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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Att beskriva nyutbildade barnmorskors uppfattningar om att stödja föderskor och deras 

partner under förlossning . 

Metod: En kvalitativ design med fokusgruppdiskussion med fyra barnmorskor spelades in, 

skrevs ut till text och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Barnmorskorna hade en strävan efter att vara så fysiskt och mentalt närvarande som 

möjligt hos föderskan. För att vara ett bra stöd behövde barnmorskorna se till varje föderskas 

individuella behov. Stödet från barnmorskan innebar att ge föderskan tydlig och kontinuerlig 

information, att värna om föderskan och partnerns delaktighet samt att motivera och stärka 

föderskan under förlossning. Barnmorskornas roll att normalisera födandet försvårades av 

medicinens makt. Därtill framkom att organisatoriska faktorer så som hög arbetsbelastning, 

tidsbrist och låg bemanning hindrade barnmorskorna i deras stödjande roll. Även 

barnmorskornas grad av erfarenhet och det stöd och samarbete som barnmorskorna hade med 

de mer erfarna kollegorna påverkade dem i deras stödjande roll.  

Slutsats: Barnmorskor upplever att de har en viktig uppgift i att stödja föderskor under 

förlossning. Organisatoriska faktorer liksom graden av erfarenhet försvårade för 

barnmorskorna att stödja.  
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ABSTRACT 

 

Aim: To describe midwives' perceptions of supporting mothers and their partners during 

childbirth. 

Method: An audio record focus group discussion with four midwives was performed and 

transcribed to text. The data were analyzed using qualitative content analysis. 

Result: Midwives have a desire to be as present as possible both mental and physical with the 

child mothers during childbirth. In order to provide good support midwives needed ensure 

every woman's individual needs. The support from the midwife meant to give the woman 

continuous information, getting her to experience participation and to motivate and strengthen 

her during childbirth. The midwife should also consider the normal in giving birth. Finally 

some factors that influenced midwives in their supporting role were seen. This was different 

obstacles in the work environment, such as heavy workloads, lack of time and low staffing. 

Also midwives' level of experience and collaboration with senior colleagues influenced them 

in their professional capacity. 

Conclusion: Midwives feel they have an important role in supporting women during 

childbirth. Organizational factors and too little experience made it difficult for midwives to 

give support.  
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1. Inledning 
En viktig uppgift i barnmorskans arbete är att bistå föderskor med trygghet, stöd och 
kontinuitet under förlossningen (Lundgren & Dahlberg, 2002). Under min förlossningspraktik 
har flertalet möten/relationer skapats med föderskor vilket skapat en nyfikenhet som gjort att 
jag valt att studera ämnet vidare. En förhoppning med detta arbete är att öka kunskapen kring 
hur jag som blivande barnmorska kan hjälpa och bistå föderskor med stöd för att de ska få en 
så positiv förlossningsupplevelse som möjligt. 

Barnmorskors förhållningssätt till föderskor har stor tyngd i den etiska koden för barnmorskor 
som International Confederation of Midwifes [ICM] utarbetat. Där står att barnmorskans stöd 
och relation till föderskan är viktig. Relationen skall byggas på respekt för mänsklig värdighet 
där föderskan med mänskliga rättigheter oavsett kultur, sed, status, etnisk ursprung eller 
trosbekännelse står i fokus. Barnmorskan behöver vara lyhörd för de fysiska, psykiska, 
emotionella och andliga behov som föderskan har. Hon ska ge råd och information för att på 
så vis möjliggöra för och stödja föderskan i att ta välgrundade beslut om sin hälsa och vård 
(ICM., Core documents, 2008). 

2. Bakgrund 

2.1 Vårdmodeller 

2.1.1 Barnmorskeledd vård 
Sandall, Devane, Soltani, Hatem och Gates (2010) beskriver olika typer av vårdmodeller. Den 
barnmorskeledda som vänder sig till friska föderskor med en normal graviditet. Den 
läkarledda där läkare står för vård av föderskan under graviditet och förlossning samt en 
”delad” modell där föderskan vårdas av både barnmorska och läkare.  

Flera fördelar har kunnat ses med den barnmorskeledda vården. Föderskorna krävde mindre 
smärtlindring, hade i större utsträckning en vaginal förlossning, en lägre andel instrumentella 
förlossningar, ökad amningsfrekvens och en positivare förlossningsupplevelse. Föderskor som 
vårdats genom den barnmorskeledda modellen upplevde även en högre grad av kontinuitet 
och kontroll i jämförelse med de andra modellerna. Dessutom vistades föderskorna under 
kortare tid på sjukhus vilket gjorde modellen mer kostnadseffektiv. 

2.1.2 One-to-one care midwifery 
One-to-one midwifery är en ytterligare en vårdmodell som beskrivs av Page (2003) och 
innebär att en barnmorska vårdar föderskan genom hela graviditeten, förlossningen och den 
närmaste tiden efteråt. Modellen bygger på att det finns en kontinuitet i relationen mellan 
barnmorska och föderska. Föderskor som vårdats enligt one-to-one midwifery i jämförelse 
med de som fått traditionell vård hade en signifikant lägre användning av epidural och annan 
analgetika, den aktiva fasen under förlossningen förkortades, de hade färre bristningar och en 
lägre andel kejsarsnitt. Föderskorna hade positivare erfarenheter av vården under graviditet 
och förlossning vilket medförde ett ökat självförtroende och välmående i sitt föräldraskap.  
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2.2 Den svenska modellen 
I Sverige föds runt 115.000 barn per år, varav de flesta förlossningarna sker på 46 sjukhus 
med sammanlagt 49 förlossningsavdelningar. Hemfödslar omfattas inte av den officiella 
sjukvården, med undantag av ett landsting, där endast ca 0,2%  är planerade hemfödslar per 
år. Alla föderskor som föder på sjukhus vårdas av barnmorskor. Barnmorskornas arbetssätt 
liknas vid den delade modellen (Sandall et. al., 2010) då barnmorskorna arbetar i team med 
andra hälso- yrkesverksamma och hänvisar till annan vård om komplikationer uppstår (Berg, 
Ólafsdóttir & Lundgren, 2012). I Sverige har andelen kejsarsnitt med födslar i 
singelgraviditeter ökat från ca 5% under 1973 till nästan 17% år 2009 (Socialstyrelsen, 2011). 

2.3 Förlossningsupplevelsen 
Förlossningen är för föderskan en oundviklig situation där föderskan behöver vara närvarande 
i kropp och själ för att våga följa med i förlossningsprocessen (Berg et al, 2012). 
Förlossningserfarenheten är något som följer föderskan genom resten av livet och dess 
konsekvenser kan ge omedelbara och/eller långsiktiga konsekvenser på föderskans hälsa och 
välfärd (Overgaard et al., 2012) dessutom är den av betydelse vid kommande förlossningar 
(Lundgren, 2005). Förlossningsupplevelsen är personlig och unik och den påverkas av flera 
faktorer så som upplevelse av stöd (Hardin & Buckner, 2004), smärta, kontroll (Milan, 2003) 
och relationen mellan föderska och barnmorska (Gu, Zhang & Ding, 2011; Larkin et al., 
2009; Lundgren, 2002). Deltagande i beslutsfattandet och information är ytterligare aspekter 
som anses stärka en positiv förlossningsupplevelse (Larkin et al., 2009; Overgaard et al. 
2012). Positiva förlossningserfarenheter bidrar till att föderskans självkänsla stärks, hon växer 
som människa och kan därigenom lättare anpassa sig till moderskapet. Negativa erfarenheter 
är förknippade med ett antal komplikationer såsom postpartum ångest, depression, 
posttraumatiskt stressyndrom, förlossningsrädsla, minskad framtida reproduktion, och 
begäran om kejsarsnitt (Overgaard et al., 2012).  

