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Sammanfattning 

Bakgrund: En barnmorska, självlärd eller upplärd, har långt tillbaka i tiden assisterat 

kvinnan vid förlossningen. I Sverige handlägger en barnmorska den normala 

förlossningen. Barnmorskan har en nyckelroll i att följa kvinnan i de 

förlossningsställningar hon önskar. Hur barnmorskan följer kvinnan genom olika 

förlossningsställningar ingår i barnmorskans förhållningssätt och yrkeskunskap. Det 

är därför av stort värde att beskriva barnmorskans erfarenhet och inställning att följa 

kvinnor genom olika förlossningsställningar. 

Syfte: Att beskriva barnmorskans erfarenheter av att följa födande kvinnor i olika 

förlossningsställningar vid framfödandet. 

Metod: Kvalitativ deskriptiv design med individuella intervjuer. Sex barnmorskor på 

två olika förlossningsenheter och landsting intervjuades.  

Resultat: Resultatet kan beskrivas utifrån barnmorskans upplevelse och erfarenhet av 

att hjälpa födande kvinnor med utgångspunkt på förlossningsställningar. Ett 

övergripande tema i analysen var hur barnmorskan följer och guidar födande kvinnor 

i förlossningens slutskede. Hur barnmorskan gjorde detta kan förstås genom 

barnmorskans erfarenheter och tankar kring att arbeta med förlossningsställningar, vid 

okomplicerade samt komplicerade förlopp samt hur detta påverkar graden av 

bristningar hos kvinnan. Resultatet beskriver även hur barnmorskan guidar samt 

påverkar kvinnan under förlossningen, samt vad barnmorskan tror att kvinnan önskar 

och upplever under förlossningen.  

Slutsats: Flera faktorer styr kvinnornas förlossningsställningar. De intervjuade 

barnmorskorna delade med sig av sin erfarenhet där kvinnans eget önskemål om 

ställning främjades samt att kunna uppmuntra och ge stöd. Barnmorskorna använde 

sig ofta av ögonkontakt med kvinnorna samt sin egen röst för att guida i slutskedet av 

förlossningen.  

 

 

 
 
Nyckelord: Barnmorska, bristningar, förlossningsställningar, förlossningsvård, 

normal förlossning  
 

 



  

Abstract 

Background: The midwife, whether self-educated or formally educated, has since 

time immemorial provided care for women giving birth. In Sweden, the course of any 

normal birth is managed by a midwife. The midwife do play a key roll in following 

the woman through such birthing positions that she desires. How this process is 

carried out is part of the midwife’s approach and professional knowledge. There is 

thus great value in charting the midwife’s experience with, and attitude towards, this 

process. 

Purpose: To describe the midwife’s experiences with following birthing women 

through various childbirth positions. 

Method: A qualitative and descriptive design using individual interviews. Six 

midwives at two separate childbirth units and municipalities were interviewed.  

Result: The result is to be understood from the midwife’s impressions of, and 

experiences with, helping birthing women; this from the starting point of childbirth 

positions. How the midwife follows and guides birthing women throughout the final 

stages of birthing was a ubiquitous theme throughout the analysis. The midwife’s 

execution of this task can be understood through the experiences and thoughts 

concerning work with childbirth positions, whether during complicated or 

uncomplicated births, as well as to which extent this affects the degree of resulting 

stretch marks on the woman. The result is also understood by means of the midwife’s 

own accounts of guiding and influencing the woman throughout birthing, as well as 

what the midwife believes the woman desires and experiences during the delivery. 

Conclusion: Several factors determine the women´s birthing positions. The 

interviewed midwives shared their own experience where the woman´s own wishes 

regarding positions were prioritized and the midwives could encourage and give 

support. The midwives utilized eye contact with the woman and their own voicec to 

guide in the final parts of labour/childbirth. 
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BAKGRUND 

Barnmorskans profession  

1977 blir barnmorskeutbildningen en del av högskolan i Sverige (SFS 1977:218). 

