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Abstrakt 
Bakgrund: Förlossningsupplevelser påverkar föräldrar psykologiskt, fysiskt, socialt och 

kulturellt. Föräldrarnas upplevelser av förlossningen har både omedelbara och långvariga 

effekter på deras hälsa och relation till varandra och sitt barn. Syfte: Syftet med studien var att 

belysa faktorer som kan bidra till negativa förlossningsupplevelser hos föräldrar. Metod: 

Datamaterialet bestod av ett frågeformulär som besvarats av 211 kvinnor som fött barn vid ett 

sjukhus i Norrland mellan åren 2006-2010 och som uppgivit en negativ 

förlossningsupplevelse på VAS-skala. Studien bygger på föräldrarnas svar på en öppen fråga 

”egna kommentarer” och ”pappas kommentarer".  Materialet har analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultat: När kvinnornas svar hade analyserats framkom sex 

huvudkategorier. Huvudkategorierna var: ”Bristande kommunikation och information”, 

”Missnöje med personalens förhållningssätt”, ”Svårt att hantera smärtan”, ”Missnöje med 

förlossningen och förlossningssätt”, ”Oro och Rädsla” samt ”Bristande närvaro och stöd”. 

Diskussion: Faktorer som kunde bidra till negativa förlossningsupplevelser var om 

förlossningsförväntningarna inte motsvarade hur förlossningen faktiskt blev. Föräldrar som 

var rädda eller oroliga inför förlossningen fick i högre grad en negativ förlossningsupplevelse. 

Bristen på känslan av kontroll, där föräldrarna inte kände sig delaktiga eller hade kunnat 

påverka besluten under förlossningen ger oftare negativa förlossningsupplevelser. 

Förlossningens längd, förlossningssätt, interventioner och smärtupplevelser var viktiga 

komponenter hur förlossningsupplevelsen blev. Barnmorskans stöd, information och 

förhållningssätt till föräldrarna påverkade också förlossningsupplevelsen. 

 

   Nyckelord: Erfarenhet, Förlossning, Förväntan, Kvalitativ innehållsanalys, Rädsla 
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Abstract 
Background: Childbirth experiences affect parents psychologically, physically, socially and 

long-term effects on their health and their relationship to each other and their children. 

Purpose: Purpose of  the study was to illuminate the factors that may contribute to adverse 

experiences of parents. Method: The data consisted of a questionnaire answered by 211 

women who had a baby at a hospital in northern Sweden between the years 2006-2010 and 

who have provided a negative birth experience on the VAS scale. The study is based on 

parents responses to an open question “own comments” and “dad’s comments”. Material was 

analyzed using qualitative content analysis. Results: When the women's responses were 

analyzed, revealed six major categories. Main categories were: “Lack of communication and 

information,” “ Dissatisfaction with staff attitude, “ “Hard to manage pain,” “ Dissatisfaction 

with labor and mode of delivery,” “ Worry and fear” and “Lack of presence and support”.  

Discussion: Factors that could contribute to negative birth experience was about childbirth 

expectations did not correspond to the birth actually became. Parents who were afraid or 

nervous about giving birth had a greater negative birth experience. Lack of sense of control, 

where the parents did not feel involved or had been able to influence decisions during labor 

gives more negative birth experiences. Redemption duration, mode of delivery, interventions 

and painful experiences were important components of the childbirth experience was. 

Midwife support, information and attitude to parents affected the birth experience. 

 

 

 

    Keywords: Childbirth, Expectant, Experience, Fear, Qualitative content analysis  

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

Inledning ................................................................................................................................. 7 

Bakgrund ................................................................................................................................ 7 

Förlossningsförväntningar ................................................................................................... 8 

Bemötande och stöd .............................................................................................................. 8 

Förlossningssmärta ............................................................................................................... 9 

Förlossningsupplevelse ....................................................................................................... 10 

Syfte ........................................................................................................................................ 11 

Metod ..................................................................................................................................... 11 

Deltagare och urval ............................................................................................................ 11 

Etisk övervägande ............................................................................................................... 12 

Analys .................................................................................................................................. 12 

Resultat ................................................................................................................................. 14 

Bristande kommunikation och information ..................................................................... 15 

Missnöje med personalens förhållningsätt ....................................................................... 16 

Svårt att hantera smärtan .................................................................................................. 18 

Missnöje med förlossningen och förlossningssätt ............................................................ 19 

Oro och rädsla ..................................................................................................................... 20 

Bristande närvaro och stöd ................................................................................................ 20 

Diskussion ............................................................................................................................ 23 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 23 

     Metoddiskussion ................................................................................................................. 27 

Slutsats ................................................................................................................................. 27 

Referenser ............................................................................................................................ 29 

Bilaga 1 

 

 
 

 



7 
 

 

Inledning 
 

En förlossning är en stor livshändelse för båda föräldrarna, men även för barnets förnimmelse 

vid framfödandet och tiden därefter. Förlossningsvården bör vara utformad så att 

förlossningsupplevelsen blir positiv. Upplevelser av födandet och förlossningen är för många 

föräldrar en central upplevelse som står kvar under lång tid. Det är inte lätt att fånga 

förlossningsupplevelsen med några få ord. Den är sammansatt av många komponenter både 

positiva och negativa erfarenheter och känslor. Negativ förlossningsupplevelse kan leda till 

ökad risk att förhållandet med partner tar slut. Anknytningen till barnet kan också bli 

försämrad som i sin tur oftare medför att kvinnan inte ammar sitt barn. En negativ 

förlossningsupplevelse ökar risken för framtida önskade planerade kejsarsnitt relaterat till 

förlossningsrädsla. För att kunna förbättra vården och omvårdnaden kring födandet är det av 

värde att studera föräldrars negativa förlossningsupplevelser.  

Bakgrund 

 

Upplevelsen av graviditet och förlossning har varit kantad av förbud, tabun och goda råd. Det 

har varit kvinnans plikt att föra släktet vidare. När förlossningen startat har det varit kvinnans 

prövostund. Ingen stund är så laddad med magi och urkraft som denna i kvinnolivet. Ingen 

gång står livet och döden så nära varandra. För varje värk slits kvinnan mellan motpolerna 

mörkret, förtvivlan och ångest till ljuset, förtröstan och glädje. Det är naturkrafterna själva 

som utkämpar striden om och i kvinnans kropp (Höjeberg, 2000).  Det var mellan åren 1930 

och 1950 som den slutna förlossningsvården utvecklades.  År 1930 skedde 76 % av 

förlossningarna i hemmet och 1950 var det 5,9 % av förlossningarna som skedde i hemmet. 

Kemoterapi, antibiotika, antikoagulantia, vätske- och blodterapi, medicinsk-teknisk utrustning 

har inneburit revolutionerande framsteg av vården av den gravida kvinnan före, under och 

efter förlossningen. Anestesiologer och pediatriker blir alltmer involverade i 

förlossningsprocessen. Kvinnorna passiviseras och födandet antar formen av medicinsk-

teknisk process (Sjögren, 2008).  

