod av som 

mest 6 barnmorskor och som minst 2 barnmorskor. Tyvärr deltog bara 2 

barnmorskor i den minsta gruppen, detta på grund av att verksamheten krävde dess 

närvaro vid förlossningar. Intervjuerna spelades in på en diktafon. Transkriptionen 

av de inspelade intervjuerna utfördes i hemmet. Diktafonen förvarades inlåst och 

raderades på sitt innehåll efter kontrollerad transkribering. Materialet behandlas 

konfidentiellt. Intervjuerna startade med att ta reda på fakta om hur länge de arbetat 

som barnmorskor. Därefter ställdes en öppen fråga angående hur de såg till stöd vid 
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en förlossning. Följdfrågor var sedan om vad de ansåg viktigt och hur de arbetade 

för att stötta födande, vilken kommunikation de använde? För att få fram svar 

inflikades kommentarer så som, hur menar du då, kan du förklara detta? vad tänker 

du på då? Genom att barnmorskorna fick förklara sina svar så inhämtades en bra 

och rikhaltig information.  

Fokusgruppsintervjuer är en metod för att utnyttja gruppdynamik, består av en liten 

grupp som sammanförts av en moderator för att undersöka attityder och 

uppfattningar, känslor och idéer inom ett speciellt område. Tre viktiga drag, man 

har ett fokus, där gruppdiskussionen baseras på en sak, där deltagarna har liknande 

kännedom i ämnet. Vikt läggs på interaktionen inom gruppen, och moderatorns roll 

är att underlätta gruppinteraktionen.  Används för att få fram en rik samling av 

synpunkter, målet behöver inte vara att enas om en fråga eller att finna lösningar, 

utan målet är bara att föra fram olika uppfattningar i en fråga. Att uppnå konsensus 

eller skapa samförstånd är dock inte syftet med fokusgruppsstudier, utan det viktiga 

är snarare att olika uppfattningar förs fram (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Fokusgrupper rymmer stor potential vad gäller processliknande frågeställningar 

varigenom man tillsammans skapar mening, men även i övrigt har den stora 

fördelar genom att den gör att deltagarnas synsätt – en viktig egenskap i kvalitativ 

forskning framkommer på ett sätt som kanske inte är möjligt vid individuella 

intervjuer (Bryman, 2002). 

Analys 

Intervjuerna har skrivits ut ordagrant och till en början så lästes de igenom var och 

en för sig, sedan träffades vi och läste tillsammans. Intervjuerna har sedan 

genomlästs upprepade gånger, detta för att få en helhetsuppfattning om stödet.  Vi 

färgkodande texterna där liknande innehåll fick samma färg, vi förde anteckningar 

och kommentarer i marginalerna. Texterna har sedan tolkats genom kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats vilket innebär fokus på vad texten verkligen 

menar, därefter analyserades detta objektivt (Lundman & Hällgren-Graneheim, 

2008). Innehållsanalys, en metod för att kunna hantera stora mängder data och 

fokusera på tolkning av texter. Lundman & Hällgren-Graneheim (2008) menar att 

en text innehåller alltid flera meningar och att det alltid finns olika grader av 

tolkningar i en text. Detta är viktigt när man vill uppnå trovärdigheten. Begrepp 
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som användes under analysprocessen var, meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, teman och domäner. Vi analyserade texten, genom att ta ut 

meningsenheter. Vi kondenserade dessa meningsenheter. De kondenserade 

meningsenheterna kodades. Vidare indelades de kodade meningsenheterna med 

samma innehåll i teman. Temana har delats in i två domäner, se tabell 1). 

Etiska överväganden  

Enligt lagen om etisk forskning (SFS 2003:460) ska en etisk prövning göras i 

studier där människor ingår, men då uppsatsen skrivs inom högskoleutbildning på 

avancerad nivå behöver detta inte göras.  I Helsingforsdeklarationen beskrivs de 

forskningsetiska principerna, vilka är: autonomi-, godhets-, rättvise- och icke-skada 

principen. Principerna innebär att en persons själv- och medbestämmande samt 

integritet skall respekteras (Vetenskapsrådet, 2002). God forskningssed eftersträvas 

för att uppnå etiskt godtagbar forskning. Det innebär att respekt och hänsyn tas till 

kollegor (Helgesson, 2006).   

   I resultat har vi valt att inte skriva ut varifrån uttalandena kommer ifrån, att skriva 

ut vilket sjukhus barnmorskorna i studien arbetar på kan göra att de känner sig 

utpekade. Deltagandet i studien var frivilligt, barnmorskorna hade ett sant intresse 

för dessa frågor, de hade även fått skriftlig information och hade tid att förbereda 

sig, allt för att maximera deras upplevelse av att delge tankar och åsikter.   

RESULTAT 

 

Inom resultatet framkom två domäner, möjlighet till att ge stöd samt begränsningar 

till att ge stöd.  Följande teman har framkommit ur analysen kring  möjlighet till att 

ge stöd: Bemötandets betydelse, beröringens betydelse, närvarons betydelse, 

betydelsen av att känna trygghet, kommunikationens betydelse, betydelse av 

respekt och ansvar samt tillitens betydelse. Följande teman har framkommit ur 

analysen kring begränsningar till att ge stöd: Känna otillräcklighet, känna sig vilsen 

samt sakna tilltro till det normala, se tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt över domäner, teman och koder. 

DOMÄN  TEMAN  KODER 

Möjlighet till att ge stöd Bemötandets betydelse  Utstråla lugn, vara tillmötesgående, inge trygghet              

Beröringens betydelse Att ge massage, involvera mannen, vara nära, våga ta 

på, ge verktyg   

   Närvarons betydelse  Intuition, lyssna in, finnas till                          

                                                     Betydelsen av att känna trygghet Inge förtroende, få kvinnan att känna tillit  
     utstråla säkerhet, känna sig säker  

                                          
Kommunikationens betydelse Vara informativ, vara uppriktig, mötas på samma nivå, 

etablera kontakt, kroppsspråkets betydelse 

Betydelse av respekt och ansvar  Medmänsklighet, att känna händelsens betydelse,  att     

ha förståelse för olikheter, empati          

Tilltrons betydelse Stärka inneboende resurser hos kvinnan, ge inflytande 

i processen, att få kvinnan att tro på sig själv                                                                  

Begränsningar till att ge stöd Känna otillräcklighet Organisatoriska förändringar med neddragningar      

  stress, ingen tid till återhämtning 

Känna sig vilsen Rotation, föränderliga arbetsförhållanden, rotlöshet 

                                                     Sakna tilltro till det normala      IT-samhälle, att kunna koppla bort tekniken  

                             pålästa kvinnor – traumatisering eller styrka     

 

     

 

Möjlighet till att ge stöd 

Barnmorskorna i studien har många olika aspekter som de diskuterar när det gäller 

stöd, det kan vara av olika art fysiskt som psykologiskt. De ser till kvinnorna som 

individer och försöker anpassa stödet efter var och ens unika behov.  