Nilsson och Lundgren (2007) skriver att tidigare förlossningserfarenhet där samband med 
smärta, negativa erfarenheter av personalkontakt och att inte ha setts som en individ gjorde att 
föderskan var rädd för att föda barn. Föderskor med förlossningsrädsla som uppstått efter en 
tidigare förlossning, berättar ofta om upplevelser av förlorad kontroll samt en icke-
förtroendegivande relation gentemot barnmorskan (Berg et al., 2012).  I Nilsson, Lundgren, 
Karlström och Hildingssons (2011) artikel står det likaså att en tidigare negativ 
förlossningserfarenhet är starkt associerat med förlossningsrädsla. En negativ eller traumatisk 
förlossning kan ha långsiktiga effekter liksom en negativ inverkan på föräldra-barn 
bindningen, föräldraparets förhållande, problem med amning och posttraumatisk stress. För 
att undvika negativa förlossningsupplevelser är det viktigt att identifiera vad som utgör en 
negativ respektive en positiv förlossningserfarenhet. Den väsentligaste faktorn för en positiv 
upplevelse var bra support, såsom kontinuerligt stöd från barnmorska under förlossningen. Gu 
et al. (2011) menar dock att kontinuitet inte är en klar indikation för tillfredställelse utan att 
föderskor fokuserar mer på innehållet i vården.  
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2.3.1 Faktorer av betydelse för förlossningsupplevelsen 

2.3.1.1 Stöd från en barnmorska 
Page (2003) menar att alla föderskor gynnas av personligt stöd av en kompetent, kunnig och 
avkännande barnmorska och att effekten kan bli djupare om det finns en kontinuitet i 
relationen mellan barnmorska och föderska. Att ha en fysiskt och mentalt närvande 
barnmorska under förlossningen är det som betytt mest enligt föderskan i mötet mellan henne 
och barnmorska (Kennedy & Shannon, 2004; Lundgren, 2002). Barnmorskans primära stöd 
innebar att lyssna och känna in, se föderskan (Aune et al, 2012; Berg et el., 2012) som en unik 
individ (Pembroke & Pembroke, 2006) hennes behov samt tro på föderskans förmåga 
(Lundgren, 2005). Gör barnmorskan det stärks föderskan i tron till sig själv att självständigt 
föda -och sköta sitt barn (Aune, Dahlberg & Ingebrigtsen 2012; Berg et al., 2012).  

Barnmorskor med längre yrkeserfarenhet är mer självsäkra och kompetenta när det gäller att 
stötta föderskan under förlossningen än yngre och mindre yrkeserfarna barnmorskor (Barret & 
Stark, 2010). Lundgren och Dahlberg (2002) har studerat barnmorskors erfarenheter gällande 
stöd till föderskor under förlossningsarbete. Barnmorskorna ansåg att de bildade ett team 
tillsammans med föderskan, det var viktigt att de var tillgängliga, vilket innebar att 
barnmorskorna behövde vara öppna för att möta föderskan och följa henne genom hennes 
förlossning (Berg et al., 2012). En viktig del i barnmorskans arbete var att stötta föderskans 
beslut och önskningar och om föderskan inte visste vad hon ville kunde barnmorskan behöva 
gå in och ta beslutet åt henne (Lundgren & Dahlberg, 2002).  

2.3.1.2	  Kontinuerligt	  stöd	  
Gu, Zhang och Ding (2011) skriver att det finns många fördelar med kontinuerligt stöd under 
graviditet/förlossning, som nämnts tidigare får barnmorskan och föderskan chansen att skapa 
en relation och föderskan får en positivare upplevelse. Därtill minskar de medicinska 
åtgärderna, så som att förlösas med kejsarsnitt (Gu et al., 2012; Hotelling et al., 2004; 
Kashanian et al., 2010; Lundgren, 2010) eller sugklocka (Hotelling et al., 2004). Föderskor 
med kontinuerligt stöd får en något kortare förlossningsprocess (Gu et al., 2012; Kashanian et 
al., 2010; Lundgren 2010) och de kräver mindre smärtlindring i form av epidural eller annan 
analgetika (Hodnett et al., 2011; Hotelling et al., 2004; Lundgren, 2010). Dock behöver 
föderskan det kontinuerliga stödet redan då förlossningen startar för att det ska ge bäst resultat 
(Hodnett et al., 2010).  

Kashanian, Javadi och Haghighi (2010) jämförde i sin studie föderskor som fått kontinuerligt 
stöd under förlossningen, med föderskor som inte fått det. Resultatet påvisade ingen skillnad 
mellan användandet av värkstimulering, oxytocin, eller om barnet hade apgar-poäng på 
mindre än 7 efter 5 minuter. Detta stärks utav Hodnett et al. (2011) studie som visade att 
kontinuerligt stöd under förlossningen inte påverkade Apgar-poängen hos barnet vid fem 
minuters ålder, eller användningen av oxytocin. 

2.3.1.3 Att se och tro på  
Lundgren och Dahlberg (2002) beskriver att det är viktigt att barnmorskan bekräftar 
föderskan, att föderskan tillåts vara delaktig och ansvarig i hennes förlossningsarbete. 
Barnmorskans uppgift blir då att guida föderskan genom förlossningen genom att informera 
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om förloppet och uppmuntra föderskan att själv ta ansvar och beslut angående sin vård. 
Föderskans ansvar är att rapportera till barnmorskan vad hon känner, tänker och vilka behov 
hon har. Enligt (Berg et al., 2012) är det även viktigt att partnern får vara med och delta i 
beslutsfattanden. Det gäller såväl normala som komplicerade förlossningar.  

Kennedy et al. (2004) skriver att om barnmorskan litar på föderskans styrka och har tålamod 
så stärks föderskans självförtroende, samtidigt ökar chanserna för en naturlig förlossning 
(Sleutel, Schultz & Wyble, 2007). Likaså skriver Kennedy, Grant, Walton, Shaw-Battista & 
Sandall (2010) att om barnmorskan ser födandet som en normal process, arbetar 
evidensbaserat och att litar på att föderskan fattar de beslut som hon tror är bäst för henne 
själv så innebär detta att barnmorskan stödjer det normala i förlossningsprocessen. Att stödja 
den normala i förlossningsprocessen (Berg et al., 2012) kräver ett lugn, trygghet, en ömsesidig 
relation och att inte störa det normala.  

2.3.1.4 Trygghet i att stödja det normala födandet 
Kennedy och Shannon (2004) menar att genom barnmorskors handlingar kan de få föderskan 
att känna sig trygg under förlossningen. Många föderskor är enligt studien inte förberedda på 
hur smärtfull, lång och utmanade förlossningen kommer att bli, vilket kan leda till att de 
tvivlar till sin egen förmåga. Omgivningen är betydelsefull (Berg et al., 2012) för att 
föderskan ska känna sig lugn, trygg och säker under födelseprocessen. Det är av vikt att 
barnmorskan är medveten om detta och att hon försöker skapa en atmosfär där föderskan och 
hennes partner kan känna sig hemma, totalt avslappnade och närvarande i sin födelseprocess. 
I en stärkande miljö utstrålar barnmorskan tro till föderskans förmåga att föda barn. Likaså är 
det av vikt att barnmorskan skapar ett förtroende gentemot föderskan så att föderskan vågar 
lita till och ta del av barnmorskans kunskaper och råd. Barnmorskans utmaning är att hjälpa 
föderskan att skapa en trygg miljö genom den professionella kunskapen, inom organisationen 
och den medicinsk-tekniska delen. Trygghet genom information skapar en känsla av kontroll 
(Berg et al., 2012).  Utstrålar barnmorskan ett lugn och trygghet så påverkar detta föderskan 
att våga slappna av och följa med i förlossningsprocessen (Lundgren, 2002). Lugnet är viktigt 
även för barnmorskan då det stödjer barnmorskans tro till sin kunskap och det normala i 
förlossningsprocessen. I sin tur medför detta att barnmorskan kan hjälpa föderskan att möta 
det okända utan rädsla (Berg et al., 2012).  