 

Sedan 1970-talet har förlossningskonsten utvecklas i två riktningar. Den ena sida präglas av 

den medicinska tekniska med farmakologisk smärtlindring, elektronisk övervakning och 



8 
 

alltmer sofistikerade undersöksmetoder. Medan på den andra sidan förstärks vikten av den 

psykosociala omvårdnaden, med erbjudande psykoprofylax, hälsoupplysning och 

föräldragrupper (Sjögren, 2005). 

Förlossningsförväntningar 

Alla föräldrar har någon form av förlossningsförväntan. Många blivande föräldrar går under 

graviditeten på föräldrautbildning, där man bland annat får information om 

förlossningsförberedelse. Förlossningsförberedelserna är en viktig faktor för hur 

förlossningsupplevelsen sedan blir.  Det finns föräldrar som inte tycker att 

föräldrautbildningen har gett dem realistisk syn på hur en förlossning kan gå till. De upplever 

att förberedelserna inför förlossningen inte har gett dem instrument till att kunna ha kontroll, 

eller göra informerade val under förlossningen. Om förlossningsförväntningen är orealistisk 

och inte infrias kan det leda till en stark besvikelse och en negativ förlossningsupplevelse 

(Nolan, 1997; SFOG, 2004).   

Om kvinnan anser sig kompetent har bra självförtroende så medför det att hon i högre grad 

skaffar sig vetskap om förlossningen och kan ställa realistiska mål, vara mer aktivt delaktig i 

sin förlossning. Detta leder till mindre upplevd smärta och färre obstetriska interventioner och 

positiv förlossningsupplevelse. Det rekommenderas att barnmorskor främst i mödravården ska 

ta alla tillfällen att bygga på kvinnas självförtroende och informera konstruktivt hur en 

förlossning kan vara (Berntson-Shaw, Scott, & Jose, 2009). Även Gibbins och Thomson 

(2001) fann i en studie att om kvinnorna har förväntningar på en mer aktiv roll och en känsla 

av kontroll under förlossningen innebär det att de i större utsträckning kan göra informerande 

val och delta i beslut under förlossningen. Därför bör all vårdpersonal inom mödra- och 

förlossningsvården öka medvetenheten om vikten att utforska och upptäcka önskemål och 

känslor hos kvinnor, så att realistiska förväntningar kan främjas och förhoppningsfullt infrias.  

 

Kvinnor med positiva förväntningar har en mer avslappnad inställning till förlossningen, 

deras förväntningar är att ”ta det som det kommer” och ”vara öppna för allt möjligt”. De 

tenderar att uttrycka sig med ord som ”hoppas” eller ”önska” istället för att använda ord som 

”förvänta sig” (Hauck, Fenwick, Downie & Butt, 2007).  

 

Bemötande och stöd 

Personalen måste öka medvetenheten om vikten av ett gott bemötande, eftersom ett gott 

bemötande mellan barnmorska och föräldrapar utgör en viktig del för hur sedan 
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förlossningsupplevelsen blir. Vid ett gott bemötande krävs det att barnmorskan ser situationen 

ur föräldrarnas perspektiv, behov och förstår patientens reaktioner och attityder (Bergh, 

2002).  Föräldrarna ska känna sig välkomna till förlossningsavdelningen och få ett vänligt 

bemötande. Barnmorskan bör använda sig av ett språk som föräldrarna förstår. Föräldrarna 

bör även få kontinuerlig information om förlossningsförloppet och dess procedurer. Främja 

delaktighet genom att uppmuntra föräldrarna att ställa frågor och diskutera 

undersökningsfynd, samt uppmuntra och berömma kvinnan (Hildingsson & Thomas, 2007).  

Barnmorskan har alltid en maktposition i förhållandet till föräldraparet under förlossningen 

och det påverkar förlossningsupplevelsen i hög grad. Ett positiv första möte mellan 

barnmorska och föräldrapar främjar en god vårdrelation och förtroendefull kontakt (Lothian, 

2006).  Professionellt stöd skiljer sig ifrån socialt stöd genom att det inte är obegränsat. Det 

professionella stödet är inte ömsesidigt och återgäldas inte. Mottagaren måste lita på att 

vårdaren (barnmorskan) har kompetens och att hon kommer att vilja patientens bästa (Hupcey 

& Morse, 1997). För att kunna delta aktivt i förlossningsarbetet krävs att föräldrarna har 

kunskap om förlossningsförloppet och en realistisk förväntan på sin förlossning. Det krävs 

också en barnmorska som ser kvinnans behov och har förmåga att stödja kvinnans egen 

kapacitet genom att förmedla trygghet, lugn och en harmonisk atmosfär. När de 

komponenterna infrias kan det leda till positiv förlossningsupplevelse (Remer, 2008).  

Oxytocin är kroppens eget ”lugn och ro hormon”. Det är oxytocinet som framkallar 

förlossningsvärkar. Oxytocin frisläpps när kvinnan slappnar av och känner sig trygg. Om 

kvinnan känner tillit till sig själv, partner och personal som också ger henne gott stöd, 

stimulerar det parasympatiska systemet och kvinnan får ”bättre värkar” (Uvnäs-Moberg, 

2009).  

Förlossningssmärta 

Förlossningen är smärtsam, den uppfattningen har nästan alla föderskor. Cirka 20 % av 

barnaföderskorna upplever förlossningssmärta outhärdlig medan hälften beskriver smärtan 

som extrem. Moderns upplevda smärta är nästan alltid värre än vad vårdpersonalen uppfattar 

den som. Forskning visar att moderns smärttröskel höjs under de sista 16 dagarna före 

förlossningen. Smärttröskeln höjs ytterligare under de sista nio dagarna innan förlossningen 

genom att frisättningen av endorfiner ökar. Det kan konstateras att kvinnans kropp förbereds 

inför förlossningen genom neurokemiska förändringar (Hawthorn & Redmond, 2007).  Dick-

Read (1950) menar att om fruktan kan undanröjas hos barnaföderskor kommer också smärtan 

att försvinna. Fruktan är den känsla som kraftigaste förstärker upplevelsen av en retning. Den 
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är liksom smärtan avsedd att framkalla skyddsåtgärder och sätter via det sympatiska 

nervsystemet kroppen i spänning. Så förenas de tre onda ting: smärta, fruktan och spänningar. 

Det är denna trio som är ansvarig för förlossningssmärta. 

 

 Förlossningsupplevelse 

Vården bör utformas så att förlossningsupplevelsen blir så positiv som möjligt. Upplevelse av 

förlossning ska inte sammanblandas med upplevelse av vården. Upplevelsen av förlossning är 

individuell och komplex livshändelse som är relaterad till subjektiva, psykologiska processer 

hos kvinnan (Larkin, Beeley & Devane, 2009).   

Att barnmorskan tror på kvinnans kapacitet att föda barn ökar kvinnans självkänsla och 

kontroll och det kan leda till en positiv förlossningsupplevelse. Kontroll är inte något enhetligt 

begrepp. Det kan stå för självkontroll till exempel att kontrollera sina reaktioner. Det kan 

innebära egna krav på prestationer. Ett annat sätt att beskriva kontroll är att se det som en 

känsla av kontroll där delaktighet och tillit till sig själv och sin kropp är viktiga komponenter. 