Bemötandets betydelse 

Barnmorskan försöker tillmötesgå de blivande föräldrarna så långt som möjligt, det 

är deras förlossning. De bemöter de födande med respekt och efterfrågar vilka 

förväntningar som finns och vad kvinnorna vill få ut av sin förlossning. De försöker 

respektera önskemål så långt det är möjligt. De lyssnar in och försöker vara 

lyhörda. Den enda situation som kan leda till att man måste kompromissa, och 

ibland bestämma över situationen och föräldrarna är när det är fara för mamman 

eller barnets hälsa. Att barnmorskan har en stor roll är alla deltagarna i studien 
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överens om, de uttrycker att kvinnan känner trygghet i sin barnmorska.  Om 

kvinnorna känner att barnmorskan är trygg, så föder de barn. Om det inte känner sig 

trygga med henne så kan det hända att det låser sig. ”..det kan stampa på och 

stampa på och det händer ingenting, och så blir det barnmorskebyte och då händer 

det saker…”. Att utstråla lugn har betydelse, att förmedla detta lugn så att kvinnan 

inte blir stressad och rädd. Några barnmorskor talade om stress och vad det kan 

innebära, de berättade om att det finns stresshormoner som kan förlänga 

förlossningsarbetet. Ger de kvinnorna det stödet de söker så utsöndras mindre 

stresshormoner, och förlossningsarbetet går snabbare och det underlättas. 

Beröringens betydelse 

Den fysiska formen av stöd är massage, barnmorskorna nämner att massage och 

beröring lindrar smärtan och att de kommer närmare kvinnan med detta. Några 

barnmorskor talar om att stresshormonerna kan blockera frisättningen av Oxytocin. 

Men genom fysisk kontakt så som massage så lindras en smärtan, stresshormonerna 

blockeras och det kroppsegna och nödvändiga hormonet Oxytocin släpps då fritt, 

vilket kan göra att förlossningen kan fortskrida. Genom att massera och ta på 

kvinnan så kan de även känna om kvinnan är spänd eller inte, för att förstå vart hon 

befinner sig. En barnmorska beskriver hur hon genom beröring involverar mannen. 

Hon använder sig av sina händer, hjälper till att massera, visar mannen hur han kan 

göra för att hjälpa till för att underlätta med massage. Barnmorskorna talar ofta om 

fysisk kontakt, att vara nära och att våga ta på kvinnan, att stödja och underlätta 

genom massage. 

En barnmorska menar att massage som hon lär ut till paret är ett verktyg att kunna 

arbeta med då hon inte är på rummet, det är en form av medel som de själva kan 

utföra. Hon säger även att det är de som ska göra det, det är inte meningen att hon 

som barnmorska ska göra detta jobb hela tiden. Något annat som framkommer är 

andning, vissa barnmorskor förmedlar även andningsteknik som ett verktyg till 

paret. 

Närvarons betydelse 

 En gemensam faktor för de barnmorskor vi intervjuade var att de ansåg att närvaro 

hade stor betydelse för att kunna stödja kvinnan. Närvaron är viktig för att veta vad 
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som händer både medicinskt och känslomässigt. De betonade även att närvaro inte 

enbart innebär att man fysiskt är närvarande. Närvaron kan vara något man känner 

att man ska vara. Det har även betydelse med att verkligen känna. Barnmorskor 

bjuder på sig själva med sin närvaro. De uttrycker att de känner av när de ska vara 

inne hos paret eller inte, man lyssnar in och försöker se deras behov. Kvinnan ska 

inte ligga där själv. Närvaro kan beskrivas som 

… att lyssna, att bejaka och att vara närvarande men att inte hela tiden 

vara där. Vi kan också se lite det här att vi är där hela tiden kan leda till 

att åhh… vi vill att det ska hända saker. Vilket det kanske inte alltid gör, 

också tänker man att det kanske har hänt nu… det är nog dags att krysta.  

Det kan leda till onödiga interventioner om man hela tiden är fysiskt närvarande på 

rummet. Flertalet av de barnmorskorna vi intervjuat talar ofta om att de känner när 

de ska vara på rummet. Det som framgår är en sorts intuition, att veta är för dem att 

känna när de behöver vara närvarande eller inte. De vill förmedla en känsla av att 

finnas till, detta för att inge trygghet hos de blivande föräldrarna. 

Närvaro, man känner av om man ska vara inne hos paret mycket eller lite, 

då är det viktigt att det finns utrymme för det också. Och självklart att 

lyssna in. Man lyssnar ju in vad de har för behov. 

Barnmorskor menar att rollen är att finnas där, deras kunskap behövs, och det som 

är mest betydelsefullt är att kvinnan får förtroende för barnmorskan. Det finns även 

situationer då man kan känna att man inte behöver vara där:  

 ... man måste vara lyhörd för vissa vill inte att man är där. Så man inte 

parkerar sig där och sen tycker dom, vad gör hon här? Herregud, ska hon 

kontrollera oss? Vad ville dom? Dom kan inte slappna av för att vi är där, 

eller han kan inte massera för att barnmorskan står och kollar om han gör 

rätt eller…. 

Barnmorskan i citatet ovan menar att hon kan uppfattas som kontrollant, hon vill 

låta paret vara ifred, känner de att de kan påkalla henne när de har behov så blir de 

trygga av det, och kanske de vill vara ensamma ibland. Paren har olika behov av 

integritet, där kommer barnmorskans lyhördhet fram, på något vis måste hon vara 

lyhörd för det unika. 

Betydelsen av att känna trygghet 

Det kan gälla i en snabbt skiftande situation, att fort etablera en tillitsfull relation så 

den födande kvinnan känner sig trygg och kan lita till barnmorskan, … man ska på 
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något vis inge förtroende så att de känner att de kan lita på oss, att vi ser vad de 

vill förmedla, att de känner tillit, att de törs säga vad de önskar till oss”. Inge 

förtroende och skapa kontakt så paret blir trygga är en av grundförutsättningarna för 

att en händelse ska upplevas positiv. Flera av barnmorskorna berättar om att 

kvinnorna de möter har en intuitiv känsla, de menar att både kvinnan som ska föda 

och barnmorskan har en sorts intuition. En del barnmorskor sa att de var medvetna 

om att deras egen utstrålning eller framtoning har betydelse för att ge ett positivt 

och säkert intryck hos föderskorna. 