2.3.1.5 Stöd från en partner/doula 
Det stöd som föderskan upplevde som allra viktigast var stödet från sin partner (Lundgren & 
Berg, 2004). Även andra icke professionella personer så som en doula kan ge ett bra stöd 
enligt Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala & Weston (2011). Doulan gav stöd genom hennes 
ständiga närvaro, hon fanns där för föderskan/partnern och sågs som en person som de kunde 
lita på och som förmedlade trygg- och säkerhet och därigenom avtog känslor som ensamhet 
(Lundgren, 2010). Hildingsson, Cederlöf och Widén (2010) har studerat färders upplevelser 
av stöd under förlossningen. I studien framgick att stödet från barnmorskan värderades högt 
och att fäderna litade på barnmorskan och dennes förmåga att hjälpa föderskan att genomgå 
förlossningen. Därtill behövde fadern barnmorskans hjälp för att stödja sin föderska.  
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2.4 Förutsättningar och hinder för att ge stöd 
Ekonomin och organisationer med hög arbetsbelastning där barnmorskan behöver ta hand om 
flera föderskor samtidigt utgör ett hinder för barnmorskorna att ge god vård (Sleutel et al., 
2007). Även Gu et al. (2011) beskriver att en ökad arbetsbelastning, högre krav en stressig 
arbetsmiljö samt brist på tid och resurser bidrar till att barnmorskor inte har energi att 
engagera sig i vården och känner sig mindre tillfreds med sitt yrke. Utifrån ett medicinsk-
tekniskt synsätt, ses förlossningen som en risk som behöver medicinska åtgärder och som 
endast anses normal i efterhand (Berg et al., 2012). Barret och Starks (2010) studie visade att 
barnmorskor som arbetade på förlossningsavdelningar med hög epidural användning och 
kejsarsnitt var mindre benägna att stödja föderskan under förlossningsprocessen än 
barnmorskor som arbetade på förlossningsavdelningar med färre medicinska interventioner, 
något som visar att miljön kan påverka stödet positivt eller negativt, liksom att medicinska 
åtgärder kan ge negativt påverkan vad det gäller stöd från barnmorskan under förlossningen. 
Författarna (Barret & Starks, 2010) uppfattade det som att barnmorskorna upplevde att stödet 
inte behövdes när smärtan lindrades. I Sleutel et al. (2007) studie rapporterade barnmorskorna 
att det vanligaste hindret för stöd var onödiga medicinska interventioner något som även 
hindrade barnmorskan att arbeta för en så naturlig förlossning som möjligt. Enligt Hodnett et 
al. (2011) kan barnmorskan bevaka förlossningen genom att sköta tekniken, föra journal och 
övervaka föderskan snarare än att ge tröst och stöd när det finns höga medicinsk-tekniska 
interventioner. Dessutom har föderskor som får medicinska åtgärder, så som epidural, fler 
begränsningar. De medicinska interventionerna och dess efterföljande begränsningar kan ge 
barnmorskan uppfattningen av att mindre stöd behövs. Flera studier har etablerat en relation 
mellan en hög interventionsnivå och en negativ förlossningsupplevelse, däremot har ingen en 
positiv effekt av förlossningserfarenheten dokumenterats vid epidural smärtlindring, den mest 
effektiva typen av smärtlindring (Overgaard et al. 2012).  

2.5 Problemformulering 
Stöd till föderskan under förlossningen är av betydelse för förlossningsupplevelsen. Föderskor 
som fått kontinuerligt stöd har bland annat lägre risk att förlösas med kejsarsnitt eller 
sugklocka, är i mindre behov av smärtlindring och har en positivare upplevelse av 
förlossningen. Dessutom ökar föderskans chanser att föda vaginalt och hennes självförtroende 
stärks. Barnmorskor liksom föderskan anser att den essentiella formen av stöd är att vara 
närvarande hos föderskan under förlossningen. Tyvärr är barnmorskors möjligheter att vara 
hos föderskan är begränsade på grund av organisatoriska faktorer. Bland annat gör 
ekonomiska begränsningar att barnmorskor tvingas ta hand om flera föderskor samtidigt. 
Därmed försvårar barnmorskors arbetsförhållanden på förlossningsavdelningar arbetet med att 
fullt ut stödja föderskor i enlighet med barnmorskornas etiska kod. För oerfarna barnmorskor 
är detta sannolikt extra utmanande. 

3. Syfte  
Syftet med studien är att beskriva nyutbildade barnmorskors uppfattning om att stödja 
föderskor och deras partner under förlossning. Mer precist vill vi studera vad barnmorskorna 
uppfattat att det 1) innebär att de stöd, samt 2) vad som underlättar att ge stöd. 
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4. Metod  

4.1 Design 
För att besvara syftet med studien valdes en kvalitativ ansats med möjlighet att skapa en 
öppen diskussion kring nyutbildade barnmorskors erfarenheter av stöd under förlossningen. 
Kvalitativ metod användes för att få en djupare förståelse av upplevelser hos informanterna 
och på så vis finna mönster av upplevelser och erfarenheter (Trost, 2005).  

4.2 Urval 
Polit och Beck (2004) menar att i studier med en kvalitativ ansats ska materialet insamlas 
bland dem som kan ge mest och bäst information inom det ämne som studeras, vilket i det här 
fallet var nyutbildade barnmorskor. Försök gjordes under våren 2012 och början av hösten 
2012 att genomföra en fokusgruppdiskussion [FGD] med barnmorskor på 
förlossningsavdelningen under arbetstid. Inbjudan skickades efter att ha talat med 
verksamhetschefen och koordinatorn skulle fråga på morgonmötet (om det var få kvinnor i 
förlossning under överlappningstiden) om det var några barnmorskor som ville delta i 
diskussionen. Tyvärr var arbetsbelastningen väldigt hög så FGD på förlossningen kunde inte 
genomföras.  

I stället tillfrågades nyutbildade barnmorskor, som författaren tidigare studerat med, om de 
ville vara med i FGD. Fyra nyutbildade barnmorskor träffades därefter hemma hos en utav 
barnmorskorna. De andra tre hade varit där tidigare och kände till miljön. Samtliga deltagare 
kände alltså varandra sedan tidigare och hade arbetat aktivt i 15 månader, alla på samma 
avdelning. Alla förutom en barnmorska, som arbetade natt, arbetade dagtid.  

4.3 Datainsamlingsmetod 
FGD valdes som metod för att i enlighet med Kvale och Brinkman (2009) för att få fram ett 
antal olika tankar och idéer om det som är i fokus för gruppen. Enligt Trost (2005) går FGD ut 
på att moderatorn introducerar diskussionsfrågor som leder till att deltagarna för ett samtal 
som moderatorn sedan observerar med ögon och öron. Moderatorn har som uppgift att se till 
att det blir ett meningsutbyte samt att skapa en stämning som tillåter deltagarna att ge uttryck 
åt personliga åsikter inom ämnet (Kvale & Brinkman, 2009). Därtill ska moderatorn 
uppmuntra alla deltagare att medverka (Denscombe, 2009). Moderatorns uppgift är även att 
styra samtalet så att det inte fjärmar sig allt för mycket från studiens syfte (Trost, 2005). Det 
som skiljer moderatorn från en intervjuare är att denne uppmuntrar deltagarna att tala med 
varandra i stället för att själv stå i centrum (Denscombe, 2009).  

4.4 Tillvägagångssätt 
Innan FGD fick samtliga deltagare ge sitt skriftliga godkännande till deltagande genom att 
skriva under samtyckesformuläret (bil:1). Moderatorn, som är uppsatsens författare 
introducerade därefter i enlighet med Denscombe (2009) varför deltagarna samlats, försökte 
skapa en trivsam miljö inom gruppen, samt uppmuntra alla deltagare att medverka i 
diskussionen. Diskussionen varade i 80 minuter och spelades in på band (Denscombe, 2009). 
Frågan som ställdes var ”Hur ser ni på er stödjande roll i samband med förlossningen?” och 
därefter diskuterade barnmorskorna fritt om sina upplevelser. Ibland ställdes följdfrågor som 
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”hur menar du då?” eller ”utveckla/förtydliga” av moderatorn. Efter att data transkriberats till 
text skickades det via mejl till deltagarna i FGD för att få veta om författaren uppfattat rätt 
och därigenom kunde resultatet styrkas. Tre av fyra nyutbildade barnmorskor svarade på 
mejlet att de tyckte att det stämde överrens med vad de hade sagt, den fjärde svarade inte alls. 

4.5 Dataanalys 
Då FGD var avklarad transkriberades det inspelade innehållet till text. Texten analyserades 
genom kvalitativ innehållsanalys, med en induktiv ansats, som kan användas vid att tolka 
stora mängder data och innebär att texten analyseras förutsättningslöst (Graneheim & 
Lundman, 2004). Tyngdpunkten lades på att identifiera likheter och skillnader vilka sedan 
uttrycks i kategorier och teman (Trost, 2005).  