Kvinnor som beskriver sig ha känslan av kontroll får i större utsträckning en positiv 

förlossningsupplevelse (Cheung & Ip, 2007; SFOG, 2004). 

 

Goodman, Mackey och Tavakoli (2003) har funnit att den viktigaste faktorn för positiv 

förlossningsupplevelse är känslan av kontroll under förlossningen. De som inte lyckades med 

att ha känslan av kontroll upplever i större grad sin förlossning som negativ. Conde, 

Figueiredo, Costa, Pacheco och Pais (2008) har studerat förlossningsupplevelsen över tid, då 

de utgick från en speciell skala och frågade kvinnorna om förlossningsupplevelsen fyrtioåtta 

timmar och tre månader efter förlossningen.  Kvinnor med negativa förlossningsupplevelser 

uppger att i flera år efter förlossningen så är den negativa upplevelsen som är dominerande 

och den har dessutom förstärkts med åren. Den positiva förlossningsupplevelsen förstärks inte 

utan verkar vara mer konstant.    

         

Elmir, Schmied,Wilkes och Jackson (2010)  beskriver hur kvinnor med traumatisk förlossning 

och negativa förlossningsupplevelser har ansett att de inte har känt sig delaktiga i sin 

förlossning. De har känt sig osynliga och utan kontroll. Att känna sig utan kontroll ger 

kvinnorna en känsla av kraftlöshet, sårbarhet med oförmåga att göra informerade val. De 

känner sig inte bemötta som människor och uttrycker sig som att förlossningen var barbarisk, 

skräckfylld och förnedrande.   
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Ett mål för förlossningsvården är att alla kvinnor ska få en positiv förlossningsupplevelse och 

därför är det viktigt att belysa negativa förlossningsupplevelser så att förlossningsvården kan 

förbättras och fler kvinnor får en positiv förlossningsupplevelse (Lundgren, 2010). 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa faktorer som kan bidra till en negativ förlossningsupplevelse 

hos föräldrar. 

Metod 

Studien utgår från ett formulär som har delats ut till alla nyblivna föräldrar sedan år 2004 på 

ett sjukhus i Norrland och som pågår fortfarande. Formuläret utformades för att kvalitetssäkra 

förlossningsvården som ett led i kvinnoklinkens förbättringsarbete (bilaga 1). Frågeformuläret 

ges till alla kvinnor som har fött barn i samband med hemgång. I informationen om 

frågeformuläret anges det att medverkan är frivilligt och att det är önskvärt att den besvaras 

cirka fyra till åtta veckor efter förlossningen. När frågeformuläret har besvarats skickar 

föräldrarna in det till förlossningen via post. Förlossningsupplevelse markeras på en VAS-

skala (visuell analog skala) utan markerade skalsteg. I skalan står 1 för fruktansvärd 

upplevelse och 10 står för fantastisk upplevelse. Frågeformuläret innehåller kvinnans 

upplevelse av smärta under förlossningen, det är också en VAS-skala. I skalan står 1 för 

”Ingen smärta” och 10 för ”Värsta tänkbara smärta”. De kvinnor som svarar att deras 

förlossningsupplevelse är negativ med 1, 2 eller 3 blir kontaktade fyra  till sex månader efter 

förlossningen med erbjudande att komma för samtal om sin förlossningsupplevelse med 

barnmorska och/eller läkare. På frågeformuläret finns bakgrundsuppgifter såsom ålder, datum 

för förlossningen, datum för när frågeformuläret fylldes i, samt förlossningsutfall och 

förlossningssätt. Frågeformuläret innehåller en öppen fråga för egna kommentarer och 

pappans kommentarer.  Det är den öppna frågan ”egna kommentarer och pappans 

kommentarer” som denna studie bygger på. För att analysera den frågan användes kvalitativ 

innehållsanalys.   

Deltagare och urval 

I denna studie valdes kvinnor ut som fött barn på ett sjukhus i Norrland och som uppgivit 

negativ förlossningsupplevelse baserat på bedömning enligt VAS-skala, mellan åren 2006-

2010. Det var 211 kvinnor som uppger negativa förlossningsupplevelser och som 

inkluderades i studien.   
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Etisk övervägande 

Tillstånd har inhämtats för genomförande av studien av områdeschefen (Kvinna). Ansökte om 

rådgivning hos Mittuniversitetets forsknings-etiska kommitté, som i sitt yttrande skrev: 

Projektet bedöms inte falla under etikprövningslagen. Bedömning baseras uteslutande av 

principiella skäl då arbetet genomför som ett led i ordinarie kvalitetsutvecklingsarbete vid 

kvinnokliniken, samt utförs i en form av ett uppsatsarbete utan avsikt att publiceras i ett 

vetenskapligt sammanhang. 

Analys 

I frågeformuläret finns en öppen fråga som fokuserade på negativ förlossningsupplevelse. ”De 

egna kommentarerna” och ”pappas kommentarer” har i samtliga enkäter besvarats av båda 

föräldrarna. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera de "egna kommentarerna”. 

Kommentarerna analyserades med avseende på likheter och skillnader. Analysen påbörjades 

med att alla kommentarerna lästes igenom ett flertal gånger. Meningsbärande enheter 

markerades ur hela materialet. De meningsbärande enheterna kortades och kondenserades. 

Sedan jämfördes meningskondensering och sorterades efter innehåll. Koder med liknande 

innehåll har delats in i underkategorier, som sedan abstraherats till huvudkategorier (Lundman 

& Hällgren-Graneheim, 2008). Se tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen;   meningskondensering, koder, underkategorier och huvudkategorier.  

Meningskondensering Koder  Underkategorier Kategorier 
Dålig överrapportering, fick berätta samma sak för varje 
ny barnmorska som kom in 

upprepning Bristande överrapportering  Bristande kommunikation 

och information 
Att inte bli hörd när man ropar på hjälp 

Ingen lyssnade på vad vi sa 
 

Att inte bli hörd Bristande lyhördhet 

Ingen information om förloppet 

 

 

Ingen information Bristande information 

Barnmorskan kände inte att barnet låg fel. Drev på 

förlossningen, fick mig att känna det var mitt fel att 

barnet inte kom ut. 

Okunnig barnmorska  
 
Missnöje med barnmorskans 

Yrkesskicklighet  

 

Missnöje med personalens 

förhållningssätt 
 

Vid insättande av venflon var det blod överallt och 
Droppet gick fel 

 

Igångsatt förlossning, behandlades som en maskin 

Behandlades som en 

maskin 

Fokus på det tekniska 

Inget stöd eller uppmuntran, barnmorskan fick mig att 
känna mig vek och tramsig. Att jag överdrev, hon kom 

med spydiga kommentarer. 