… det är min erfarenhet och kunskap. Det är det enda jag har att tillgå, jag 

tror att folk känner på sig det på något sätt, för är det så att jag är bekväm i 

situationen så utstrålar ju jag det också. Då lägger det sig i rummet på 

något vis… de läser ju av en. 

 Är barnmorskan trygg i situationen så förmedlar hon trygghet till paret. Det kan 

uttryckas så som:  

..man försöker verkligen behålla lugnet inför föräldrarna. Man undanhåller 

ingenting inför dem, det gör jag inte, utan jag berättar om det är en dålig 

kurva eller någonting sånt där men ändå snarare att man försöker hålla sig 

lugn, det blir ju inte bättre om man börjar höja rösten och gå upp i varv. Nä, 

snarare tvärtom, jag bara fokuserar på situationen, och inte börjar skrika och 

leva om. 

Flera av barnmorskorna talade om tryggheten i rollen, de menar att de bör själva 

vara trygga i sin roll för att kunna stödja. Deras uppträdande inne på 

förlossningsrummet har betydelse, paren ser till barnmorskan och hur hon 

uppträder. Är en barnmorska rädd och visar detta genom tonläge, blickar och stress 

så förmedlar hon en känsla av otrygghet, då blir paret rädda. Att känna sig trygg i 

situationen handlade inte om erfarenhet. En barnmorska sa att ”det behöver inte 

vara att ha arbetat 20 år för att vara trygg i situationen” hon menade att trygghet i 

situationen och att kunna inge trygghet var en personlig egenskap. 

Förlossningen kan vara hotande och det kan vara dramatiska händelser som snabbt 

sker, och trots att barnmorskan känner oro så måste hon behålla lugnet, hon är 

medveten om att föräldrarna ser på henne och litar till henne hon iakttas. Hon bör 

vara ärlig och saklig och arbeta systematiskt efter situationen vilket kan innebära 

trygghet i en hotande situation. Här kanske inte barnmorskan känner sig trygg men 

hon agerar professionellt för att det igår i yrkesrollen att visa lugn och skapa 

trygghet och genom detta kan hon avdramatisera en hotande situation.    
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Att inge trygghet handlade ofta om att hjälpa varandra, många barnmorskor hade ett 

arbetssätt där de stärkte varandra, allt för att det skulle bli så bra som möjligt för 

paret.   De vill lära sig och de hjälper varandra då de inte kan. Det finns en sorts 

ödmjukhet, de kan tala om när de inte förstår, de vågar vara sårbara och är öppna 

för det nya. Vid vissa kliniker så var de två barnmorskor inne på rummet då de 

förlöste, att vara två inne på rummet innebar mera stöd. Mera stöd i form av att 

stötta paret.  Detta arbetssätt det gör dem trygga, och är barnmorskan trygg så 

förmedlar hon då den känslan till kvinnan hon ska stödja i förlossning.  

Kommunikationens betydelse 

Kommunikation är en grundförutsättning för att kunna stödja under en förlossning, 

detta ansåg alla barnmorskor i studien. Den är ofta av informativ art. Något som 

även betonas är den tysta kommunikationen, att kunna läsa av kvinnan. 

Kommunikationen ska bygga på ärlighet och uppriktighet. Det framkom olika 

aspekter av kommunikation. Barnmorskorna informerar om vad de gör och varför, 

de informerar om smärtlindring och de försöker tala om varför det gör ont. De 

försöker förklara varför, det känns som det gör, hur det fysiologiskt fungerar. Att 

det är viktigt med fortlöpande och förståelig information i alla situationer betonas. 

Jag tror att för många så är det viktigt med information, vad man gör och 

varför gör man det. Jag kommer ihåg väl när jag gick utbildningen, så hade 

jag en jättebra handledare. Ja det blev ett kritiskt läge, ja ni vet hur det kan 

vara, så förklarade hon så otroligt.   

 Barnmorskan i citatet ovanför fick redan under sin studietid förståelse för 

kommunikationen och dess betydelse, hon fick en förebild för hur hon själv skulle 

försöka handla i framtiden. Barnmorskorna är oftast medvetna om att kvinnor som 

föder barn vill veta vad som sker, det ger trygghet att veta var man befinner sig och 

vad som sker, många undrar även om vad som kommer att ske härnäst. Kan 

barnmorskan ge fortlöpande information så kan kvinnan förbereda sig på vad som 

kommer att ske i nästa steg. Då en förlossning förändras och det börjar bli fara är 

det nödvändigt att kommunicera, då är det av yttersta vikt att tala om vad som sker 

så inte kvinnan får panik. Är en kvinna rädd så kan barnmorskan inge lugn genom 

att kommunicera med ärlighet och öppenhet, en barnmorska beskriver att då hon 

möter en rädd kvinna brukar hon säga” ..jag lovar, när jag har en jätterädd 

mamma, jag lovar att jag ska göra allt för att det här ska gå så smidigt som 
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möjligt.” Detta med att lova, menar barnmorskan att det känns som att det tas emot 

bra, hon säger vidare, ”det låter skönt”. Barnmorskorna uttalade en förståelse för 

hur deras barnmorskeroll kunde uppfattas, att de ofta är i ett sort överläge gentemot 

föräldrarna och hur det kunde påverka kontakten mellan dem. 

Jag brukar tänka på att sätta mig på en stol när jag etablerar kontakt, flera 

gånger när man är inne på, under förlossningen, att vi hamnar på samma 

nivå att jag inte står vid en förlossning ovanför och pratar. 

Kroppsspråket har betydelse att försöka mötas på samma nivå, att etablera kontakt 

genom att sätta sig på samma nivå skapar en sort känsla av jämbördighet. Det 

minskar kvinnans ”litenhet”. En utav barnmorskorna delade med sig av sina tankar 

om att vi alla är individer, med olika behov, ”..vi är alla olika och vi passar olika 

bra med olika människor”. Barnmorskan kan här känna av hur hennes 

kommunikation passar olika för olika par. 