Barnmorskans yrkeskunnande och kompetens finns beskrivet av Socialstyrelsen 

(2001). Där barnmorskans tre huvudområden preciseras: 

∙       Sexuell och reproduktiv hälsa 

∙       Forskning, utveckling och utbildning 

∙       Ledning och organisation 

Barnmorskans profession regleras även utifrån direktiv från Europaparlamentet 

genom universitets- och högskolerådet (2014) som skyddar barnmorskans yrkestitel 

och därav efterföljs av ett legitimationskrav som efter genomgången 

högskoleutbildning söks och beviljas av socialstyrelsen. 

För barnmorskor världen över har gemensamma riktlinjer utarbetats som resulterat i 

den etiska kod som dels finns för att stärka professionen men som huvudsakligen 

antagits för att kvalitetssäkra den vård som ges av barnmorskor till kvinnor, familjer 

och nyfödda, (International Confederation of Midwives (ICM), 2005). Där lyfts 

barnmorskans viktiga arbete i att stärka kvinnor i deras fullständiga mänskliga 

rättigheter, deras egenbestämmande och värde. 

Barnmorskan har enligt den etiska koden för barnmorskor ett viktigt ansvar i att stärka 

kvinnan, hennes integritet och psykiska mående under graviditet och födande. Den 

etiska koden inkluderar även barnmorskans uppgift i att ge kvinnan alla 

förutsättningar för tillit, ömsesidig respekt och de verktyg den gravida eller födande 

kvinnan behöver för att göra sina egna välinformerade val (ICM, 2005). 

 

Barnmorskans profession och ansvar omfattar bland annat den friska gravida kvinnan, 

den normala förlossningen med den smärtlindring som behövs samt den 

okomplicerade barnsängstiden (SFS 1955:592). 

Barnmorskan arbetar utifrån ett helhetstänkande där vetenskap, beprövad erfarenhet, 

lagar och författningar är de grundpelare för barnmorskans evidensbaserade arbete 

(Barnmorskeförbundet, 2015). Barnmorskans ansvar är att upprätthålla sitt eget 

kunskapsläge med god evidens för att ge den gravida och födande kvinnan en säker 

graviditet och förlossning (ICM, 2005). 
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En viktig del i att främja förlossningsupplevelsen för förstföderskor är just den 

professionella kompetens och de positiva egenskaper som barnmorskan besitter 

(Tarkka, Paunonen, & Laippala, 2000). 

 

Psykologiska aspekter 

Den psykologiska upplevelsen av förlossningen påverkar det födande paret såväl i 

stunden som långsiktigt, beskriver Walldenström (2005) som vidare påvisar att 

kvinnor med en sämre förlossningsupplevelse väntar en längre tid inför nästa barns 

födelse såväl som föder färre barn på en livstid.  

 

I en studie av Priddis, Dahlen och Schmeied (2012a) visar resultatet att den födande 

kvinnans upplevelse av egenkontroll och tillfredsställelse ökar då hon har friheten att 

själv välja förlossningsposition. Vid framfödandet av barnet i sittande gynekologisk 

ställning ökar upplevelsen av smärta och sårbarhet. 

 

Thies-Lagergren, Hildingsson, Christensson & Kvist (2013) har visat vinsterna av att 

kvinnan själv väljer sin förlossningsposition. Om barnmorskan har insikt i, och 

arbetar efter att en upprätt förlossningsposition ger mer positiv förlossningsupplevelse 

för kvinnan kan kvinnans förlossningsupplevelse förbättras. 

 

Detta understryks ytterligare av De Jonge &  Lagro-Janssen (2004) som menar att det 

för barnmorskan är viktigt att redan under graviditeten nå kvinnan med rådgivande 

information om vilka förlossningspositioner som finns att tillgå. Detta ökar 

möjligheten för kvinnan att sedan under förlossningen göra egna välinformerade val 

om vilka olika positioner hon vill använda sig utav. Detta ökar kvinnans upplevelse 

av inflytande över sin egen förlossning och uppges av vissa kvinnor vara viktigare för 

förlossningsupplevelsen än upplevelsen av smärta. Att uppleva kontroll och 

inflytande ökar det emotionella välbefinnandet och bidrar till en bättre upplevelse. 