Ett antal centrala begrepp används för att beskriva analysprocessen. Analysenhet, är hela den 
text som ska analyseras. Den ska vara tillräckligt stor för att vara en helhet och tillräckligt 
liten för att för att vara hanterbar. En domän innehåller delar av texten som omfattar ett 
gemensamt område. Meningsbärande enheter är ord, meningar eller stycken som relaterar till 
varandra genom deras innehåll och sammanhang. De meningsbärande enheterna står för 
grunden i analysunderlaget och bör vara lagom stora. Kondensering innebär att de 
meningsbärande enheterna kortas ner och görs mer lätthanterliga samtidigt som det centrala i 
texten bevaras. Kondenseringarna förses med koder som kortfattat beskriver dess innehåll och 
är ett redskap att reflektera över texten på ett nytt sätt. Koden skapades med hänsyn till 
sambandet i de meningsbärande enheterna. Koder med liknande innehåll förenades sedan i en 
kategori. Inga data som svarade på syftet fick uteslutas på grund av brist på lämplig kategori, 
eller på grund av att det passade in i mer än en kategori, vilket var svårt när texten handlade 
om uppfattningar. En kategori ska kunna svara på frågan ”vad”? och återge texten på ett 
beskrivande sätt, vilket ger ett uttryck för budskapet i texten (Graneheim & Lundman, 2004).  

4.6 Etiska överväganden 
Ett etiskt dilemma vad det gäller FGD är att författaren inte kan utlova att alla medlemmar 
kommer hålla den tystnadsplikt som moderatorn alltid måste underordna sig (Trost, 2005). 
Någon utav deltagarna kan under diskussionen säga något som denne egentligen inte hade 
velat säga. Denscombe (2009) skriver att det måste finnas en rimlig grad av förtroende inom 
gruppen, känner någon av deltagarna sig hotad eller misstänksam finns risk för att deltagaren 
dels inte talar i gruppen eller inte är öppen eller ärlig om sina uppfattningar. 

I den forskningsetiska bedömningen är risk- och vinstbedömningen central då den ska 
frambringa essentiell och väl underbygd kunskap. Obehag eller risker för deltagarna måste 
noga vägas mot den förväntade vinsten. Vinsterna ska vara större än riskerna. 

Överväganden har gjorts angående eventuella risker med att medverka i den aktuella studien. 
Bland annat kan det för barnmorskorna innebära att meningsskiljaktigheter i diskussionen 
skulle kunna skapa irritation och konflikter inom gruppen. För att minimera detta var 
deltagandet i enlighet med Kvale och Brinkman (2009) frivilligt och barnmorskorna kunde 
när som helst avbryta sin medverkan i studien. FGD gav likaså deltagarna möjlighet att avstå 
från att uttala sig vilket ytterligare minimerade risken. Det insamlade materialet behandlades 
konfidentiellt och användes enbart till studiens syfte (Denscombe, 2009), efter avslutat arbete 



8	  

kommer materialet förstöras. Deltagarna skrev på sitt samtycke i ovannämnda punkter. Att 
efterfråga och medvetandegöra barnmorskors uppfattningar och upplevelse av stöd till 
föderskor under förlossningen tros inte leda till något negativt. 

5. Resultat   
Resultatet baseras på en FGD med fyra nyutbildade barnmorskor. Barnmorskorna som deltog 
i studien kände varandra sedan tidigare, de var 29 – 34 år och hade arbetat som barnmorska på 
förlossningsavdelningen i 15 månader. Under analysen framkom sex kategorier. Resultatet 
presenteras utifrån dessa, se tabell 1. 

Tabell 1. Kategorier 
1. Att vara närvarande fysiskt och mentalt 
2. Att se till föderskan som individ 
3. Att motivera och ge tydlig information till föderska och partnern 
4. Att bevara det normala i födandet 
5. Att värna om föderskans delaktighet 
6. Att underlätta för partnern att stödja föderskan 

5.1 Att vara närvarande fysiskt och mentalt 
Att vara närvarande här och nu innebär både mental och fysik närvaro. Att få etablera en bra 
kontakt från början gör det lättare för barnmorskan att möta föderskan där hon är. Att därefter 
bara ha en föderska att koncentrera sig på ger känslan av att göra ett bra jobb, liksom när 
barnmorskorna har möjlighet att vara inne på rummet, hos föderskan, utan störningsmoment.  

”… ett par att koncentrera sig på, det är ju det allra, allra bästa, då känner jag, det är dom 
gångerna jag känner att jag gör ett bra jobb.” 

”… just det där att man kan vara helt och hållet där, att man inte har en massa andra saker 
som pågår samtidigt.” 

Barnmorskorna har en strävan efter att vara så närvarande som möjligt på rummet. Genom att 
vara närvarande här och nu kan barnmorskan se och möta föderskan där hon är. Att vara 
närvarande behöver inte betyda att barnmorskan finns fysiskt aktiv hos föderskan hela tiden 
men målet är att föderskan ska känna sig trygg i att barnmorskan finns där när föderskan 
behöver henne.  

”Ibland kan man ju också känna även om man känner att man inte varit mycket på rummet att 
de tycker att man varit ett bra stöd eller att man givit ett bra stöd…”  

” … den lilla stunden som man har varit, alltså man har varit där och visat att NU är jag här 
och man har visat att man finns här för er” 

Genom att befinna sig på rummet och exempelvis utföra dokumentationen inne på rummet så 
kan barnmorskorna vara fysiskt närvarande. Att bara sitta och studera föderskan i värkarbete 
ger barnmorskan en bra bild av hur föderskan och partnern samspelar samt var i 
förlossningsprocessen föderskan befinner sig, hur hon reagerar i olika situationer som på 
smärta eller när hon blir nöjd och därigenom kan barnmorskan planera det fortsätta 
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handläggandet av förlossningen. Samtidigt får barnmorskans närvaro aldrig upplevas 
påträngande, föderskan ska inte behöva känna eller lägga kraft på att underhålla eller 
konversera verbalt med barnmorskan om hon inte vill eller orkar.  

”… de ska inte behöva känna att de ska prata och konversera hela tiden utan att man själv 
etablerar det att jag kan sitta här tyst, du behöver inte prata med mig. Och att man kan backa 
till dokumentationen eller att man gör nåt men att man ändå ÄR där.” 

Det är en avvägning hur fysiskt nära barnmorskan kan vara med föderskan utan att det blir 
obehagligt för föderskan eller barnmorskan. Det är ett samspel som byggs upp i relationen 
mellan dessa två. Det är viktigt att barnmorskan kan läsa och känna av hur nära föderskan vill 
att barnmorskan kommer. Genom att fråga under tiden och arbeta tillsammans uppstår ett 
samarbete. Med vissa föderskor kan barnmorskan vara väldigt fysiskt nära medan samma 
närhet till en annan föderska kan kännas obehaglig.  

”… en del känner man att vill vara mer fysiskt, att de vill vara mer nära en, de tycker att det 
kan vara bekvämt om man är nära och då kan det vara ett stöd medans andra känner att det 
är obekvämt…” 

Personaltäthet, tidsbrist och många arbetsuppgifter samtidigt avgör hur mycket eller lite 
fysiskt närvarande barnmorskorna kan hos föderskan. Detta medför i sin tur att olika 
föderskor får olika stöd på grund av yttre omständigheter, som barnmorskorna upplever att de 
inte kan påverka. 

”Vissa saker kan man inte påverka heller, alltså som yttre faktorer, om det är brist på 
personal eller vad det nu är…” 

”Det känns som att man ger olika förlossningsvård till olika personer och det beror på yttre 
omständigheter på avdelningen.” 

Många arbetsuppgifter, så som att ta hand om flera föderskor samtidigt försvårar för 
barnmorskan att vara närvarande. Det blir en utmaning för barnmorskan att vara där. 
Barnmorskan måste jobba hårdare, dölja sin egen stress och tydligt visa för föderskan att hon 
finns där för henne även fast hon inte kan vara inne på rummet.  

”… det är en utmaning att vara där när man har en massa andra saker som pågår också.” 

Barnmorskorna berättar att det ofta samtalas och påtalas hur viktigt det är att finnas 
närvarande på rummet bland både barnmorskor och läkare. Samtidigt upplever barnmorskorna 
att det inte är okej att stanna för länge inne på rummet då barnmorskorna i dessa fall får höra 
att de inte hjälper till med övriga arbetsuppgifter.  

”… och då kan man känna ibland att de andra inte tycker att man hjälper till tillräckligt 
mycket, att de andra tycker att man stannar kvar för länge på en sal…” 
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Barnmorskorna påtalar att det finns ett bra argument till att stanna inne på salen: 

”Om någon skulle börja kommentera att man var länge inne på rummet så känns det ju som 
att man har ett ganska gott argument FÖR…” (En barnmorska om hur hon argumenterat för 
att stanna kvar inne hos föderskan) 

Barnmorskorna känner att de inte räcker till, de beskriver att de ibland garderar sig, inte 
skapar en personlig relation till föderskan för att göra sig själva utbytbara med rädsla för att 
skada föderskan om det är mycket på avdelningen den dagen, och de vet att de inte kommer 
att klara av vara närvarande. Barnmorskorna beskriver att det är svårt att ge några löften på 
grund av situationen på förlossningsavdelningen. 