Betydelse av respekt och ansvar  

  Något som barnmorskorna under intervjuerna började tala om var ansvaret, de 

kopplade stöd från barnmorskan till ett stort ansvar de hade åtagit sig. Då man 

tänker på ansvaret och hur en förlossning kan upplevas, så säger en barnmorska, 

”Det blir en väldig tyngd på barnmorskan. Att inte förstöra livet för någon. Och 

vad har jag själv för roll i det här? Då får man ju ont i magen”. Hon menar att det 

har stor betydelse, hur hon uppträder och hur hon kan etablera en förtroendegivande 

relation. Barnmorskorna är ofta medvetna om sin egen betydelse för utfallet. Ger de 

ett bra stöd till den födande kvinnan, så kan det bidra till en positiv livshändelse, 

men om de inte räcker till att ge stöd så kan det påverka kvinnans framtida 

reproduktiva hälsa.  En annan barnmorska talar om slutskedet av en förlossning, 

hon beskriver hur det är efter att ha jobbat med en patient hela natten och känner sig 

trött, det känns som hon inte har något mera att ge, ”..det är som att kasta in 

handduken, både som patient och som barnmorska, det är mänskligt”. 

Barnmorskan beskriver att patienten oftast inte vill att hon ska gå hem då, det är 

bara slutklämmen kvar och barnmorskan är trött, ”..att bara kunna säga till 

patienten att jag lämnar över dig nu, hon förlöser dig men jag står här med dig”, 

Detta gör att kvinnan känner sig trygg, det kanske inte har så stor betydelse vem 

som har händerna nertill, tryggheten finns till den som har följt kvinnan, som har 

ordnat vägen dit. Hon har givit stöd till paret fullt ut, och hon fortsätter med det 
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genom sin närvaro, men hon har lämnat över ansvaret till kollega. Hon menar att 

hon känner sig nöjd med sin arbetsprestation om hon bara kan få kvinnan fram till 

kryststadiet, då går hon hem och har kvar känslan av att hon ordnade detta, är nöjd 

med sig själv. Hon har stöttat under förlossningen, och det är ju det som hon tycker 

är viktigast. Att bara vara kvar på rummet innebär en ökad kontinuitet som i sin tur 

kan hjälpa kvinnan att känna att hon har en ökad känsla av kontroll, speciellt i 

slutskedet. Hon känner ett ansvar gentemot patienten och respekterar patientens 

önskan, genom att närvara på slutet. En barnmorska betonar att alla situationer är 

olika, det är individuella behov, varje förlossning är unik. Hon uttrycker det så här: 

Man får frångå det här att man ska va lika allihopa, det är verkligen något 

som man inte kan vara hela tiden inom förlossningsvården. Man kan 

verkligen inte vara lika. Det finns inga mallar, tyvärr, det vore jättebra om 

det fanns men ändå inte. För då blir det tråkigt för oss! Tråkigt i längden. 

Den här barnmorskan inser att alla är individer, födande kvinnor samt barnmorskor, 

hon ser en utmaning i att mötas och att ge stöd. Hon respekterar olikheterna. Hon 

skulle inte finna några utmaningar i arbetet om det fanns färdiga ”mallar”, hon ser 

hur skiftande yrket kan vara med dess variationsrika möten. Stödet är av individuell 

natur.  En annan barnmorska betonar vikten av personkemi, hon säger, ”Det kan 

låsa sig om det blir fel personkemi absolut, och det kan förlänga 

förlossningsförloppet..” Hon inser att situationen kan vara laddad för föräldraparet, 

de utsätts för detta enbart två tre gånger i livet medans barnmorskan arbetar med 

detta dagligen. Den insikten lägger en väldig tyngd på barnmorskan.  ”Att inte 

förstöra deras upplevelse för livet”. En annan barnmorska uttrycker det som ”….vi 

är alla olika och vi passar olika bra med olika människor..” Ibland kan det handla 

om att kompromissa, ”hamna lite i mitten så att alla blir nöjda och glada”. 

Barnmorskan som sa detta menar att vi kan ha olika synsätt, barnmorskan vill något 

och de blivande föräldrarna vill något annat, då blir oftast resultatet en kompromiss. 

Hon menade även att hon hade barnet att tänka på, hon vill inte tillmötesgå allt som 

föräldrarna kan tänkas vilja om det äventyrar barnets säkerhet, därav 

kompromissen.  

Tillitens betydelse 

Ett sorts arbetssätt som betonas av en del barnmorskor är att stärka kvinnan, få 

henne att tro på sig själv. Att stärka kvinnans egna inneboende resurser, få henne att 
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känna att hon klarar av förlossningen, att göra det själv med hjälp av barnmorskans 

kunskap. Hon vill ge stöd åt paret via empowerment, hon vill få kvinnan att känna 

att hon föder barn, inte att hon blir förlöst. Många av barnmorskorna talar om att 

stärka kvinnan och paret att få dem delaktiga i en viktig livshändelse, de vill inge 

paret styrka, en tillit till kroppen och att tro på sig själva. Att få dem trygga. Hon 

vill minska sin egen betydelse, tona ner sin egen roll, hon vill istället att kvinnan 

ska känna sig stolt över sin egen prestation. Empowerment innebär att ge styrka till 

paret säger en barnmorska, hon är bara ett redskap för att paret ska känna att de 

klarat av något själva. 

En annan barnmorska tror att om den födande kvinnan har ett bra självförtroende, 

någon som tror på sig själv och sin förmåga till att föda barn så kan det vara bra att 

gå in på nätet och läsa. Det kan innebära en styrka för de kvinnorna, de blir 

informerade, de samlar på sig kunskap och kan känna igen sig i det beskrivna när 

de ska föda. De får ett sort inflytande i förlossningsprocessen och kan känna igen 

sig i det de läst. Då känns det lättare för den barnmorskan att stötta, hon möter en 

välinformerad kvinna och de kan kommunicera och mötas på en mer likvärdig nivå.  

Begränsningar till att ge stöd 

 

Känna otillräcklighet 

Det största hindret som upplevs av barnmorskorna i vår studie är stress, att inte 

räcka till. De känner en ”etisk stress”, de känner att de borde, de känner krav och att 

de inte räcker till, de kan inte möta kraven. De nämner problem med arbetstider 

samt ingen tid för återhämtning.  

När jag tvivlar att gå på jobbet, är när bemanningen inte stämmer som den 

ska. Den är skör, när man inte får nått gehör ifrån sin arbetsgivare. Det är 

de gångerna jag tvivlar, ska jag utsätta mig själv för det här? Ska jag stå 

här och veta att jag säger att det inte är bra, men min arbetsgivare tror inte 

på mig. Det är då det inte känns bra i magen på jobbet.  