 

Förmedlandet av skuld 
och skam 

Oempatisk barnmorska 

Trodde jag skulle klara smärtan bättre 

 

Besviken på sig själv  
Överrumplad av stark 

smärta 

 

 

Svårt att hantera smärtan 
Chockartat hur ont det gör att föda barn Tappade kontrollen 

Utdragen förlossning, många timmar med värkar. 
Fysiskt och psykiskt jobbigt. Resultat total utmattning 

Totalt utmattad  

 
Missnöje med 

förlossningens längd 

 
 

 
 

Missnöje med förlossningen 

och förlossningssätt Förlossningen blev inte alls som jag hade tänkt mig. 
Huvudet och kroppen jobbade inte ihop. Barnet var ute 

inom två timmar 

Tappade kontrollen 

Blev inte den idylliska förlossningen som vi hade tänkt 
oss. Akut kejsarsnitt 

Blev inte som vi tänkt Missnöje med kejsarsnitt 

Barnet mådde inte bra, togs till prematuren, trodde 

aldrig att jag skulle få se henne mer. 

Barnet till prematuren Rädsla och oro hur det ska 

gå med barnet / modern 

 
 
 

 
 

Oro och rädsla 
Förlorade en massa blod, då moderkakan inte ville 
komma ut. Rädsla att dö. 

Rädd för att dö 

Paret lämnades ensamma långa stunder. Pappa fick ta 
ansvar för fosterljuden.  

 

Blev lämnade Bristande närvaro 

 
 

Bristande närvaro och stöd 
 

 
 

 

 

Underbemannade? fick ingen hjälp traumatisk 
förlossning fick panik 

 

Ingen hjälp 

 
Barnmorskan sim var med mig var inte närvarande hon 

var mest bekymrad att hon blivit inringd på natten och 

inte fått kaffe 

Bristande mental närvaro 

Saknade tips på förlossningsställningar 
 

Inget stöd Saknade guidning 

Fick inget stöd i andningsteknik eller vid krystning 
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 Resultat 
Av de 211 kvinnor som inkluderades i studien var 98 förstföderskor och 113 omföderskor. 

Ålder var mellan18–42 år och medelålder för förstföderskorna var 29,9 år och för 

omföderskorna 32,2 år. De flesta 57 % av förstföderskorna och 71 % av omföderskorna har 

fött sitt barn vaginalt. Av hela gruppen är det 65 % som fött sitt barn vaginalt. De kvinnor 

som blev förlösta med akut kejsarsnitt var 27 % och 1,4 % var planerade kejsarsnitt. Andelen 

kvinnor som blev förlösta instrumentellt med sugklocka var 6,6 %. Analysen och kodningen 

resulterade i sex huvudkategorier och tolv underkategorier. Kategorierna presenteras i tabell 

2. I löpande text används citat för att tydliggöra resultatet. 

Tabell 2. Översikt av underkategorier och huvudkategorier. 

Underkategorier Kategorier 

Bristande överrapportering  Bristande kommunikation och information 

Bristande lyhördhet 

Bristande information 

Fokus på det tekniska 

 

 
 
 

 

Missnöje med personalens förhållningssätt 
 

Missnöje med barnmorskans 

yrkesskicklighet 

 

Oempatisk barnmorska 

Överrumplad av stark smärta 

 

 

Svårt att hantera smärtan 

 
Missnöje med förlossningens längd 

 
 

Missnöje med förlossningen och förlossningssätt 
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Bristande kommunikation och information 

I denna kategori Bristande kommunikation och information ingår underkategorierna 

”Bristande överrapportering”, ”Bristande lyhördhet” och ”Bristande information”.

  

Bristande överrapportering  

Information som barnmorskan tagit del av har inte rapporterats över till nästa barnmorska och 

då har paret fått upprepa sig, vilket upplevs som påfrestande. Föräldrarna beskriver även att 

personalen vid olika arbetspass haft olika metoder och råd. 

 Jobbigt med all personalbyte som hade olika metoder och råd. 

 Fick besvara samma frågor många gånger. Skrivs inte uppgifter ned i 

journalen? Hur kan man fråga föräldrarna om graviditetsvecka (som vi redan 

hade svarat på ett antal gånger) 

 Under förlossningen träffade vi flera doktorer och barnmorskor som hade olika 

uppfattningar om hur jag skulle förlösas. Jag fick olika svar av personalen och 

det upplevdes påfrestande psykiskt. För mig hade det känts bättre om 

barnmorskor och läkare gett besked och sedan stått fast vid det. För mig innebar 

detta att jag inte hade några mål eller delmål att arbeta emot. Jag kunde inte 

”lita” på vad de sa eftersom det skulle ändras igen. 

 

Bristande lyhördhet 

Båda föräldrarna uttrycker att personalen inte lyssnade på vad de sa, att de inte blivit tagna på 

allvar och att de blev ifrågasatta vad det gäller smärta och rädsla. Föräldrarna upplever att 

personalen inte lyssnade och inte ville förstå vad just de menade.  

 Ingen lyssnade jag (pappan) försökte att säga vad de inte kunde göra med min 

fru, men ingen respons. De smålog lite åt min frus skrik. Om vi ska ha ett barn 

till ska vi byta sjukhus. 

Att inte bli hörd när man ropar på hjälp. Den hemska känslan att inte veta vart 

man ska vända sig för att få hjälp.  

Det blev inte alls som jag tänkt mig, ingen förstod hur jag upplevde 

förlossningen och ingen lyssnade på oss. 
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Bristande information 

Många föräldrar uttrycker missnöje med bristen om fortlöpande information om 

förlossningsförloppet, barnets tillstånd och motivering varför till exempel värkstimulerande 

dropp behövdes. Även vid komplikationer vill föräldrarna bli informerade och hur man tänker 

hantera situationen.                               

Vi barnets far och jag hade förberett hos för förlossningen. Vi hade bestämt oss 

för att föda på sidan för att ha bra kontroll över födandet. Nattpersonalen 

informerade om mig och förlossningens framskridande samt brydde sig om både 

barnet pappan. Barnmorskan på dagen ökade på värkstimulerande droppet och 

när jag frågade varför det var sådan brådska svarade hon inte. Hon ville att jag 

skulle stå och krysta, så vi blev ovänner, men jag stod på mig och lade mig på 

sidan. Jag sprack ordentligt. 

Min önskan inför förlossningen var att få information fortlöpande om vad som 

hände och vad som planerades, detta upplever både jag och pappan att vi inte 

fick.  

  

Missnöje med personalens förhållningssätt 

I denna kategori ingår underkategorierna ”Fokus på det tekniska”, ”Missnöje med 

barnmorskans yrkesskicklighet” och ”Oempatisk barnmorska”. 

Fokus på det tekniska 

När förlossningen måste sättas igång på konstlad väg anser kvinnorna att personalen har för 

mycket fokus på det medicinsk-tekniska. Föderskorna anser att personalen ”glömmer” 

människan bakom födandet.  

 Negativ förlossningsupplevelse för att personalen ”klämde ut barnet” 

 Förlossningen blev mycket värre än vad jag hade förväntat mig. Kanske 

berodde det på att jag blev igångsatt. Droppet som skulle stimulera värkarna 

gjorde att värkarna blev otroligt smärtsamma. Jag upplevde att de behandlade 

mig lite som en maskin tryck här, sätt in mediciner, så kommer barnet ut.  