”… man garderar sig lite också, man märker att nu är det mycket att göra så att jag, ja man, 
som det där jag pratade om förut, att man vågar liksom inte lova någonting, man vågar inte, 
man liksom, man kommer inte lika nära.” 

En barnmorska säger: 

”… det blir ju tråkigt för då blir ju det en, då motarbetar vi oss själva i våran vilja att vara 
inne på rummet.” 

Barnmorskorna kan uppleva att det är en omöjlighet att ta hand om två eller flera föderskor 
som är i ungefär samma stadium i förlossningsprocessen. De blir väldigt splittrade och känner 
att de inte räcker till. 

”… ibland så har man två kvinnor som är i ungefär samma stadium i förlossningen och då 
vill man ju vara på två platser samtidigt och det går ju inte, det är liksom en omöjlighet.” 

Utifrån barnmorskans perspektiv så är samarbetet med kollegorna som väldigt viktigt. Genom 
att exempelvis få hjälp med olika arbetsuppgifter som gör att barnmorskan kan vara mer 
närvarande hos föderskan på rummet. Att få arbeta med ett par i förlossningsarbete åt gången 
och ha stöd från mer erfarna kollegor som hjälper till och ger stöd vid behov, ger en trygghet 
som barnmorskorna sedan kan förmedla vidare till föderskan inne på salen.  

”… man får ha en eller ett par i förlossningsarbete och så kan man vara hos dem mycket och 
så finns det erfarna barnmorskor utanför som man kan gå ut och fråga och så kan man vara 
närvarande hela passet.”  

Barnmorskorna som deltog i FGD hade alla jobbat i lite mer än ett år och kan ses som 
nyutbildade. Barnmorskorna påtalade en längtan efter erfarenhet som kan hjälpa dem att vara 
mer fokuserade här och nu. Att med tiden bli säkrare, få en kunskap och utstråla ett lugn som 
förmedlar trygghet gentemot föderskan. 

”… när man ska vara så fokuserad och vara där hos kvinnan och verkligen förmedla lugn och 
trygghet, förlorar man fokus själv så är det ju svårt att förmedla det där. Det kommer nog 
med tiden…” 
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Bristen på erfarenhet gör ibland att barnmorskorna har mycket tankar som snurrar i huvudet 
av rädsla att missa något vilket ger en psykisk stress. 

”Ibland kan man ju känna sig orolig att man missar något.” 

”… nej men just ja, när var det hon kissade senast? då blir det lite, då kommer, lite så här 
katastrof. Lite såna tankar som kör genom huvudet.” 

De nyutbildade barnmorskorna iakttar hur de äldre mer och erfarna barnmorskorna arbetar för 
att själva försöka hitta sin roll inom yrket. De påpekar att det är viktigt att göra det som känns 
bekvämt och naturligt för sig själv. 

”…hitta sitt sätt att uttrycka sig och sitt sätt. Självklart med individuella anpassningar för 
vilken kvinna det är. Men ändå att man gör det som man själv är bekväm med som person och 
som barnmorska.” 

”en del är ju väldigt fysiska som personer och som barnmorska. Man ska göra det som är 
naturligt för en själv tror jag. För då tror jag att kvinnan liksom också känner det.” 

Barnmorskorna ansåg att yttre faktorer så som hög arbetsbelastning på avdelningen påverkade 
dem i utvecklingen av deras yrkesroll. Barnmorskorna upplevde det som att de utvecklades i 
sin yrkesroll när de kunde stanna hos föderskan och se hennes födandeprocess.  

”Det är så tråkigt att det hänger på yttre omständigheter om man tänker sig att man ska 
utveckla sig själv som barnmorska…” 

5. 2 Att se till föderskan som individ 
Det är viktigt att barnmorskan försöker se den enskilda föderskans behov, vilket stöd som just 
den föderskan behöver. För att förmå att göra det är det en fördel om barnmorskan får vara 
med från början, när föderskan kommer in till förlossningen och tidigt kan etablera en 
kontakt. Genom att lära känna föderskan, lär barnmorskan även känna föderskans behov. Det 
är den barnmorska som är hos föderskan som lär känna henne bäst.  

För att vara ett bra stöd behöver barnmorskan känna in och se till den enskilda föderskans 
behov. Olika föderskor behöver olika mycket stöd i olika faser under förlossningsprocessen. 
En föderska kan behöva mycket stöd i form av smärtlindring, information och motivation i 
latensfasen för att bli trygg och sedan klara den aktiva fasen mer självständigt. 

”… man ska titta på individen, vad de önskar, alla kvinnor är olika och stöd betyder olika för 
olika.” 

Barnmorskorna berättar att de vill ge mer stöd och närvaro till föderskor i latensfas men att 
närvaron till dessa föderskor ofta försakas på grund av att föderskor som är i aktivt 
förlossningsskede måste prioriteras. I och med detta så försvinner möjligheten att skapa den 
där första viktiga kontakten.  

”… och det är lite synd för att det känns som att det är den där första kontakten.” 
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En barnmorska säger: 

”En jätte stödinsats från början kanske och sen kanske de kan klara av att vara lite ensam på 
rummet i ett senare skede.” 

Genom att läsa parets förlossningsbrev och ställa frågor kan barnmorskan anpassa stödet och 
därigenom tillmötesgå föderskans/partnerns funderingar och önskemål vilket gör att föderskan 
känner sig trygg.  

”… nu skriver de flesta att de vill ta det som det kommer, det är ju det bästa för då kan man, 
ja, göra så, då är man ju öppen…” 

”… jag stannar här gärna med er. Men vill ni vara lite själva en stund så kan ni vara lite 
själva…” 

5.3 Att motivera och ge tydlig information till föderskan och partnern 
Behovet av information är tydligt under förlossningsprocessen och det ligger till grund för att 
ett samarbete ska uppstå mellan barnmorska och föderska/partner. De allra flesta partners och 
föderskor har ett behov av kontinuerlig information. Det kan gälla allt ifrån var föderskan 
befinner sig i förlossningsprocessen till olika former av smärtlindring. Det är viktigt att 
barnmorskan själv har varit närvarande och skapat sig en bild, ligger steget före och 
därigenom kan informera, förbereda inför nästa steg eller föreslå eventuella åtgärder för att 
föderskan/partnern ska vara trygga och delaktiga. 

”… försöka tänka flera steg för då kan man liksom förbereda kvinnan mer och då tror jag att 
hon får mer en känsla av att vi samarbetar.” 

Om det händer för mycket saker på en gång och föderskan inte förstår vad det handlar om så 
upplever barnmorskorna att föderskan kan uppfatta att det sker utan hennes deltagande eller 
kontroll. 

”… flera saker på en gång som hon inte vet vad det handlar om då blir det nog som att hon 
känner sig passiviserad.” 

Barnmorskorna uppfattade det som att föderskan/partnern efterlyser fakta, att de vill vara 
pålästa och förberedda på det värsta. Barnmorskornas invändning mot detta är att de inte bara 
vill informera om vilka smärtlindringsmetoder som finns utan det även är av stor betydelse att 
informera föderskan om varför föderskan har ont. Att få föderskan att förstå att smärtan är 
någonting positivt som hon inte ska vara rädd för.  

”…att veta vad det är för smärta också från början att veta varför man, inte bara att det gör 
ont och de här smärtlindringsmetoderna finns, utan varför man har ont och att det inte är nåt 
som man ska vara rädd för utan att det är nåt bra.” 

Genom att informera kan barnmorskan även motivera och stärka föderskan i hennes 
förlossning. Hos en föderska i kraftigt värkarbete kan barnmorskan behöva gå in, ge rak och 
tydlig information om vad som behöver göras för att föderskan ska uppfatta vad barnmorskan 
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säger. Hos en annan föderska behöver barnmorskan sitta ner under en längre stund och 
motivera föderskan att orka ta sig vidare. Föderskan blir stark av att höra att hon är stark. 

”… man bli själv stark av att höra att man är stark och att man tycker om att känna sig stark 
och att man klarar av mer när man känner sig stark.” 