Vilka förlossningspositioner kvinnan sedan väljer eller låter sig ledas i varierar sedan 

kraftigt, men att ha fått möjlighet att tillgodogöra sig information och råd både inför 

och under förlossningen är av stor vikt (De Jonge & Lagro-Janssen, 2004) 
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Normal förlossning 

Vad som definieras som normal förlossning har varierat över tid och över 

landsgränserna. Som exempel kan normal förlossning idag inkludera elektronisk 

CTG-registrering av fosterljud, epiduralbedövning, oxytocinbehandling och 

förlossning med vacuumextraktion. I Sverige är sjukhusförlossningen normen, medan 

det globalt sett är hemförlossningen som dominerar (Socialstyrelsen, 2001)   

Förlossningsställningar 

De förlossningsställningar som den födande kvinnan använder under förlossningen 

har stor inverkan på kvinnans förlossningsupplevelse. Studier har visat att om kvinnan 

själv får medverka i valet av förlossningsställningar ökar kvinnans positiva 

förlossningsupplevelse. Därför bör barnmorskan uppmuntra kvinnor att självständigt 

välja förlossningsställningar, genom att ge dem information om olika 

förlossningsställningar. En upprätt förlossningsställning kan leda till en mer positiv 

förlossningsupplevelse för kvinnan (Thies-Lagergren, Hildingsson, Christensson & 

Kvist, 2013). Detta styrks ytterligare av en Nederländsk enkätstudie med 1030 

svarande där de kvinnor som själva fick vara med och styra sina positioner 

under födandet upplevde en större kontroll över sin förlossning. 

(Nieuwenhuijze, de Jong, Korstijens, Budé & Largo-Jansson, 2013).  

 

I en svensk observationsstudie med 12 782 kvinnor födde 16 % av dessa i upprätt 

förlossningsställning, Gottvall, Allebeck & Ekéus (2007). Det är alltså av stor vikt att 

barnmorskan redan på mödrahälsovården stödjer kvinnan genom att göra henne 

välinformerad kring hennes möjligheter att välja förlossningsställning under den 

normala förlossningen. Det rekommenderas att kvinnans eget val av 

förlossningsställning är avgörande. Dock bör barnmorskan uppmuntra kvinnan till 

varierande ställningar då exempelvis det är sämre med ryggläge under längre tid 

under förlossningsförloppet. En sammanställning gjord av Socialstyrelsens (2001) 

visar på vinster med upprätt läge, alternativt vänstervänt sidoläge för den födande 

kvinnan med minskad kompression av vena cava inferior, vilket ger ett bättre 

utnyttjande av den naturliga gravitationskraften, ett förbättrat värkarbete, vidgad 

förlossningskanal och därmed en snabbare förlossning, Socialstyrelsen (2001).   

En litteratursammanställning av förlossningsställningar i utdrivningsskedet visar att 

kvinnor bör föda i vad de uppfattar som bekväma positioner, vilket oftast blir upprätta 
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positioner. En minskning av klipp, episiotomi, kunde ses hos de kvinnor som födde på 

förlossningspall. Förlossningsförloppet gick även i genomsnitt fortare vid upprätta 

positioner, Gupta, Hofmeyr, & Smyth (2007). Som vidare såg att kvinnor som själva 

valde sin förlossningsposition valde den huksittande förlossningspositionen. Ragnar, 

Altman, Tydén, och Olsson (2006) ser ingen skillnad i tid för utdrivningsskedet 

när det gäller förlossningspositionerna knästående jämfört med den sittande 

positionen. Däremot kunde de se en lägre skattning av smärta i den knästående 

positionen samt att den sågs ge en mer positiv förlossningsupplevelse för den 

födande kvinnan. Ragnar et al,. (2006) sammankopplar den knästående 

förlossningspositionen med kvinnans ökade möjlighet till rörelse samt det 

minskade trycket mot bäckenbotten som därmed minimerar ett utvecklande av 

ödem i nedre delen av förlossningskanalen, och kan därmed enligt Ragnar et al,. 

(2006) vara en förklaring till en lägre skattad smärta.  

 

Förlossningspositionens inverkan på perineala bristningar 

Kunskapsläget för förlossningspositionens utfall på perineala bristningar är 

omdiskuterat och tvetydligt. Bristningar klassificeras i en fyrgradig skala enligt ICD-

10 (SFOG, 2014), från grad 1 där endast vaginalslemhinnan är inkluderad i 

bristningen till grad 4 vilken inkluderar analslemhinnan.  