 

 Förlossningen kändes mer som en industri. Barnmorskorna och övrig personal 

hade kunnat vara mer ödmjuka och lyssnat på patienten. 
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Missnöje med barnmorskans yrkesskicklighet  

I denna underkategori anser föräldrarna att handläggning av förlossningen är osäker. 

Barnmorskan och/eller läkaren visar på osäkerhet eller nonchalans vilket skapar otrygghet för 

föräldrarna. I vissa fall uppfattar föräldrarna barnmorskan som forcerad och stressad, hon 

inger inte det lugn som föräldrarna har hoppats på.  

                  Vid insättande av venflon i handen, så blev det något tokigt, så blodet rann 

 över hela armen på mig och visst kan sådant hända, men hon torkade bara av 

 lite hastigt och drog över en plasthandske för att hon inte orkade göra om? 

 Kopplade droppet fel så det rann ut över skjortan istället. Kände mig inte 

 speciellt trygg i hennes vård. 

Förlossningen med vårt tredje barn började så bra, vi kände oss lugna och 

trygga. När vi kom till förlossningen möttes vi av världens mest stressade 

barnmorska. Hon konstatera att förlossningen var väl på gång och att inte tid 

fanns att hämta kameran. Förlossningen drog ut på tiden och barnmorskan 

försökte påskynda den. Uppmanades att krysta men inget resultat. Det hände 

ingenting och barnmorska var missnöjd. Efter flera timmar byttes barnmorskan 

ut och nästa barnmorska konstaterade att barnet låg fel och förlossningen 

avslutades med kejsarsnitt. Varför var det så bråttom om man låtit bli ta hål på 

hinnorna och satt dropp kanske barnet hade hunnit rotera ned.  

 

Oempatisk barnmorska 

Föräldrar anser att de är viktigt att personalen visar intresse för dem att de är unika i sitt 

födande. De anser också att det är av största vikt hur bemötandet blir. Föräldrarna beskriver 

att de inte känner sig välkomna till förlossningsavdelningen om de kommer i tidigt skede i 

förlossningen. De anses vara i vägen och besvärliga. 

 När vi kom till förlossningen sa barnmorskan som mötte oss ”kommer ni nu, 

skulle ni vara hemma ett tag till”. 

En del kvinnor känner stark oro inför sin förlossning och går på samtal hos en barnmorska. 

Samtalen mynnar ut i en förlossningsplan. Behov och önskemål har framförts i en 

förlossningsplan, som i flera fall inte uppmärksammats av barnmorskan, eller att barnmorskan 

har nonchalerat planen. Om kvinnan har med sig en skriven förlossningsplan kan det vara 

hennes trygghet.  

Jag var osäker på om barnmorskan hade läst mitt förlossningsbrev, så jag gav 

det direkt i handen på henne. Hon lade det direkt åt sidan och sa ” jaha du har 
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ett sådant också, dom bruka vara roliga att läsa”. Jag fick svälja gråten och 

ångesten som vällde upp. Insåg då att barnmorskan inte hade kunskap eller 

förståelse för min situation och saknar den medkänsla jag så väl behöver… 

 

Föräldrarna beskriver att de fick en sämre förlossningsupplevelse på grund av det 

oprofessionella och empatilösa bemötande.  Föräldrarna anser att personalen ”förmedlade” 

skuld och skam känslor, vilket ledde till en sämre självkänsla och ett minskat självförtroende.  

 Upplevde att jag blev väldigt dåligt och oprofessionellt bemött av barnmorskan. 

Jag tyckte inte alls att hon gav mig någon uppmuntran, utan fick mig att känna 

mig vek och tramsig, som om jag överdrev hur dåligt jag mådde. Hon kom med 

spydiga kommentarer både till mig och min sambo.   

 Jag skulle behövt vara den som fick stöd efteråt eftersom jag fick sådan ångest 

både under och efter förlossningen, men kände att jag var tvungen att vara stark 

eftersom barnmorskan inte var det. Jag är glad och tacksam för att jag och min 

dotter mår bra. Det känns som det kunnat sluta hur som helst. 

 Barnmorskan som hade hand om oss tyckte nog att förlossningen tog för lång tid 

och att jag ville ha ryggbedövning. Barnmorskan ville pusha förlossningen och 

jag ville avvakta. Barnmorskan tyckte att jag var gnällig och smärtkänslig. 

 

Svårt att hantera smärtan 

I denna kategori ingår underkategorien ”Överrumplad av stark smärta”  

Överrumplad av stark smärta 

Många kvinnor beskriver att smärtupplevelsen under förlossningen är mycket värre än 

förväntat. De är överraskade och chockade hur ont det gör att föda barn. Även partnern anser 

att smärtan är en jobbig del av förlossningen, då han känner sig maktlös att inte kunna göra 

något för att lindra. Omföderskor som jämför med sin första förlossning tycker överlag att det 

är mer smärtsamt att föda barn andra gången. 

 

Det var min tredje förlossning men absolut den värsta. Maktlösheten man känner 

att inte kunna göra någonting för att underlätta.                        

Tur att man inte visste innan hur det skulle kännas. Det var mycket värre än 

förväntat. 
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När kvinnor ber om att få smärtlindring och barnmorskan nekar dem det för att förlossningen 

är för långt framskriden eller när ryggbedövningen inte har effekt blir kvinnorna mycket 

besvikna. 

 Ville ha epidural men jag var öppen för mycket så jag upplevde det väldigt 

jobbigt.   

Jag hade en mycket negativ upplevelse när det gäller epiduralen. Den första 

läkaren träffade inte rätt stack i min rygg FLERA gånger tills han gav upp och 

ringde en annan som träffade rätt på en gång. Upplevelsen med 

bedövningsproblemet var mycket traumatisk för oss båda. Det smärtsamma 

minnet påverkar oss att vi är tveksamma till ett barn till. 

 

Missnöje med förlossningen och förlossningssätt 

I denna kategori ingår underkategorierna ”Missnöje med förlossningens längd” och ”Missnöje 

med kejsarsnitt”. 

Missnöje med förlossningens längd     

Under denna kategori framkom det vad kvinnor anser när förlossningen varit utdragen. De har 

känt sig helt utmattade, maktlösa och inte haft kontroll på situationen.  I denna kategori finns 

det också åsikter från kvinnor som har en negativ förlossningsupplevelse på grund av att 

förlossningen gick för fort. Kvinnorna anser att de inte ”hann med”.  Det fanns inte tid för 

återhämtningspaus eller smärtlindring då värkarna var täta och intensiva.  

Utdragen förlossning många timmar med värkar, fysiskt och psykiskt jobbigt, 

resultat total utmattning. 

Det blev en utdragen förlossning och vi togs omhand av totalt tre arbetslag. Vi fick 

slita i onödan och utan vila. Resultatet blev total utmattning. 

Förlossningen gick så fort att kroppen och huvudet inte jobbade ihop. 

Förlossningen blev inte alls som jag tänkt mig. Gick för fort, barnet ute efter två 

timmar. Ingen kontroll. 

  

Missnöje med kejsarsnitt    

Föräldrar har förväntningar på att deras förlossning ska bli normal. Under förlossningens gång 

kan det tillstöta komplikationer och förlossningen måste avslutas med akut kejsarsnitt.  