5.4 Att bevara det normala i födandet 
Barnmorskorna ansåg att deras uppgift var att bevara det normala i födandet samtidigt som de 
behövde vara beredda på att introducera medicinska åtgärder vid behov. Frågan hur 
barnafödandet kan normaliseras diskuteras ofta på arbetsplatsen. Barnmorskorna upplevde att 
deras roll är att normalisera födandet och föra den insikten vidare till föderskan. Medicinska 
interventioner påverkar barnmorskornas arbete både positivt och negativt. Att ha kunskap att 
möta upp en föderskas oro och påvisa genom exempelvis CTG (Kardiotocografi), eller genom 
att lyssna fosterljud att allt ser bra ut, liksom tryggheten att informera doktorn om något 
avviker medicinskt ses som positiva medicinska interventioner. Många medicinskt fokuserade 
riktlinjer på arbetsplatsen gör att barnmorskorna hindras i sina egna tankar om hur de vill 
stödja föderskan, vilket gör att barnmorskan måste tänka till en gång extra för att se till det 
normala. 

”det finns inget friskare än att föda barn så det är ju en jättetydlig uppgift, men det går emot, 
ibland allt som man ska göra, alla regler som man har och så.” 

"Det ligger i tiden, det är mycket PM, det är mycket säkerhetstänk liksom och hur mycket tar 
det då ifrån det man vill, hur man vill tänka, stödja kvinnan.” 

”Att jag verkligen får tänka till för att så här tänka: nej, men det här är ju faktiskt helt 
normalt. Du behöver inte göra alla de här grejerna.” 

Alla riktlinjer och regler som ska följas på avdelningen gör att barnmorskorna upplever att 
verkligheten styrs av begränsningar. 

”Det som kan vara ett hinder tycker jag, det är ju alla de här pm som ska följas, alla 
riktlinjer, man har ju det hela tiden i baktanken. Man kan inte göra hur man vill. 

5.5 Att värna om föderskans delaktighet 
Ibland händer det att barnmorskorna behöver gå in och guida föderskan, samtidigt ska de 
stödja föderskan hela vägen fram utan att föderskan ska uppleva att förlossningen blir utom 
hennes kontroll. Genom att lyssna till föderskan, få föderskan aktiv, ta in och bekräfta hennes 
synpunkter och önskningar kan barnmorska uppmuntra föderskans självbestämmande och 
delaktighet.  

”… det är en kombination av vad hon har föreställt sig och verkligen vill och det som jag 
känner att jag kanske måste göra.” 

Barnmorskorna upplever att det är viktigt att föderskan får sitt eget födande, att föderskan inte 
ska behöva känna sig som en patient eller ”tas över” av sjukhuset. För att stärka föderskans 
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identitet brukar en av barnmorskorna säga åt föderskorna att de kan behålla sina egna kläder 
på sig om de önskar. 

”… det är ju en jättetydlig grej att de liksom tas över av på nåt vis, man ska ha 
sjukhuskläder…”  

Många föderskor har ett kontrollbehov och är rädda för att göra fel. Därför anser 
barnmorskorna att det är viktigt att undvika att sätta ”en stämpel på” eller ställa krav på 
föderskan som gör att föderskan inte kan slappa av eller vågar vara sig själv. Genom att jobba 
för föderskan och få föderskan att förstå att barnmorskan finns där för henne, att de inte har en 
ömsesidig relation så hoppas barnmorskan att föderskan kan slappna av och följa med i 
förlossningsprocessen. 

”… framför allt duktig, ordet är så laddat. Duktig tjej har jag hört någon säga och så också, 
det blir så väldigt mycket, det blir fel, man hamnar... Det är så många tjejer som har det där i 
sig ändå så det är bra om man får bort det där så mycket som det går…”   

”…för att känna att det inte handlar om någon ömsesidig relation då, utan det är jag som är 
där för henne, hon behöver inte känna en massa krav på sig, jag vill att hon ska känna att hon 
får vara precis som hon vill.” 

5.6 Att underlätta för partnern att stödja föderskan  
Många föderskor har en önskan om att barnmorskan ska engagera partnern i förlossningen.  
Barnmorskorna i sin tur kan uppleva att det kan vara svårt att bemöta, stödja och få partnern 
närvarande och delaktig under förlossningen. Många partners behöver få mer konkret 
information om sin roll och vad de kan göra för att stödja sin föderska. Barnmorskorna 
försökte göra partnern mer närvarande genom att ge uppgifter eller visa på andra saker som 
partnern kan göra som exempelvis massage. Samtidigt behöver partnern vara trygg i uppgiften 
att vara där för föderskan. Det ska inte vara ett tvång, att partnern måste vara bra inför 
barnmorskan eller att barnmorskan ska känna det som att hon står och delar ut pekpinnar.   

”… om kvinnan uppmanar mig att partnern ska bli engagerad, det är, kan vara jättesvårt.” 

”… sitt här och ser du henne nu? Vill kvinnan ha massage, men ska du inte ge henne det?… 
Att man själv kommer in där som någon besserwisser.” 

Om paret jobbar på och kommunicerar bra tillsammans så ska barnmorskan inte komma i 
vägen för deras samarbete. Ibland kan barnmorskan uppleva att hon är överflödig, i vägen och 
att hennes stöd inte behövs.  

”… att man känner sig i vägen inne på rummet när man står där inne på rummet. De är, 
alltså de visar så tydligt och så starkt att det är vår förlossning, fast det är starkt också. 
Ibland önskar jag att fler vore så i sitt barnafödande.”  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion  
Resultatet i föreliggande studie påvisade att barnmorskorna hade en strävan efter att vara så 
fysiskt och mentalt närvarande som möjligt hos föderskan. För att vara ett bra stöd behövde 
barnmorskorna se till varje föderskas individuella behov. Stödet från barnmorskan innebar att 
ge föderskan tydlig och kontinuerlig information, att värna om föderskan och partnerns 
delaktighet samt att motivera och stärka föderskan under förlossning. Barnmorskornas roll att 
normalisera födandet hindrades av medicinska PM och riktlinjer. Därtill framkom att 
organisatoriska faktorer så som hög arbetsbelastning, tidsbrist och låg bemanning hindrade 
barnmorskorna i deras stödjande roll. Även barnmorskornas grad av erfarenhet, stöd och 
samarbete med de mer erfarna kollegorna påverkade dem i deras stödjande roll.  

6.1.1 Att vara närvarande fysiskt och mentalt 
Denna studie påvisar att genom att vara närvarande här och nu och etablera en bra kontakt 
från början var det lättare för barnmorskan att möta föderskans behov. Även tidigare 
forskningsresultat visar att närvaro har en positiv inverkan på förlossningsförloppet (Berg et 
al., 2012; Gu et al., 2011; Hodnett et al., 2011; Hotelling et al., 2004; Kashanian et al., 2010; 
Lundgren, 2002; Lundgren, 2010; Powel et.al., 2003). Lundgren (2005) skriver att 
barnmorskans primära stöd innefattar att se föderskan och hennes behov, samt möta henne där 
hon är (Kennedy et al., 2004; Milan, 2003), Även Aune et al, (2012) skriver att föderskorna 
kände sig sedda när barnmorskan fanns där för henne. I mötet måste föderskan behandlas med 
respekt och som en unik individ (Pembroke & Pembroke, 2006).  

Att vara närvarande behöver inte betyda att barnmorskan finns fysiskt närvarande hos 
föderskan hela tiden. Målet är att föderskan ska känna sig trygg i att barnmorskan finns där 
när föderskan behöver henne. Detta kan liknas vid det som Lundgren och Dahlberg (2002) 
och Milan (2003) beskriver när barnmorskans stödjande roll innebär att vara tillgänglig. 
Kennedy et al. (2004)  definierar tillgängligheten som att följa föderskan genom 
födelseprocessen.  