 

Gottvall, Allebeck och Ekéus (2007) har visat att den huksittande 

förlossningspositionen är associerad med flest perineala bristningar av tredje och 

fjärde graden. Vilket stärks av Shorten, Donsante, Shorten (2002) och Soong och 

Barnes (2005). Där det ökade trycket mot bäckenbotten och den minskade 

tillgängligheten av perineum för barnmorskan ses som två möjliga faktorer (Gottvall, 

Allebeck & Ekéus, 2007). 

Just det manuella stödet av perineum och möjligheten för barnmorskan att ha en 

överblick över området ses ha en skyddande effekt för spontana perinealbristningar 

Bulchandani et al (2015). 

 

Shorten, Donsante och Shorten (2002), Soong och Barnes (2005), Meyvis et al. 

(2012) stödjer alla de sidoliggande förlossningspositionen som de mest gynnsamma 

för att bibehålla en intakt perineum.  Ett ökat antal perineala bristningar och högre 
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andel episiotomier sågs i förlossningspositionen där kvinnor intog gynekologiskt 

ryggläge. Detta med hänsyn till att denna förlossningsposition oftare rekommenderas 

vid misstänkt stort barn, gav en bättre möjlighet att överblicka perineum och att därför 

också ha möjligheten att lägga episiotomier samt att det gynekologiska läget med 

benstöd försvårade kvinnans möjligheter att själv styra hastigheten av framfödandet. 

Detta styrks ytterligare av Elvander, Ahlberg, Thies-Lagergren, Cnattingius och 

Stephansson (2015) som också menar att det gynekologiska ryggläget har ett samband 

med ökad risk för analsfinkterruptur. De menar också att födelseposition i sidoläge 

ses ha en skyddande effekt på dessa bristningar.   

  

Det psykologiska traumat av en förlossningsskada kan orsaka är viktiga aspekter för 

barnmorskan att beakta enligt  Priddis, Dahlen och Schmeied (2012b) som vidare 

beskriver en syn kvinnor kan ha på sig själva och sin sexuella identitet efter att ha 

drabbats av en tredje- eller fjärde gradens perinealbristning. Priddis, Dahlen och 

Schmeied (2012b) lyfter beskrivningar från kvinnor som att uppleva social isolering, 

att känna sig misslyckad och att å ena sidan ha fött ett friskt barn, men å andra sidan 

själv uppleva sig som bara en spillra av sitt forna jag och aldrig mer uppleva kroppen 

som densamma igen. Några kvinnor beskriver enligt Priddis, Dahlen och Schmeied 

(2012b) det som en acceptabel förändring som hör barnafödandet till, medan andra 

känner sig frustrerade, ledsna och arga över upplevelsen av förlusten utav sig själv 

och sin identitet. Känsla av misslyckande och oförmåga att känna sig tillräcklig inför 

sin partner som en sexuell individ är delar. Trötthet, smärta, urin- och tarmläckage är 

konkreta bitar men också egenupplevelsen av att ha förlorat sin egen identitet lyfts 

Priddis, Dahlen och Schmeied (2012b). 

 

Problemformulering 

Det finns evidens för att kvinnor som föder i upprätta positioner har ett snabbare 

förlossningsförlopp, får mindre bristningar och har en bättre förlossningsupplevelse. 

Barnmorskan har en nyckelroll i att följa kvinnan i de förlossningsställningar hon 

önskar. Hur barnmorskan följer kvinnan genom olika förlossningsställningar ingår i 

barnmorskans förhållningssätt och yrkeskunskap. För att få en bild av denna 

yrkeskunskap behövs studier om hur barnmorskor följer kvinnor genom olika 

förlossningsställningar.  
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Syfte 

Att beskriva barnmorskans erfarenheter av att följa födande kvinnor i olika 

förlossningsställningar vid framfödandet 
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METOD 

Design 

Studien har en kvalitativ deskriptiv design med individuella intervjuer. En 

beskrivande design används ofta där syftet är att beskriva upplevelser hos deltagarna 

(Polit & Beck, 2008)  

Urval  

Urvalsprocessen genomfördes med ett strategiskt urval av informanterna. 

Urvalsgruppen bestämdes genom bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2008). 