Förlossningsförväntan blir inte infriad och det medför att föräldrarna blir besvikna. 
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Vi tänkte naturligtvis att vår förlossning skulle ”vanlig”. Vi hade tänkt hur vi 

ville han skulle födas, vilken ställning. Hur min sambo skulle vara alldeles nära 

när barnet kom upp på bröstet. Det var vår bild. Första mötet med vårt barn 

blev helt annorlunda. Där låg jag nyvaken och det kommer ett fullt påklätt barn.  

Jag tror att fler nyblivna mödrar har hjälp av om deras första möte med sitt 

barn är hud-mot-hud. Känna hans/hennes nakenhet och värme. Tror att barnet 

mår bra av det också…… 

Förlossningen blev inte alls som vi hade tänkt oss. När barnmorskan under 

graviditeten pratade om förlossningen berörde hon inte frågan, vad händer om 

det blir traumatiskt? Varför man då hamnar i chock när man väl fått beskedet 

att det är akut och måste bli ett kejsarsnitt. För mig/ oss kommer det ta tid innan 

att förstå/acceptera att det blev så här och inte den ultimata/ idylliska 

förlossningen med smärta och smärtlindring tillsammans arbeta fram vårt 

älskade ofödda barn, få upp den på bröstet. Tillsammans känna lyckan värmen 

och kärleken.  

 

Oro och rädsla 
I denna kategori ingår underkategorin ”Oro och rädsla för hur det ska gå med mor och barn”.  

Oro och rädsla hur det ska gå för mor och barn 

Föräldrarna uttrycker oro för hur barnet ska klara det, om det ska (överleva) förlossningen. En 

annan aspekt som framkom är hur kvinnan mått innan under eller efter förlossningen. Det kan 

vara att hon förlorat mycket blod för att moderkakan inte lossnade spontant.  

 Personalen tog barnet och försvann, blev lämnad ensam. Barnet var taget och 

behövde förflyttas till prematuren. 

Fosterljuden gick ned under krystningen och sugklocka behövdes användas. 

Barnet omhändertogs av barnläkare och jag lämnades ensam. 

Tappade en massa blod på grund att moderkakan inte ville komma ut.  

  

Bristande närvaro och stöd 
Under denna kategori ingår underkategorierna ” Bristande närvaro” och ”Saknade guidning”. 

Bristande närvaro 

I denna kategori återkommer att paret blir lämnade ensamma både under inledningen av 

förlossningen men också i den senare delen, vilket lett till otrygghet och att föräldrarnas 

behov inte uppmärksammats. Kvinnorna anser det som viktigt att barnmorskan kan ge ett 
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lugnande och värmande stöd oavsett om man är först- eller omföderska. En del omföderskor 

antogs klara sig själva vilket kvinnorna ansåg vara felaktigt. 

 Väldigt jobbigt fick inte den hjälp och stöd som jag önskat.  

 Lämnades ensamma och fick nästan ta alla beslut själva. Nonchalant bemött 

 därför blev jag rädd och hela förloppet blev jobbigt. Bara för att man är 

 omföderska behöver det inte innebära att man inte behöver stöd och kan klara 

 förlossningen själv. Upplevde förlossningen som en mardröm. 

  

Det var jobbigt att barnmorskan var tvungen att gå därifrån ibland. Det var 

tryggt så länge hon var där, annars visste jag inte vad skulle göra. 

Barnmorskan lämnade oss i rummet. Hon talade om för min partner att ringa om 

fosterljuden gick ned under 100. Hon kom inte tillbaka och kollade hur vi hade 

det utan jag fick ringa på henne. Jag hade ångest och skulle behövt att någon 

lugnade mig.  

Det finns personal som trots fysisk närvaro är frånvarande mentalt och känslomässigt.  

Jag har tyvärr en negativ förlossningsupplevelse. Under utdrivningsskedet gick 

barnets fosterljud ned och läkare tillkallades. Jag upplever honom som trött och 

totalt ointresserad av mig och mitt barn. Det känns som en skänk från ovan att 

barnet kom ut. 

 Förlossningen gick väldigt fort och på grund av denna panik. Kände ingen 

närvaro av barnmorska, hon var bekymrad över att hon blivit inringd mitt i 

natten och att hon inte fått något kaffe. 

Vid hög arbetsbelastning på förlossningsavdelningen blir personalen stressad och det i sin tur 

leder till bristande närvaro och att föräldrarna känner sig undanskuffade och bortglömda.  

Föräldrarna får i högre grad klara sig själva och blir mer lämnade ensamma. Stressad personal 

kan leda till att förlossningstiden påverkas, det ta längre tid för att ingen har tid att följa 

förloppet eller att förlossningen påskyndas. 

 Långdragen förlossning med mycket smärta. Stressad personal som kan                 

 förklaras att det var många födslar den natten. Lämnades en hel del ensamma. 

 Uteblivet förlossningsfika. 

Förlossningen upplevs efter två månader fortfarande kaotisk jättejobbig att 

tänka på. Personalen var gullig men stressad fick ingen ”egen tid” 

Dåligt stöd på grund av hög arbetsbelastning. Mycket störande med personal 

som bankar på dörren och vill att barnmorskan ska komma ut. Otryggt. 

Förlossningen hade kunnat vara så MYCKET bättre.  

 



22 
 

Saknade guidning 

Många både först och omföderskor vill ha guidning under förlossningen. Med guidning menar 

de att barnmorskan ska vara aktiv och ledsaga föräldrarna genom förlossningen. Barnmorskan 

ska rekommendera smärtlindringsmetoder, informera och stödja när det gäller andningsteknik 

och föreslå olika förlossningsställningar.  

 Jag upplevde att jag fixade andningstekniken ända fram tills jag var helt öppen. 

Efter det hyperventilerade jag bara, hade behövt ledning i andningsteknik. 

Det gick bra fram till krystningsstadiet, jag krystade fel och vid fel tidpunkt. Det 

var två barnmorskor inne under förlossningen som båda två gav mig olika 

vägledning i krystandet. Det stressade mig.   
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Målet för mödra- och förlossningsvården är en frisk mor och ett friskt barn samt en positiv 

upplevelse av graviditet och förlossning. Förlossningen är en stor livshändelse för både 

kvinnan och mannen. Det är inte lätt att fånga förlossningsupplevelsen med några få ord. Den 

är sammansatt av många olika komponenter både positiva och negativa erfarenheter och 

känslor. Upplevelse av födandet och förlossningen är för många kvinnor en central upplevelse 

som står kvar under lång tid. Forskning är gjord om förlossningsupplevelse och vad som 

påverkar den. Trots det finns det föräldrar som uttrycker missnöje kring omvårdnaden under 

förlossningen.  

Waldenström (2007) anser att det krävs förbättringar i omvårdnaden, kring den födande 

kvinnan. Det behövs kunskap av vad stöd/närvaro kan betyda för paret. Föräldrarna 

efterfrågar tröst och uppmuntran under förlossningen. De önskar också information, lyhördhet 

och empatiskt bemötande vid förlossningar. Vilket också resultatet visar på. 