Genomgående tycker barnmorskorna i vår studie om sitt yrke men tvivlar på yrket 

och mår inte bra då de känner att de inte räcker till. Barnmorskorna är medvetna om 

att det krävs personal för att bedriva god förlossningsvård, det är även 

organisationen runt omkring medveten om, trots det händer det att det inte räcker 

till med närvaron.  



18 
 

Jag tror att vi barnmorskor som grupp, nu menar jag nationellt, måste tala 

om att så här vill vi inte ha det! Vi vill ha bra förhållanden för att kunna 

leverera det varje man och kvinna har rätt till. Och barnet som kommer ut. 

Vi har fått en massa mer medicinsk utrustning, och Halleluja!! men jag tror 

att många av oss känner att det här är för mycket hantverk för att man ska 

tycka att det är okey att bara byta ut det mot någon apparat. 

Barnmorskan som gav uttryck för citatet ovan, ville ha bättre villkor att arbeta 

under, hon blev irriterad över att det satsas mycket pengar på teknisk utrustning och 

att det inte satsas så mycket på mjukvara, så som stödet kan ses. Hon menade att 

hon blev frustrerad då hon inte räckte till för att ge stöd till födande. Hon ville att 

det nationellt skulle satsas på en bättre bemannad förlossningsvård. Hon menar att 

barnmorskor som grupp måste agera för att få en chans till, och att vara beredda att 

möta kraven och att kunna leverera en god vård  

Känna sig vilsen 

En del upplever rotationstjänst som ett problem.  

”Rotera. Jag tycker inte alls om att rotera. Det har varit jobbigt med 

rotation, att man inte har någon fast punkt, jag tror inte det är bra att hela 

avdelningen roterar, vi måste ha några som är stationerade annars så blir 

det ingen som är hemma så att säga”.  

Rotation kan skapa otrygghet och gör att barnmorskor känner sig osäkra, men det 

fanns även barnmorskor som tyckte att rotation vidgade kompetensen. Om 

barnmorskan inte känner sig trygg så kan det vara svårt med att förmedla stödet till 

kvinnan. Hon känner sig vilse i organisationen, hon eftersöker ramar att jobba efter. 

Hon finner ingen stabilitet i tillvaron. Men om hon upplever rotationen som något 

som utvidgar kompetensen så känner hon sig mera trygg och genom att känna sig 

trygg så kan hon förmedla lugn och trygghet. 

Sakna tilltro till det normala 

Barnmorskorna beskrev förändrade krav, kvinnorna är mera informerade idag, de 

framförde olika åsikter angående IT-samhället, en barnmorska sa ”Jag känner att 

kvinnorna idag är så pass mycket mer uppdaterade och det är ju säkert vårat IT 

samhälle. Det är appar hit och appar dit både på gott och ont” En annan 

barnmorska kunde se en styrka med pålästa patienter. 
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Jag har inte så mycket problem med kraven som de ställer, det är ju jättebra 

med pålästa patienter. Dom är ofta också tryggare, de kan förstå vad man 

säger för de är så pålästa så att dom förstår liksom resonemang. 

Hon menar att det är skönt och enkelt när hon slipper förklara allt hon gör. 

Barnmorskorna i studien hade individuella tankar angående IT-samhället, åsikterna 

var varierande. En utav dem sa att det kan vara av ondo då en kvinna har dåligt 

självförtroende, om hon läser en blogg som någon annan skrivit för att bearbeta en 

traumatisk förlossning. Då för hon med sig någon annans ångest in i salen. 

Barnmorskan uttrycker det med:  

Internet, man kan inte logga ner den här intelligenta hjärnan vilket man 

måste göra. Det är samhället vi lever. Jag tror mycket på det, man måste 

kunna logga ner den intelligenta hjärnan som går i spinn för att man ska 

kunna bli den där kattmamman att föda. 

Hon tror på ursprungskrafter, detta med att föda är en naturlig händelse som vi kan 

klara av utan så mycket inblandning av teknik, att ha en förmåga att koppla bort det 

som händer runt omkring. Att varva ner, få stöd av barnmorskan till att hitta tillbaka 

till naturen och lita till sin egen förmåga till att föda. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Vi är barnmorskor, och utförde själva intervjuerna, moderator användes inte. Att 

själv vara barnmorska kan innebära både positiva samt negativa sidor för studiens 

resultat. Det kan vara svårt att vara objektiv, det finns en förförståelse. Förförståelse 

är något som finns med i tolkningsprocessen. Det som kan vara bra i detta fall är att 

när det finns egen yrkeserfarenhet samt förståelse för yrket så är det lättare att ställa 

bra frågor, det går att se bakom orden, det finns ett gemensamt språk med de 

intervjuade. Det som är mindre bra är att det finns risk att tolka in egna meningar 

eller egen förståelse på grund av det gemensamma yrket. För att eliminera denna 

risk enligt Lundman och Hällgren- Graneheim (2008) ska insamlad text analyseras 

upprepade gånger för att uppnå en opartiskhet. Att en kvalitativ metod valdes beror 

på att det handlar om upplevelser och åsikter som varierar, inget samband vill 

påvisas, det är olikheter som kan vara intressanta. Resultatet kan ge lärdom, det ger 

en inblick i en barnmorskas vardag.  Deltagandet i fokusgrupperna var skiftande, 
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fler deltagare hade varit önskvärt. Vi kunde inte påverka antalet deltagare, de valdes 

ut av enhetscheferna. Intervjuerna genomfördes kl.14.00, det är oftast den tiden 

som det är skiftbyte och personal kan bli frikopplad för annat arbete. Verkligheten 

kan vara en stressig vårdmiljö, som innebär att tid inte finns, en del av 

barnmorskorna hade inte tid att gå ifrån. De intervjuade var otroligt duktiga på att 

uttrycka sig verbalt, de svarade målande på våra öppna frågor, vilket i sin tur gav 

ytterligare och vidare inblick i hur de arbetade. Här hade vi kunnat vara behjälp av 

att en av oss kunnat fungera som moderator för att begränsa mängden av 

information. Vi kände att vi kunde plocka ur de viktiga data som behövdes utifrån 

frågeområde sedan. Beträffande tid och plats för intervjuerna så skedde de vid 

sjukhusen. I efterhand har vi förstått att narrativa intervjuer med ett fåtal 

barnmorskor kanske hade passat bättre för vårt syfte än fokusgrupper. Detta pga. 

svårigheten att få medverkande i grupperna. Intervjuerna hade kunnat äga rum på 

ledig tid för att underlätta för deltagarna, men då hade de behövt ersättning för det, 

och inom denna nivå av forskning finns det inte medel tillsatta för det. Vi sökte stöd 

ur fonder och stipendier men har ännu inte fått någon ersättning.  