Inklusionskriterier var att informanterna arbetade som barnmorskor vid de två utvalda 

förlossningsklinikerna.  

 

De två förlossningsklinikerna som valdes ut låg i två olika landsting. Detta för att 

kunna beskriva olika erfarenheter. Faktorer som påverkade urvalet var även att 

informanterna skulle ha spridd ålder och erfarenhet av professionen. (Polit & Beck 

2012). Undersökningsgruppen bestod av sex kvinnliga barnmorskor (Tabell 1). Alla 

tillfrågade informanter intervjuades varför inget bortfall finns. Sammanlagt arbetade 3 

personer inom Stockholms läns landsting och tre personer i Region Gotland. Nedan 

följer en överblick av rekryterade informanter: 

Tabell 1: Redovisning över var informanterna arbetade, antal år i yrket samt år på 

förlossningsklinik 

 Landsting År i yrket År inom 

förlossningsvård 

Barnmorska 1 Stockholm 3 år 1,5 år 

Barnmorska 2 Stockholm 15 13,5 

Barnmorska 3 Stockholm 23 23 

Barnmorska 4 Gotland 5  5 

Barnmorska 5 Gotland 29 29 

Barnmorska 6 Gotland 26 26 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in genom semistrukturerad intervju där en frågeguide med frågor 
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styrde samtalet med frågor där informanterna fick svara muntligt med egna ord. 

Frågeformuläret började med två bakgrundsfrågor som handlade om hur länge de 

arbetat som barnmorska och hur länge de arbetat som barnmorska på en 

förlossningsklinik. Därefter följde tio frågor som berörde deras kunskaper och 

erfarenheter om att guida födande kvinnor genom förlossningsställningar. Under 

intervjun lyssnade intervjuledaren aktivt och påverkade inte informanternas 

berättelser. En intervjuguide (Bilaga 2) arbetades fram och testades vid en första 

provintervju. Provintervjun inkluderades i studien. Sedan ställdes de övergripande 

frågorna som hade arbetats fram i linje med studiens syfte. Totalt innehöll 

frågeguiden 12 frågor. Turordningen på frågorna var desamma i alla intervjuer 

(Bilaga 2).  

 

De tre intervjuer som genomfördes med informanter i Stockholms läns landsting 

genomfördes efter varandra i ett avskilt rum på förlossningskliniken där 

informanterna arbetade. Detsamma gällde för de tre intervjuer som hölls med 

informanter i Region Gotland. 

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs per mail samt telefon med verksamhetscheferna på de berörda 

förlossningsklinikerna. Verksamhetscheferna informerades skriftligt samt muntligt 

om studiens syfte och frågan om tillstånd att utföra studien ställdes. När godkännande 

getts från verksamhetscheferna togs muntlig kontakt med informanterna, vilka vid 

dagen för intervjutillfället arbetade vid kliniken. De informanter som valde att delta i 

studien fick möjlighet att fråga om eventuella funderingar kring intervjun. I 

informationsbrevet (se Bilaga 1) informerades om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att deltagandet när som helst kunde avbrytas, samt att allt material blev 

behandlat konfidentiellt. Intervjuerna analyserades och sammanställdes i resultatet.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt med informanterna och en intervjuare. Längden på 

intervjuerna varade från 10 minuter till 20 minuter. Samtalen spelades in på diktafon, 

för att transkriptionen skulle bli korrekt. Det fanns även utrymme för deltagaren att 

lägga till egna reflektioner ämnet i slutet av intervjun. Intervjuerna genomfördes 

under oktober och november 2015 och analysarbetet påbörjades i december 2015. 

Studien var färdigställd i maj 2016. 
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Forskningsetisk övervägande  

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) skall 

forskningspersonen delges om vad studien innebär för dennes del, att den är frivillig 

att delta i, informeras om studiens syfte och samtycka till forskningen. Samtycket 

skall dokumenteras och gäller bara om deltagaren fått all information om studien och 

enligt ovan.  Forskningspersonen kan när som helst under studien avbryta sitt 

deltagande (Lag om etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460). 

Denna studie inkluderade personer över 18 år. Informanterna inbjöds till studien 

genom autonomiprincipen. Informanterna fick skriftlig information avseende studiens 

syfte samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Deltagarna fick ge sitt samtycke att delta i studien (se bilaga 1). 