Bristande kommunikation och information 

Resultatet i studien visar på bristande kommunikation från barnmorska till barnmorska i form 

av bristfällig överrapportering mellan arbetspassen. Föräldrarna anser det som påfrestande att 

få upprepa redan given information och då speciellt när kvinnan är smärtpåverkad. Dessutom 

har olika arbetspass olika uppfattningar hur förlossningen ska gå till. Detta innebär att 

föräldrarna inte kan lita på någon, eller skapa sig någon målbild, eftersom besluten kan ändras 

igen. Föräldrarna efterfrågar mer information om framför allt om förlossningsförloppet. De 

önskar en dialog med barnmorskan om just deras förlossning och att de vill känna sig mer 

delaktiga i besluten. Bristande information leder till en känsla av otrygghet och förlust av 

kontroll. Detta stöds av resultaten från andra studier. Om information och kommunikation inte 

fungerar ger det föräldrarna en känsla av lite eller ingen kontroll, vilket oftare ger en negativ 

förlossningsupplevelse (Baker, Choi, Henshaw & Tree, 2005; Hunter, 2004).   

Missnöje med personalens förhållningssätt 

Det framkom i studien att föräldrar har en negativ förlossningsupplevelse på grund av att 

förlossningen startades med medicinsk teknisk hjälp. Föräldrarna beskriver igångsättningen 

av förlossningen som onarturlig och att personalen fokuserade på det tekniska och glömde 

bort människan bakom födandet. Waldenström (2007) anser i linje med resultatet att när 
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kunskapen om metoder och apparater ökar så krymper kunskapen om det normala födandets 

psykologi. Sandin-Bojö (2006) anser också att barnmorskor måste få fortlöpande utbildning i 

evidensbaserad vård vid normal förlossning. Fortbildningen är nödvändig men är idag mer 

inriktad på den medicinsk tekniska.  

Resultatet visar att flera föräldrar var missnöjda med personalens yrkesskicklighet. 

Föräldrarna upplever att handläggandet av förlossningen i viss grad påverkas av vem som är 

ansvarig och deras yrkeserfarenhet. Detta stöds av Kennedy, Shannon, Chuahorm och 

Kravetz, (2004) som menar att alla människor har en egen personlighet och att vissa 

människor går ”bättre” ihop än andra. När föräldrar upplever att barnmorskan är stressad och 

forcerad, kan detta påverka föräldrarna negativt så de känner sig osäkra och otrygga. Det 

framgår i Hildingsson och Thomas (2007) studie att föräldrar efterfrågar ett individuellt, 

vänligt och uppmärksammande bemötande. 

Resultatet visar att flera föräldrar har uppgett att de är missnöjda med bemötandet de fått vid 

inkomsten till förlossningen. De känner sig inte välkomna till förlossningsavdelningen, 

speciellt om de kommer tidigt i förlossningsförloppet. Jackson Lang, Ecker, Swartz och 

Heeren (2003) menar att paret måste känna sig välkommen till förlossning. Att de är unika i 

sitt födande.  Men förlossningsavdelningar har inte kapacitet att ta emot alla som vill komma 

och dessutom ökar risker för interventioner om paret kommer tidigt till 

förlossningsavdelningen. 

När kvinnan har med sig ett förlossningsbrev eller förlossningsplan är det oroväckande när 

barnmorska avfärdar det med nonchalans. Kvinnan blottar sig och förväntar sig en viss 

förståelse och respektfullt bemötande och möter personal som istället får henne att känna sig 

vek och tramsig. Waldenström (2004) anser i linje med resultatet att emotionellt stöd och 

lyhördhet för kvinnans önskemål under förlossningen är faktorer som inte ska underskattas. 

En känslig, stödjande och omvårdande barnmorska under förlossningen tycks ge positiva 

minnen av förlossningen under lång tid. Brown och Lumley (1998) menar att en 

förlossningsplan inte alltid leder till en mer positiv förlossningsupplevelse då personalen inte 

alltid hade tid att läsa den. 
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Svårt att hantera smärta 

Ett flertal kvinnor i resultatet har en negativ förlossningsupplevelse på grund av de har svårt 

att hantera smärtan, de är chockade över smärtupplevelsen. Även mannen beskriver känslan 

maktlöshet då han inte tycker att han kan göra något för att underlätta för kvinnan.  Abascal 

(2009) menar att smärtupplevelsen är djupt personlig. Förlossningssmärtan styrs inte av 

förnuft och tanke. Vilka förväntningar man har på förlossningen har stor betydelse för 

smärtupplevelsen. Om man är trygg och känner sig förberedd ökar det chansen att kunna 

hantera sin smärta.  

När behovet av smärtlindring finns till exempel epiduralbedövning (EDA) har flertalet 

kvinnor varit för långt fram i sitt förlossningsförlopp för att EDA hunnit anläggas. Detta leder 

till rädsla och besvikelse. Det finns kvinnor och män som har en negativ 

förlossningsupplevelse för att inte ryggbedövningen hade effekt eller att narkosläkaren inte 

lyckades med anläggandet. Sjögren (2005) menar att det är viktigare att någon ”stannar upp 

en stund” och delar upplevelsen vilket är mer uppskattat än smärtlindringen. SFOG (2004) 

anser att smärta är ett centralt begrepp vid förlossningar. Huruvida stark förlossningssmärta 

ger negativ förlossningsupplevelse eller inte, beror på vilken typ av stöd och smärtlindring 

kvinnan fått. Detta kan även bero på hur mycket oro och ångest som är kopplad till smärtan. 

Det har visat sig att vårdpersonalens attityder och uppträdande i högre grad påverkade 

förlossningsupplevelsen än smärtintensiteten. 

Missnöje med förlossningens längd 

Föräldrar har i denna studie en negativ förlossningsupplevelse på grund av missnöje med 

förlossning och förlossningssätt. Förlossningens längd är en källa till besvikelse, där det 

framkom att både en snabb och utdragen förlossning kan upplevas som traumatisk. Vid 

utdragen förlossning är föräldrarna utslitna med brist på sömn och näring, är utmattade och 

har tappat kontrollen för vad som händer. Utdragen förlossningen kan tolkas som en känsla av 

att vara fångad av långvarig smärta och rädsla. Föräldrarna upplevde även missnöje med 

förlossningen när den gått för fort. De var chockade av den snabba förlossningen. Föräldrarna 

beskriver även vid en snabb förlossning, finns känslan av brist på kontroll. Elmir et al. (2010) 

har funnit att ”utan känslan av kontroll” ger föräldrar en känsla av kraftlöshet, sårbarhet med 

oförmåga att göra informerade val. Ett annat sätt att beskriva känslan av kontroll är när man 

har tillit till sig själv och sin kropp, är delaktig och ha möjligheten att påverka beslut i 

förlossningsförloppet. 
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Föräldrarna har förväntningar på att förlossningen ”ska bli på ett visst vis”. Ett flertal föräldrar 

är besvikna med att förvänta sig en vaginal förlossning som sedan avslutas med akut 

kejsarsnitt. Eftersom en förlossning aldrig kan kontrolleras fullt ut, så är det bra om 

föräldrarna har fått information under graviditeten att vissa förlossningar måste avslutas med 

kejsarsnitt. Ayers och Pickering (2005) menar att om föräldrarna kommer till förlossningen 

med höga och orealistiska förväntningar på sin förlossning som inte infrias, kan det leda till 

besvikelse och negativ förlossningsupplevelse. 