Resultatdiskussion 

 

 Bemötandets betydelse handlar om att utstråla lugn och trygghet, det var en känsla 

barnmorskorna ville förmedla till de blivande föräldrarna, vid det första bemötandet 

ville de vara så tillmötesgående som möjligt. För att bemöta, och försöka 

tillmötesgå önskningar krävs ofta en intensiv relation. Gemensamt för 

barnmorskorna i vår studie var att etablera kontakt, de vill ha en relation till den 

födande kvinnan. Att se det unika och inte generalisera. Edhe (2005) menar att det 

skapas ny kunskap ur varje möte med en födande kvinna som inte går att 

generalisera. Lundgren och Berg (2007) belyser vikten av att etablera kontakt 

kvinna -barnmorska som ett centralt koncept.   

Beröringens betydelse handlar mycket om att våga vara nära, att våga ta på 

kvinnan. Barnmorskorna masserade, de lärde ut massage till mannen och på så sätt 

gav de verktyg för att kunna hantera förlossningen tillsammans. En förlossning är 

en intim händelse, där kroppen lämnas ut, barnmorskan möter en ny kvinna som 

helt måste lämna ut sin kropp till en för henne okänd människa, att få detta 
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förtroende är starkt och mycket förkroppsligat. Barnmorskors arbete vid en 

förlossning består av mycket fysisk kontakt, för att kunna ge den vård man vill ge 

krävs det att komma nära och för att kunna stödja. Kvinnor beskriver barnmorskors 

beröring som speciellt viktig då de känner sig uppgivna och tycker att förlossningen 

inte går framåt. Det handlar om icke verbalt stöd (Lindgren & Erlandsson, 2010).  

Betydelsen av närvaro var viktig ur många aspekter. Barnmorskorna beskrev det 

med känslor, de kan känna av situationen, de känner när de ska vara närvarande, 

när de ska ingripa och hur de ska stödja, de har en inbyggd intuition. Detta med 

närvaro är en ”fingertoppskänsla” att förmedla en känsla av att finnas till trots att 

inte vara på rummet hela tiden. Hunter (2008) menar att barnmorskor utvecklar en 

sorts intuitiv förmåga och känner när något förändras och de bedömer situationer 

intuitivt. 

Trygghetens betydelse innebär trygghet både för den födande men även för 

barnmorskan som ska förmedla trygghet. Kände barnmorskan trygghet i sin roll och 

litade på sitt omdöme samt en kvinnas förmåga så frigörs en kraft hos den födande, 

det resulterar i en ömsesidig tillit, vilken är grunden till ett samspel. Att vara trygg i 

rollen behövde inte vara att ha lång erfarenhet, det sågs som en personlig egenskap. 

Barnmorskorna betonade teamet och ett öppet klimat för att de själva skulle känna 

sig tryggare, de kände att det inte var någon prestigeförlust om de bad en kollega 

om hjälp eller om råd. De värnade om känslan av trygghet för kvinnan. Jangsten, 

Hellström och Berg (2008) har funnit att barnmorskor ofta tar stöd av varandra och 

använder varandras idéer och kunskaper. Vid en del av sjukhusen så var de två 

stycken på rummet då de förlöste. Detta gav trygghet. Att vara inne hos varandra då 

de förlöser är något som nyutexaminerade barnmorskor kan lära sig av, att se en 

kollega förlösa, eller att dela med sig av något. Det handlar om ett lärande eller en 

säkerhetskultur. I England har projekt genomförts med mentorsgrupper, där studier 

visar att de nya barnmorskorna ser positivt till att ha mentorer och att de lär sig 

genom att se hur andra gör praktiskt (Lennox, Jutel, Foureur, 2012). När det gäller 

säkerhetskulturen och hur den ser ut vid sjukhusen har man i England utbildat 

personalen i kommunikation de menar att säkerheten gynnar alla både personal, 

patienter och organisation (Currie, Richens, 2009). 
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Kommunikationens betydelse handlar om vikten av fortlöpande information för att 

kunna lugna och stödja, barnmorskorna erbjöd informerade val, ex beträffande 

smärtlindring. Halldorsdottir och Karlsdottir, (2011)  menar att barnmorskan ska 

vara kommunikationsskicklig och erbjuda informerade val. Det handlar om en sorts 

professionell visdom. Barnmorskorna talade om hela familjen, de såg även till att 

inkludera mannen. Kommunikation handlar även om kroppsspråk, det tysta och 

outtalade, veta om att man är iakttagen, att vara medveten om orden du uttalar 

betyder mycket, och att de ibland fastnar hos paren. Både den verbala och den icke-

verbala kommunikationen är viktig, speciellt vid en så känslig situation som en 

förlossning kan innebära (Mapp & Hudson, 2005). Skickliga barnmorskor använder 

sig av många olika former av kommunikation som även innebär att lyssna och läsa 

av den födande kvinnans kroppsspråk (Byrom & Downe, 2008). 

 Betydelsen av respekt och ansvar innebar att barnmorskorna var medvetna om att 

kvinnor ofta kan berätta om hur det var att föda barn och de kommer ihåg sin 

barnmorska även då de är gamla. Att arbeta med stöd, närvaro och att respektera 

samt känna ansvar, är att arbeta med ett empatiskt förhållningssätt. Vi tror att det 

finns olika grader av empati, och kanske kan det bero på vad man orkar med just 

då, men det måste vara en gemensam strävan att arbeta med ett empatiskt 

förhållningssätt. Att försöka tillmötesgå önskemål, att respektera olikheter och ta 

ansvar i sin roll som barnmorska. (Baeyens & Johansson, 2008; Byrom & Downe, 

2008). 