Det är viktigt att barnmorskan kan läsa och känna av hur nära föderskan/partnern vill att 
barnmorskan är. Genom att fråga under tiden och arbeta tillsammans uppstår ett samarbete. 
Om föderskan/partnern jobbar på och kommunicerar bra tillsammans så ska barnmorskan inte 
komma i vägen för deras samarbete. Lundgren och Dahlberg (2002) framhåller god 
kommunikation och vikten av att se föderskan. Att se föderskan innebar att vara öppen, att 
lyssna och känna in för att försöka förstå föderskans situation och behov. Föderskans ögon, 
ansiktsuttryck eller kroppsspråk gav ofta barnmorskan tydliga signaler av vilken typ av stöd 
föderskan behövde. Detta stämde väl in på det som barnmorskorna i denna studie beskrev 
med vikten av att studera föderskan i värkarbete. Genom att vara närvarande skapade 
barnmorskorna en bra bild av hur föderskan och partnern samspelar samt var i 
förlossningsprocessen föderskan befinner sig. Därigenom kunde barnmorskan planera det 
fortsätta handläggandet av förlossningen. Tyvärr erbjöd arbetsbelastningen allt för få 
möjligheter till detta vilket även framgår i tidigare studier. Sleutel et al. (2007) framhåller 
bland annat hur organisationer med hög arbetsbelastning där barnmorskan behöver ta hand 
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om flera kvinnor samtidigt utgör ett hinder för barnmorskorna att stödja föderskor under 
förlossning. Gu et al. (2011) påtalar att ökad arbetsbelastning med högre krav och en stressig 
arbetsmiljö där brist på tid och resurser gör att barnmorskor inte har energi att engagera sig i 
vården och känner sig mindre tillfreds med sitt yrke. När barnmorskorna i studien diskuterade 
så framkom det att de hade ett yrke som de var stolta över. De ville finnas där för föderskan 
och stödja henne under förlossningen, tyvärr framkom att de allt för ofta upplevde att de inte 
gjorde ett bra jobb, dels pga av osäkerheten de hade som nyutbildade, dels på grund av 
organisatoriska hinder så som beskrivs ovan. Att detta framkommer i resultatet är väldigt 
ledsamt men inte förvånande. Det stärks ytterligare utav Lundgren och Dahlberg (2002) som 
skriver att barnmorskors möjligheter att vara hos föderskan kan vara begränsade på grund av 
organisationen.  

6.1.2 Att värna om föderskans delaktighet 
Ibland händer det att barnmorskorna behöver gå in och styra föderskan under förlossningen, 
samtidigt ska de stödja föderskan hela vägen fram utan att föderskan ska uppleva att 
förlossningen blir utom hennes kontroll. Genom att lyssna till föderskan, få föderskan aktiv, ta 
in och bekräfta hennes synpunkter och önskningar kan barnmorska uppmuntra föderskans 
självbestämmande och få henne delaktig. Detta bekräftas i (Berg et al., 2012) artikel då 
deltagande för föderskan innebär att vara delaktig genom förlossningsprocessen, att ha en 
kontinuerlig dialog med barnmorskan som lyssnar till, informerar och uppmuntrar föderskan 
att själv ta ansvar och beslut angående sin vård. Detta gäller såväl normala som komplicerade 
förlossningar. Larkin et.al (2009) beskriver det som att förlossningsupplevelsen är beroende 
av föderskan upplevelse av kontroll över sin egen kropp, den känslan ökar om föderskan får 
ett bra stöd från barnmorskan. Får föderskan själv delta och ta beslut som till exempel var hon 
vill föda sitt barn så är chansen större till upplevd kontroll. Vidare skriver Berg et.al. (2012) 
att trygghet genom information skapar en känsla av kontroll och att om föderskan känner sig 
trygg så gör även barnmorskan det.  

6.1.3 Att se till föderskan som individ 
Barnmorskorna i studien ansåg att det var viktigt att individualisera stödet efter föderskans 
behov. Enligt Nilsson och Lundgren (2007) utgjorde en tidigare förlossnings erfarenhet med 
negativa erfarenheter av personalkontakt och att inte ha setts som en individ att föderskan var 
rädd för att föda barn. Kennedy et al. (2004) hävdar att barnmorskan bör se på föderskan som 
en unik person där barnmorskan tar hänsyn till föderskans önskemål även om dessa inte 
överensstämmer med barnmorskans uppfattning. Lundgren och Dahlberg (2002) delar denna 
åsikt om att ett individpassad stöd är prioriterat vilket kräver att barnmorskan försöker möta 
föderskan ”där hon är”. Barnmorskorna i denna studie upplever att det är av stor vikt att 
föderskan tar sitt eget ansvar där föderskan inte ska behöva känna sig som en patient eller ”tas 
över” av sjukhuset. Personligen finns en uppfattning om att föderskor ofta ”rättar” sig efter 
sjukhusets eller barnmorskors rutiner i stället för tvärt om. Det är en maktbalans där föderskan 
befinner sig i ett underläge då hon kommer till sjukhuset. Något som vi som arbetar för 
föderskor bör uppmärksamma på.  
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6.1.4 Att motivera och ge tydlig information till föderska och partnern 
Barnmorskorna i studien beskriver att behovet av kontinuerlig information och motivation är 
tydligt under förlossningsprocessen. Genom att informera kan barnmorskan även motivera 
och stärka föderskan i sin förlossning. Det kan gälla allt ifrån var föderskan befinner sig i 
förlossningsprocessen till olika former av smärtlindring. För att bistå föderskan med detta 
krävs att barnmorskan har förutsättningar att vara närvarande för att själv göra sig en bild av 
var i förlossningsförloppet föderskan befinner sig. Därigenom kan barnmorskan informera, 
förbereda inför nästa steg eller föreslå eventuella åtgärder för att föderskan /partnern ska vara 
trygga och delaktiga. Detta är vilket påtalats tidigare inte alltid är möjligt på grund av 
arbetsmässiga hinder. Barnmorskorna i studien upplevde det även som att paret efterlyser 
fakta, att de vill vara pålästa och förberedda på det värsta. Invändning mot detta är att 
barnmorskorna inte bara vill informera om vilka smärtlindringsmetoder som finns. Utan de 
ansåg att det är av stor betydelse att informera om varför föderskan har ont. Att smärtan är 
någonting positivt som föderskan inte ska vara rädd för. Detta liknas vid det Lundgren och 
Dahlberg (2002) skriver att det är viktigt att föderskan får kunskap om vad som händer i 
hennes kropp.  

6.1.5 Att bevara det normala i födandet 
Barnmorskorna upplevde att de har en väldigt viktig uppgift i att bevara det normala i 
födandet, att deras roll är att normalisera födandet och föra den insikten vidare till föderskan.  
Samtidigt påtalades hur medicinens makt samt oerfarenheten hindrade barnmorskorna från att 
se till det normala i födandet. Barnmorskorna beskriver att medicinska interventioner 
påverkar barnmorskornas arbete både positivt och negativt. Att ha kunskap att möta upp en 
föderskas oro genom att lyssna på fosterljud och påvisa att allt ser bra ut, liksom tryggheten 
att informera doktorn om något avviker medicinskt ses som positiva medicinska 
interventioner. Däremot hindrar många medicinska riktlinjer barnmorskorna i hur de vill 
stödja föderskan, vilket gör att barnmorskan måste tänka till en gång extra för att se till det 
normala. Resultatet bekräftas av Sleutel et al. (2007) studie där barnmorskorna beskrev att det 
vanligaste hindret för stöd var onödiga medicinska interventioner något som även hindrade 
barnmorskan att arbeta för en så naturlig förlossning som möjligt. Den barnmorskeledda 
vården, one-to-one midwifery som beskrivs i bakgrunden står för det normala i 
födelseprocessen och visar på ett bättre medicinskt utfall än vid läkarledd vård (Page, 2003). 
Kanske var barnmorskorna i studien osäkra och litade till det medicinska på grund av att de 
arbetar inom en likande system? Overgaard et.al, (2012) ställer sig positiv till en 
barnmorskeledd vård med fokus på det normala men tar samtidigt upp motståndarnas åsikt 
som anser att medicinska risker ignoreras vilket kan äventyra kvinnor och spädbarns 
välbefinnande och hälsa. Kennedy et al. (2010) betonar att om barnmorskan ser på födandet 
som en normal process, arbetar evidensbaserat och att litar på att föderskan fattar de beslut 

som hon tror är bäst för henne själv så innebär detta att barnmorskan stödjer det normala i 
förlossningsprocessen. Att stödja den normala i förlossningsprocessen (Berg et al., 2012) 
kräver ett lugn, trygghet, en ömsesidig relation och att inte störa det normala. I en stärkande 
miljö utstrålar barnmorskan tro till föderskans förmåga att föda barn.  
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Barnmorskorna som deltog i fokusgruppdiskussionen hade alla jobbat i lite mer än ett år och 
kan ses som nyutbildade. Barnmorskorna påtalade en längtan efter erfarenhet som kan hjälpa 
dem att vara mer fokuserade här och nu. Att med tiden bli säkrare, få en kunskap och utstråla 
ett lugn som förmedlar trygghet gentemot föderskan. Bristande erfarenhet gör ibland att 
barnmorskorna har mycket tankar som snurrar i huvudet av rädsla att missa något vilket gav 
en psykisk stress. Som nyutbildade ser barnmorskorna hur de äldre mer och erfarna 
barnmorskorna arbetar för att själva försöka hitta sin roll inom yrket. De påpekade att det är 
viktigt att göra det som känns bekvämt och naturligt för sig själv. I enighet med detta skriver 
Barret och Stark (2010) att barnmorskor med längre erfarenhet är mer självsäkra och 
kompetenta när det gäller att stötta föderskan under förlossningen än yngre och mindre 
erfarna barnmorskor. Även denna del i resultatet kan kopplas till arbetssituationen på 
arbetsplatsen då de nyutbildade barnmorskorna är i stort behov av stöd och samarbete med 
erfarna kollegor, för att bättre stödja föderskan. 