Transkriberingen avidentifierades för att säkerställa konfidentialiteten för 

informanterna och kommer inte att kunna spåras enligt integritetsprincipen. Materialet 

förvarades oåtkomligt för obehöriga och användes endast för den aktuella studiens 

forskningssyfte. Det var inte nödvändigt att söka tillstånd hos lokala forskningsetiska 

rådet vid Uppsala universitet då det var personal som tillfrågades och frågorna inte 

ansågs vara av känslig natur.  

Dataanalys  

Materialet bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Metoden användes för att upptäcka olika mönster, kategorier eller 

teman i en text, samt för att identifiera och dra slutsatser. De sex intervjuer som ingår 

i studien transkriberades. Transkriberingarna lästes igenom grundligt upprepade 

gånger för att skapa en helhet av innehållet. Därefter utfördes en mer noggrann och 

fördjupad läsning. Relevanta meningar och fraser valdes ut och analyserades utifrån 

studiens syfte. Det transkriberade materialet delades sedan in i meningsbärande 

enheter. Dessa meningsenheter var ord, uttalanden och meningar som svarade mot 

studiens syfte. Därefter kondenserades meningsenheterna i syfte att korta ner texten 

men ändå behålla kärnan i innehållet. Ur de kondenserade meningsbärande enheterna 

skapades koder, vilket är ord eller fraser som beskriver meningsenhetens innehåll. 

Genom att sedan titta efter kodernas likheter kunde koderna grupperas i 

underkategorier som visar de centrala budskapen i intervjuerna. Dessa 

underkategorier består av det uppenbara innehållet i texten. Därefter gjordes en 

jämförelse av resultatet där underkategorier samlades under kategorier som skulle 
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representera innehållet. Utifrån underkategorierna identifierades tre kategorier som 

genom sina likheter återgav det centrala som framkommit i studien. Vid 

analysprocessen är det nödvändigt att hela tiden gå fram och tillbaka i textens 

analyssteg för att tolka en korrekt upplevelse till huvudkategori eller tema (Graneheim 

& Lundman 2004). Utifrån kategoriernas innehåll delades dessa in i ett centralt tema 

om representerar resultatets huvudinnehåll. En förklaring av hur analysprocessen har 

gått till visas nedan i Tabell 2. Exemplen är hämtade från analysen av texten.  

Tabell 2: Utdrag ur analysprocessen 

 
Meningsbära

nde enhet 
Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

Sen brukar jag 

alltid fråga hur 

hon själv vill, 

hur hon tänker 

sig och hur 

hon själv vill 

ha det. 

Jag brukar alltid 

fråga hur hon själv 

vill ha det och hur 

hon tänkt sig att 

föda. 

Frågar kvinnan hur 

hon vill ha det 
Barnmorskan 

guidar 
 

Erfarenhet av och 

tankar kring att 
arbeta med 

förlossningsställni
ngar 

Barnmorskan 

lyssnar in, 
följer och 

guidar 
kvinnan med 

ögonkontakt, 

sin röst och 
ger stöd i 

förlossningen

s slutskede 
Jag tror att 

barnmorskan 

kan påverka 

väldigt mycket 

vilken 

ställning det 

blir. Dom är ju 

väldigt flexibla 

så.. 

Jag tror att 

barnmorskan kan 

påverka mycket 

vilken 

förlossningsställnin

g det blir. Kvinnan 

är väldigt flexibel. 

Barnmorskan kan 

påverka 

förlossningsställnin

gen. 
Kvinnan flexibel 

Barnmorskan 

påverkar 

förloppet 
 

Tankar kring hur 

barnmorskan 

guidar samt 

påverkar 

kvinnan under 

förlossningen 

Barnmorskan 

lyssnar in, 

följer och 
guidar 

kvinnan med 

ögonkontakt, 
sin röst och 

ger stöd i 
förlossningen

s slutskede 

Det beror lite 

på hur pålästa 

dom är, men 

dom som är 

lite pålästa 

dom vill föda 

knästående 

eller pallen, för 

det har dom 

hör är bra 

Det beror på om 

kvinnan är påläst 

om 

förlossningsställnin

gar. De som är det 

vill prova att föda 

knästående eller på 

pallen eftersom de 

hört att det är bra. 