Tillitens betydelse handlar om att stärka kvinnan, att få henne att tro på sig själv, 

det kan benämnas att arbeta med empowerment, det beskrivs av Hermansson & 

Mårtensson (2010) som att utveckla ett förtroende, starta en medvetenhet, göra det 

möjligt att reflektera över en förändrad process, att handla utifrån föräldrarnas 

perspektiv, med deras egna ord. Göra föräldrarna involverade i vården och göra det 

möjligt för dem att fatta egna informerade beslut, bekräfta den personliga 

upplevelsen med att bli förälder. Barnmorskorna i vår studie ser sin betydelse i att 

”ingjuta mod”, att stärka kvinnan så hon föder barn. Få henne att känna att det är 

hon som föder barn, barnmorskan finns med som stöd under processen men 

kvinnan själv ska känna delaktighet och att hon gör jobbet. De vill få kvinnorna att 

lita till barnmorskan samt den egna kroppen. 
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 Att känna otillräcklighet . Det framkom under intervjuerna en frustration, 

barnmorskorna ville ge så mycket, men de räckte inte till.  Organisatoriska 

förändringar på grund av nedskärningar. En barnmorska beskriver det som att det är 

skört, och att inte få gehör från sin arbetsgivare, hon tvivlar och undrar om hon ska 

utsätta sig för detta, samma barnmorska beskriver också att hon kan känna glädje 

och nöjdhet då hon räcker till. Barnmorskorna som arbetade vid de större sjukhusen 

uttryckte oftare sin oro, de beskrev en organisation som måste spara, där det är 

neddragningar i personal. De ville ha en ökad kontinuitet och en större närvaro. Det 

var svårt för dem att räcka till och att samarbeta personalen emellan. God och säker 

förlossningsvård kostar pengar, ny utrustning behöver köpas in, men 

personaltätheten ökar inte. Utbildning behövs, men den är dyrbar. Sandin-Bojö 

(2006) anser att barnmorskor ska erbjudas fortbildning i evidensbaserad vård vid 

normal förlossning för att kunna ta professionellt ansvar. Fortbildning är 

nödvändig, men är idag ofta inriktad medicinsk så som CTG och STAN eller 

granskning av journaler där komplikationer uppstått. Detta kan förklara 

barnmorskors fokus på CTG, värkstimulering samt vaginala undersökningar. Hon 

eftersöker en utbildning beträffande stöd vid förlossning. Det finns idag ingen 

specifik utbildning för att ge stöd under förlossning. Stöd kostar pengar, och det 

kanske ska få kosta eftersom det på sikt innebär en vinst i form av en reproduktiv 

hälsa med mindre antal kejsarsnitt samt tryggare föräldrar. Någon specifik 

utbildning i stöd har inte barnmorskorna vi intervjuat fått, det finns idag många 

studier som påvisar att det är en brist. Barnmorskor behöver möjlighet att utveckla 

förmågor så som interpersonell kommunikation, för att erbjuda en säker, stödjande 

och informerande vård (Steele, 2009; Tennant & Butler, 2007).  

Även Edhe (2005) skriver om att barnmorskor bör se kvinnan i ett vidare 

sammanhang, hon anser att det inte är självklart att barnmorskor arbetar på detta 

sätt, det krävs kunskap, övning och handledning för detta. Detta med tidspress på 

grund av nedskärningar och att inte hinna med, innebär även mindre tid för 

reflektion. De hinner inte reflektera över det som sker. Att ha ett reflekterande 

förhållningssätt och uppmärksamhet beskrivs av Kerrigan (2006) som en metod att 

utvecklas professionellt inom barnmorskeyrket. Det är viktigt att barnmorskan är 

medveten om sitt professionella ansvar när hon utvecklar sin roll och utvecklar sina 
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färdigheter. Hon ska uppmuntra en reflektiv evidensbaserad och kvinnocentrerad 

vård (Kerrigan, 2006; Marshall, 2010; Nicholls och Skirton, 2011).   

 Att känna sig vilsen, några av barnmorskorna nämnde rotationstjänster som ett 

problem, rotationen mellan avdelningar så som förlossning, gyn och BB gjorde att 

de kände sig osäkra, de visste inte vart de hörde hemma. Känner man sig inte 

hemma så kanske man heller inte är beredd att ta ansvar för avdelningen, det finns 

en risk att man bara är där och gör sitt arbete men inte vill vidareutveckla 

avdelningen.  Detta med rotation handlar om organisationen och troligen mest i 

ekonomisk vinst, personalen går att nyttja överallt men de har inte själva fått välja. 

Larsson, Aldegarmann & Aarts (2007) vill påvisa en förändrad yrkesroll för 

barnmorskor, med bland annat rotationstjänstgöring. Barnmorskor uttryckte en 

stark professionell identitet med självförtroende efter lång erfarenhet men de 

upplevde även att deras kliniska erfarenhet med hantverksskicklighet inte togs 

tillvara eller uppskattades. Den kunskapen fick stå tillbaka framför den kunskap 

som organisationen efterfrågade. De kände att deras roll var begränsad och 

identiteten utmanad av teknologin, andra professioner men även av föräldrarna. 

 

Sakna tilltro till det normala. Barnmorskorna anser att de gravida kvinnorna måste 

tro på sig själva och kroppens förmåga att föda, det finns krafter som är oupptäckta 

och som behöver tas fram. IT-flödet kan innebära risker att skrämma upp 

kvinnorna, och det bör finnas en balans mellan kvinnans förväntningar och 

realistiska förhoppningar. De gravida behöver få ”rätt information” redan ifrån 

starten så de går in i förlossningen med realistiska tankar och förhoppningar 

(Hotelling, 2009).     

När vi tänker på hur stödet innebär ett intimt samarbete mellan barnmorskor och 

födande inser vi att barnmorskor utsätts för risker. Leinweber & Rowe (2010) anser 

att det bör lyftas, och att skapa en debatt kring ämnet.  Att vara med kvinnan kan 

man kalla en barnmorskas ”hjärta”, det är symboliken i relationen, att arbeta 

empatiskt och självständigt innebär risker för utbrändhet.  För att undvika detta 

krävs det en evidensbaserad utbildning och professionell handledning allt för att 

inte barnmorskan ska stå för ”kostnaden” med en sekundär traumatisk 

stressreaktion.  
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Slutsats 

Barnmorskorna i vår studie anser att det finns flera olika vägar till stöd: 

De bemöter paren individuellt och önskar skapa en förtroendeingivande relation. 

De använder sig av beröring för att stödja under förlossning, de vågar vara fysiskt 

närvarande. De betonar närvarons betydelse ur flera aspekter, de benämner en sort 

intuition, att känna av när de behövs och att förmedla en känsla av att finnas till. 

Trygghet har betydelse, de anser att barnmorskan bör känna sig trygg i rollen för att 

förmedla en känsla av trygghet till kvinnan, finns denna trygghet så frigörs krafter 

hos den födande och underlättar födandet.  De vill lära varandra hur stöd ges till 

födande.  När det gäller kommunikation handlar det om tyst kommunikation samt 

fortlöpande information som ger delaktighet. Barnmorskorna respekterade 

kvinnorna och var medvetna om dess ansvar beträffande stöd. De vill arbeta med 

empowerment, att stärka kvinnan till att tro på sin egen förmåga att föda. 