 Oro och rädsla 

Ibland kan förlossningen oväntat förändras och det uppstår komplikationer, till exempel att 

fosterljuden går ned eller att förlossningen behöver avslutas med till exempel sugklocka. Det 

kan också vara komplikationer hos kvinnan genom att hon förlorar mycket blod eller att hon i 

sjuk i exempel havandeskapsförgiftning. Nystedt (2005) beskriver det som rädslan att tappa 

fotfästet för sig och sitt barn associerades till den plötsliga akuta situationen. Denna erfarenhet 

definierades som traumatisk, kvinnorna har upplevt att de var rädda för att de själva kunde dö 

eller bli skadade, eller att deras barn kunde bli skadat. 

Närvaro och stöd 

Resultatet visar att flertal föräldrar anser att det brister beträffande närvaro och stöd från 

barnmorskan som de önskar ska vara inne mer på rummet. Närvaro på förlossningsrummet är 

avgörande för att barnmorskan ska kunna tillfredsställa föräldrarnas behov. När föräldrar 

känner att personalen är stressad och att barnmorskan måste lämna dem, har de önskningar 

om att hon kommer tillbaka spontant. Föräldrarna vill ha ”egen tid” och känna att de är 

viktiga och att personalen är intresserade av just dem. Hodnett, Gates, Hofemeyr och Sakala 

(2008) menar att kontinuerligt stöd är den enskilt viktigaste faktorn för en positiv 

förlossningsupplevelse. Vid bristande närvaro och stöd ökar risken för interventioner och 

instrumentell förlossning.  

Om kontinuerlig närvaro och stöd inte kan tillfredställas leder det till att föräldrarna känner 

sig otrygga, övergivna och det leder till stress. Kvinnan har svårt att slappna av, vilket är 

avgörande förlossningsförloppet. Studien visar på att omföderskor menar att på grund av att 

de haft tidigare förlossning får de inte samma närvaro och stöd.  Om föräldrarna känner sig 

övergivna kan det leda till stress, otrygghet och bristande kontroll. Längden på förlossningen 

kan påverkas av hög arbetsbelastning.  
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Det framgår av resultatet att föräldrarna saknar guidning under förlossningen. De efterfrågar 

vägledning, information, praktisk hjälp och positiv inställning. Önskemål om att barnmorskan 

uppmuntrar, stödjer och ger beröm. Enligt Hildingsson och Thomas (2007) ska barnmorskan 

vara lugn och guida i andning, avslappning och krystning. 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa faktorer som kan leda till en negativ förlossningsupplevelse 

hos föräldrar.  Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes för att analysera den 

öppna delen av frågan i frågeformuläret. Metoden lämpar sig för denna typ av studie, då den 

håller sig nära den ursprungliga texten, vilket ger en bra beskrivning av materialet. En annan 

fördel med metoden är att den kan anpassa sig till forskarens kunskap. De öppna frågorna från 

211 frågeformulär analyserades. Föräldrarna har besvarat frågan olika mycket, en del fem till 

tio meningar och del innehöll 3-4 bilagor med mycket information. Om studien hade 

genomförts av någon annan är det möjligt att den hade kommit fram till en annan 

kategorisering, men vid kvalitativ innehållsanalys kan flera tolkningar vara möjliga. 

Författaren anser att en adekvat metod för syftet har använts och att tillvägagångsätt, deltagare 

och datainsamling är noggrant redovisad därför anses tillförlitligheten i studien vara uppnådd 

(Lundman & Hällgren-Graneheim, 2008). Frågeformuläret delades ut i samband med att de 

nyblivna föräldrarna blev utskrivna från BB. Vid utdelandet av frågeformuläret får föräldrarna 

informationen att det är önskvärt att vänta med svaret i ca 4-8 veckor efter förlossningen. 

Orsaken med att uppmana föräldrar att vänta med att fylla i frågeformuläret är att de skulle 

komma hem och ”landa i att vara föräldrar”. Förlossningsupplevelsen behöver få lite distans, 

sjunka in, innan föräldrarna börjar reflektera över den. Nackdelen med att vänta några veckor 

var att föräldrarna glömmer bort att fylla i frågeformuläret.  

Slutsats 
Givitvis vill alla föräldrar att deras barn ska födas på ett tryggt och säkert sätt.  I resultatet har 

det framkommit att stödet under förlossningen är viktig för kvinnans förlossningsupplevelse 

och ett gott stöd visar positiva effekter på förlossningsutfallet. Stödet och närvaron är lika 

viktigt som det medicinsk-tekniska men i dagens förlossningsvård väger det medicinsk-

tekniska tyngre. Förlossningarna blir mer och mer en medicinsk händelse. Fortbildningen för 

barnmorskor är inriktad mot den medicinsk-tekniska delen, när de borde få fortbildning i 

konsten att ge stöd, kunna kommunicera med den födande kvinnan och hennes partner samt 

ha kunskap om födandets psykologi. Även förlossningsvården har genomgått besparingar och 
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verkligheten innebär att barnmorskan vårdar flera kvinnor samtidigt och har inte möjlighet till 

att ge kontinuerligt stöd.  Förlossningsupplevelsen är viktig och den kommer att följa 

föräldrarna kanske hela livet. Trots att ”personalen var snäll eller att kvinnan födde ett friskt 

och välskapt barn” så behöver det inte innebära en positiv förlossningsupplevelse. Jag tror det 

behövs mer forskning inom området och på så sätt belysa vad gott stöd och närvaro kan 

innebära för födande kvinnor. 
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Bilaga 1 

              Syftet är att förbättra kvalitén inom förlossningsvården. 

 

Förlossningsavdelningen 107                                                       patientbricka 

Östersunds sjukhus 

830 31 Östersund 

Tel: 063/ 15 37 57 

 

1. Är d  

Förlossningsdatum ……………..    Datum för ifyllandet av enkät………………  

Förlossningssätt      ……………………...                   

 

Vi som arbetar på Förlossning/BB-avd. i Östersund, vill gärna få svar på hur du har upplevt 

din förlossning. Det är ingen annan än du som kan svara på det. När du tänker på din 

förlossning hur känns det då? och vilken grad av smärta kände du under förlossningen? Vi vill 

att du sätter ett lodrätt streck på vardera linjerna nedan där du tycker att de passar.  

            Fruktansvärd                                                                  Fantastisk        

             upplevelse                                                                        upplevelse 

               I--------------------------------------------------------------------I   

          ingen   smärta                                                                värsta tänkbara smärta                                                                                                        

                 I--------------------------------------------------------------------I         

Egna 

kommentarer________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Pappas kommentarer__________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Protokollet fyller du i hemma sex till åtta veckor efter förlossningen, skicka sedan in enkäten 

till förlossningen adress som ovan, eller lämna det på BVC eller MVC i samband med något 

besök där eller vid efterkontrollen.    

   