Pålästa kvinnor 
Vill tex föda på pall 

eller knästående 
Hört att det är bra 

Kvinnans 

önskemål 
Vad 

barnmorskan 

tror att kvinnan 

önskar och 

upplever under 

förlossningen 

Barnmorskan 
lyssnar in, 

följer och 

guidar 
kvinnan med 

ögonkontakt, 

sin röst och 
ger stöd i 

förlossningen

s slutskede 

…det bättre att 

det går lugnt, 

långsamt och 

sakta för att 

hon ska hitta 

en ställning 

som hon vågar 

vara kvar i 

trycket som 

faktiskt är 

Det är bättre om 

förloppet går 

långsamt och sakta 

fram, för att 

kvinnan skall hitta 

en ställning där hon 

vågar vara kvar i, 

trots trycket hon 

kommer känna 

nedåt. 

Långsamt 

förlossningsförlopp 
Förlossningsställnin

g som hon vågar 

vara kvar i 
 

Förlossningsställ

ning som kvinnan 

tycker om 
 

Vad 

barnmorskan 

tror att kvinnan 

önskar och 

upplever under 

förlossningen 

Barnmorskan 
lyssnar in, 

följer och 

guidar 
kvinnan med 

ögonkontakt, 

sin röst och 
ger stöd i 

förlossningen

s slutskede 
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RESULTAT  

I studiens resultat redovisas barnmorskans upplevelse och erfarenhet av att guida 

födande kvinnor. Resultatet redovisas med studiens tema; Barnmorskan lyssnar in, 

följer och guidar kvinnan med ögonkontakt, sin röst och ger stöd i förlossningens 

slutskede, genom kategorierna; Erfarenhet av och tankar kring att arbeta med 

förlossningsställningar, Barnmorskans tankar kring förlossningsställningar vid 

komplicerat förlossningsförlopp, Barnmorskans tankar kring hur de guidar samt 

påverkar kvinnan under förlossningen och vad barnmorskan tror att kvinnan önskar 

och upplever under förlossningen. Till dessa tillkommer tillhörande underkategorier. 

För en överblick av underkategorier, kategorier samt tema se tabell 3. Citat används i 

texten för att göra kvinnornas röster hörda. Tecknet // markerar att text har uteslutits 

som inte är relevant för sammanhanget.  

Tabell 3: Översikt av underkategorier, kategorier och tema 

Underkategori Kategori Tema 
● Ställningar barnmorskan gärna och ofta 

assisterar födande kvinnor 
● Ställningar för att minska bristningar 
● Bra överblick över perineum 
● Förlossningsställning specifikt för 

förstföderskor 
● Förlossningsställning med tanke på ergonomi 

hos barnmorskan 

Erfarenhet av och tankar kring att 

arbeta med förlossningsställningar  
 
 
 
 
 
 
Barnmorskan lyssnar in, 

följer och guidar kvinnan 
med ögonkontakt, sin röst 

och ger stöd i 

förlossningens slutskede 

● Ställningar som barnmorskan upplever ger 

mer bristningar 
● Förlossningsställning vid komplicerade 

förlopp 

Barnmorskans tankar kring 

förlossningsställningar vid 

komplicerat förlossningsförlopp  
● Barnmorskan guidar 
● Följer kvinnans önskemål, men uppmuntrar 

henne till variation 
● Barnmorskan påverkar förloppet 

Barnmorskans tankar kring hur hon 
guidar samt påverkar kvinnan under 

förlossningen 

● Kvinnans önskemål och upplevelse 
● Att följa kvinnan i den förlossningsställning 

som hon väljer 
● Faktorer som påverkar att kvinnan inte vill 

ändra läge 

 