 Hinder i organisationen, såsom stress och känslan av att inte räcka till påverkar 

dock stödet negativt. Besparingar är ytterligare en faktor, som vid neddragningar av 

personal äventyrar säkerheten, speciellt som förlossningsvård är en akutverksamhet. 

De känner sig vilsna då nya organisationsmodeller växt fram. Barnmorskor som är 

rädda och osäkra är idag ett hett diskussionsämne, det kan hota rollen, att 

självständigt sköta och ansvara för den normala förlossningen. Genom att stödja 

varandra i grupp kan de behålla ansvaret för den normala förlossningen och därmed 

få en ökad självkänsla. Kraven från dagens pålästa kvinnor kan av en del 

barnmorskor upplevas negativt eftersom de tycker att de födande kvinnorna ska se 

förlossningen som en naturlig händelse, som något normalt och att ha en förmåga 

att tro på sig själva i födandet. Att vara påläst är inte det samma som att vara trygg. 

Framtiden bringar stora utmaningar i att kunna förmedla kunskap om stöd, och att 

lära ut stöd.  
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Praktisk tillämpning 

Slutligen kan sägas att resultatet av föreliggande studie kan vara av betydelse för 

barnmorskor inom förlossningsvården för: 

 Att sätta ord på samt att ge bekräftelse på det arbete vi utför.  

 Att beskriva hur barnmorskor stöttar ett föräldrapar genom förlossningen för att 

ge en optimal förlossningsupplevelse. 

 Att påvisa betydelsen av stöd för blivande barnmorskor. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Till klinikchefen vid förlossningen 

 

 

Vi är två barnmorskor som arbetar vid Östersunds sjukhus. Vi skriver till er med anledning av 

en studie vi vill göra beträffande barnmorskors syn på betydelsen av stöd, kunskap och 

kompetens. Vi studerar vid Mittuniversitetet vid Institutionen för Hälsovetenskap (IHV) och 

kommer att skriva en magisteruppsats under handledning av Universitetslektor Astrid 

Nystedt. Vi undrar om vi kan få tillåtelse att genomföra denna studie vid er klinik. 

 

Studiens bakgrund 

Under de senaste 30 åren har synen på att föda barn förändrats, där utvecklingen inom vården 

har lett till en förändrad syn på säkerhet, upplevelse av förlossning, och hur vi hanterar 

kroppen. Barnmorskor arbetar med ett positivt stöd, hon har förstående attityder. En bra 

förlossningsbarnmorska är enligt tidigare studier skicklig på att kommunicera, hon är 

känslomässig, snäll och stödjande och som strävar efter en tillitsfull och förtroendeingivande 

relation. Därför är det viktigt att ta reda på hur barnmorskor ser på kommunikation och stöd i 

samband med förlossning samt hur barnmorskor ser på begreppen kunskap och kompetens.  

 

Fokusgrupper med barnmorskor planeras vid fyra förlossningsavdelningar, Gävle, Hudiksvall, 

Sundsvall och Sollefteå. En fokusgrupp innebär ett samtal där deltagarna fritt får diskutera 

runt forskningsfrågorna, vilket förhoppningsvis genererar i mycket information samt att 

deltagarna kan uppleva stöd och inspiration av varandra. Det bör vara 4-5 barnmorskor, gärna 

med varierande yrkeslängd. Vi kommer själva att leda fokusgruppsintervjuerna. Intervjuerna 



 
 

beräknas ta en till två timmar. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas 

ned ordagrant. 

Att delta i studien är frivilligt och intervjupersonen kan när som helst avbryta medverkan. Allt 

material kommer att kodas så att inga personuppgifter röjs. Endast vi och vår handledare har 

tillgång till identitetsuppgifterna. Resultatet av studien kommer att presenteras så att det inte 

är möjligt att spåra en enskild person. 
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Till barnmorskor vid förlossningsavdelningen 

 

Studiens bakgrund 

Under de senaste 30 åren har synen på att föda barn förändrats, där utvecklingen inom vården 

har lett till en förändrad syn på säkerhet, upplevelse av förlossning, och hur vi hanterar 

kroppen. Barnmorskor arbetar med ett positivt stöd, hon har förstående attityder. En bra 

förlossningsbarnmorska är enligt tidigare studier skicklig på att kommunicera, hon är 

känslomässig, snäll och stödjande och som strävar efter en tillitsfull och förtroendeingivande 

relation. Därför är det viktigt att ta reda på hur barnmorskor ser på kommunikation och stöd i 

samband med förlossning samt hur barnmorskor ser på begreppen kunskap och kompetens.  

 

Fokusgruppsintervjuer planeras vid fyra förlossningsavdelningar, Gävle, Hudiksvall, 

Sundsvall och Sollefteå. En fokusgrupp innebär ett samtal där deltagarna fritt får diskutera 

runt forskningsfrågorna, vilket förhoppningsvis genererar i mycket information samt att 

deltagarna kan uppleva stöd och inspiration av varandra. Det bör vara 4-5 barnmorskor, gärna 

med varierande yrkeslängd. Vi kommer själva att leda fokusgruppsintervjuerna. Intervjuerna 

beräknas ta en till två timmar. Intervjuerna kommer att spelas in på band för att sedan skrivas 

ned ordagrant. 

Att delta i studien är frivilligt och intervjupersonen kan när som helst avbryta medverkan. Allt 

material kommer att kodas så att inga personuppgifter röjs. Endast vi och vår handledare har 



 
 

tillgång till identitetsuppgifterna. Resultatet av studien kommer att presenteras så att det inte 

är möjligt att spåra en enskild person. 

Vi är två barnmorskor som arbetar vid Östersunds sjukhus. Vi skriver till er med anledning av 

en studie vi vill göra beträffande barnmorskors syn på betydelsen av stöd, kunskap och 

kompetens. Vi studerar vid Mittuniversitetet vid Institutionen för Hälsovetenskap (IHV) och 

kommer att skriva en magisteruppsats under handledning av Universitetslektor Astrid Nystedt 

IHV Mittuniversitetet. 

Vi ser fram emot ett givande samtal och hoppas på deltagande i studien. Maila snarast om 

intresse finns att ställa upp. Vi ringer då upp och bekräftar och avtalar tid. Vi har önskemål 

om att genomföra intervjuerna under vecka 8 eller 9.  
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