6.2 Metoddiskussion  
En FGD användes som metod för att låta barnmorskorna själva diskutera och ge sin syn på 
upplevelsen av att ge stöd till föderskor och deras partner under förlossning. Vikten med FGD 
är att få fram ett antal olika tankar och idéer (Kvale & Brinkman, 2009). Flera FGD hade gett 
fler och mer varierande uppfattningar än vad som nu framkom. Ett alternativ till FGD hade 
varit enskilda intervjuer eller enkäter, då hade mer av barnmorskornas individuella perspektiv 
framkommit.  

Moderatorns uppgift är att se till att ett meningsutbyte uppstår samt att skapa en stämning som 
tillåter deltagarna att ge uttryck åt sina personliga åsikter inom ämnet (Denscombe, 2009), 
vilket moderatorn anses ha lyckats med. Stämningen var avslappnad och positiv. Samtliga 
kom till tals och alla tyckte att det var ett viktigt ämne att diskutera, däremot talade inte alla 
lika mycket. Det framfördes ett missnöje över att ingen mer erfaren barnmorska visat intresse 
av att delta. En nackdel med FDG är att om det finns en informell norm inom gruppen som 
gör att den enskilde inte vill eller vågar framföra sin åsikt, så kan grupptrycket bli för stort på 
den enskilde individen (Trost, 2005). Detta var inget som kunde skönjas då alla kom till tals. 
Barnmorskorna hade lika lång erfarenhet och arbetade på samma förlossningsavdelning vilket 
gjorde att det inte var någon som hade ”erfarenhet mässigt övertag” i diskussionen. 
Meningsskiljaktigheter uppstod men intrycket var inte att det var något som skulle ligga 
någon till last. Däremot kan det kanske ha påverkat vad de vågade säga med risk att påverka 
det fortsatta arbetet tillsammans? Frågan är om resultatet, den goda stämningen och 
meningsutbytet hade varit annorlunda om intervjun utförts på arbetsplatsen eller med mer 
erfarna barnmorskor deltagande? Hade en eller flera erfarna barnmorskors närvaro gjort att de 
barnmorskor som nu deltog varit mer tystlåtna? Kanske hade de nyutbildade barnmorskorna 
fått chansen att utvecklats i sin roll som barnmorska genom att delta i diskussionen.  
Diskussionen hade kanske kunnat hållas mer till syftet om moderatorn varit mer erfaren.   

Intervjun bandinspelades och transkriberades till text. En kvalitativ innehållsanalys med 
induktiv ansats användes för att analysera materialet som lästes igenom flera gånger i sin 
helhet för att ge en bild av texten. Under analysen framkom sex kategorier, inga data som 
svarar på syftet får uteslutas på grund av brist på lämplig kategori (Graneheim & Lundman, 
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2004). Detta var svårt att få till, speciellt eftersom syftet handlar om barnmorskors 
uppfattningar, vilka kunde relatera till samma kategori. 

Det transkriberade data skickades till barnmorskorna som deltog i FGD. Tre barnmorskor 
svarade att de tyckte att det stämde väl överrens med vad de hade sagt, en barnmorska gav 
ingen respons. Svårt att veta om hon läst resultatet då det skickades via mejl. Kanske 
upplevde hon inte att det överensstämde och har därför inte svarat. Att barnmorskorna kände 
varandra liksom moderatorn sedan tidigare kan ha påverkat resultatet och trovärdigheten. För 
moderatorns del upplevdes det dock lättare att ”gå in och försöka leda barnmorskorna 
tillbaka” till diskussionens syfte. Resultatet anses ändå vara trovärdigt då studiens syfte 
besvarades, FGD upplevdes som en relevant metod för att nå till syftet meningsbärande 
enheter plockades ut och inga data uteslöts slumpmässigt eller systematiskt, samtidigt 
framkom inga irrelevanta data. Dock kom författaren aldrig fram till några övergripande 
teman enligt (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet anses även vara överförbart på andra 
nyutbildade barnmorskors uppfattningar av att stödja föderskor vid andra svenska 
förlossningsavdelningar. 

6.3 Slutsats 
Utifrån resultatet i denna studie framkom betydelsefulla komponenter som de nyutbildade 
barnmorskorna uppfattade gav stöd till föderskor. Närvaro, individualisering, information och 
motivering, att balansera det normala födandet med medicinska interventioner och därtill 
stärka föderskans identitet och delaktighet. I resultatet framgick även att organisatoriska 
faktorer, så som att ha hand om flera föderskor samtidigt i aktivt förlossningsarbete samt 
personalbrist hindrar barnmorskorna från att ge föderskorna det stöd som de önskar. Med 
tanke på att detta är ett aktuellt ämne som det för tillfället debatteras mycket kring i media så 
finns en förhoppning om att ämnet belyses ytterligare för att föderskorna ska få det stöd som 
de behöver och barnmorskorna de arbetsförhållanden som de har rätt till. Kanske borde vi i 
Sverige införa en vårdmodell som liknar den barnmorskeledda vården eller one-to-one 
midwifery då den typen av vård bevisligen visat fina resultat gentemot både föderskan och 
organisationen. 
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Bilaga 1 

Skulle du vilja vara med och diskutera hur du som barnmorska vill 
stödja/stärka kvinnorna under deras förlossning? 
 
Jag som bjuder in till diskussionen heter Ellinor Andersson och läser på 
barnmorskeprogrammet i Uppsala, diskussionen är en del av min magisteruppsats som 
handlar just om barnmorskors upplevelse av stöd under förlossningen. 
 
Studiens bakgrund och syfte 
Forskning visar att kvinnor som fått kontinuerligt stöd under förlossningen löper lägre risk att 
bland annat förlösas med kejsarsnitt eller sugklocka, de är i mindre behov av smärtlindring så 
som epidural eller annan analgetika och de har en positivare upplevelse av förlossningen. 
Därtill ökar föderskans chanser att föda vaginalt samtidigt som hennes självförtroende stärks. 
Syftet med studien är att beskriva barnmorskors upplevelser av att ge stöd under 
förlossningen. 
 
Studiens genomförande 
Barnmorskor kommer att intervjuas i en fokusgrupp. I detta fall innebär det att en grupp på 
fyra till sex barnmorskor samlas för att samtala om deras erfarenheter och upplevelser av att 
ge stöd under förlossningen. Diskussionen förväntas ta en till en och en halv timme, den 
kommer att bandinspelas och efteråt transkriberas till text. Ljudinspelningarna kommer inte 
att vara tillgängliga för obehöriga.  
Hanteringen av den information som framkommer i fokusgruppsdiskussionen kommer att 
behandlas så att obehöriga inte kan ta del av den, och resultatet kommer att redovisas så att 
det inte går att koppla till en enskild individ. Deltagandet i studien är helt frivilligt och det går 
att avbryta deltagandet närhelst det så önskas, utan förklaring. Muntlig information ges även 
vid tillfället för fokusgruppsdiskussionen. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ellinor Andersson, barnmorskestudent 070- 570 50 57  
 
Handledare: Agneta Skoog Svanberg 
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Bilaga 2 
INFORMERAT SAMTYCKE 
 
Barnmorskors upplevelser av stöd under förlossningen 
Undertecknad har tagit del av forskningsinformationen avseende studien om barnmorskors 
upplevelse av stöd under förlossningen och samtycker till att delta. 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag har möjlighet att 
avbryta mitt deltagande närhelst jag så önskar utan vidare förklaring. 
 
________________________________________ 
Ort och datum 
 
________________________________________ 
Namn 
 
________________________________________ 
Namnförtydligande 
 
Med vänliga hälsningar 
Ellinor Andersson, barnmorskestudent 070 – 570 59 57  
Handledare: Agneta Skoog Svanberg 
 

 

 

	  

	  

	  