Vad barnmorskan tror att kvinnan 

önskar och upplever under 

förlossningen 

Hur barnmorskan följer och guidar den födande kvinnan i förlossningens 

slutskede  

Resultatet kan förstås utifrån barnmorskans upplevelse och erfarenhet av att assistera 

kvinnor i deras slutskede av förlossningen. Ett övergripande tema i analysen är att 

barnmorskan har för avsikt att följa och guida kvinnan genom förlossningen.  
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Barnmorskans erfarenhet av och tankar kring att arbeta med 

förlossningsställningar 

Ställningar barnmorskan gärna och ofta förlöser i 

Barnmorskorna berättade om sina favoritställningar som de helst använde när de 

assisterade kvinnorna vid framfödandet, vilket kunde vara varierande mellan 

knästående, sittandes på pall eller halvsittande i sängen. En barnmorska sa: “Oftast så 

blir det faktiskt lite halvsittande, men i långbädd.” En annan barnmorska sa: ”Jag 

jobbar jättemycket med upprätta ställningar. Att ha kvinnan sittande eller liggande, 

klart att de får vila och så för mig också men det har jag inte i utdrivningen. Det är 

inget alternativ”. Upprätta ställningar definierade denna barnmorska med ställningar 

där kvinnan inte satt i sängen, halvsatt eller låg på ryggen.  

 

Informanterna var eniga om att kvinnan inte skall ligga för platt bakåt i sängen på 

ryggen. De beskrev att en mer upprätt position var att föredra, dock varierade 

definitionen beroende på barnmorska vad gällde upprätt ställning från halvsittande till 

att föda stående.  

 

Två barnmorskor lyfte att även om just de helst hade förlossningar på pall, hoppades 

de att de var flexibla gentemot kvinnan och följde henne i hennes önskemål, vilket 

exemplifieras genom följande: ”Men samtidigt om man bara har på pallen till 

exempel då är man ju inte riktigt flexibel heller, det är ju inte bra det heller. Då har 

du kört över några på vägen förmodligen. Om alla du har föder på pallen, för du har 

ändå de som inte tycker att det är en bra grej” 

 

En barnmorska menade att om hon vet med sig att hon varierar sina 

förlossningsställningar och att: ”Om man har mesta delen upprätta, så har man nån 

på sidan och nån. Ja då visar det ju ändå att man tar hänsyn till andra faktorer än 

vad bara jag vill. Så kan man se på det iallafall”.   

 

Det framkom andra påverkande faktorer som att stående förlossningsställningar ofta 

generar mer arbete i form av städning efter förlossningen. En barnmorska som 

beskrev stående, framåtlutad förlossning och la till: ”Då tar man bara sacosäcken 
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under, men så blöder det och det blir mer jobb på det sättet, men rent att föda så går 

det jättebra så”.  

Ställningar för att minska bristningar 

Hälften av barnmorskorna var överens om att de upplevde att upprätta 

förlossningsställningar var mer skonsamt, med syfte att minska bristning. Att även ett 

lugnt förlossningsförlopp, en avslappnad kvinna och att barnmorskan guidar kvinnan, 

uppmärksammades av en barnmorska ha betydelse för att undvika bristning hos 

kvinnan: 

 

”Min personliga erfarenhet och tanke är att det viktiga är att hitta en ställning där du 

vågar slappna av i bäckenbotten och där du kan vara tung i rumpan; att jobba med 

kroppen. Det är det kvinnan själv kan göra, sen är det vi barnmorskor som ska guida 

och försöka att det går lugnt och fint till. Både verbalt och hålla emot, skydda 

bäckenbotten”. 

 

En barnmorska svarade att hon upplevde att hon hade för få utförda förlossningar och 

för lite erfarenhet för att ha en uppfattning kring vilken förlossningsställning som 

skulle kunna minska bristningar. Hon och flera andra barnmorskor höll med om att 

när kvinnan intar en ställning som avlastar perineum samt tillåter barnmorskan att 

hålla ett aktivt perinialskydd var något de helst använda i syfte att minska bristningar 

hos kvinnan.  

Bra överblick över perineum 

En faktor som barnmorskorna beskrev för att minska bristning hos kvinnan var att ha 

god överblick över perineum. Barnmorskan upplevde att detta styrde vilken 

förlossningsställning kvinnan sedan hade vid framfödandet. En barnmorska beskrev 

att hon tyckte att hon kunde hålla ett bra perinealskydd i vilken ställning än kvinnan 

intog och att barnmorskan fick anpassa sig efter kvinnan: ” att hålla rent aktivt 

perinealskydd tycker jag egentligen inte att jag är bättre på i någon ställning, utan 

jag tycker jag hittar det var jag än är”. Hon beskriver vidare att hon får tänka 

annorlunda med perinealskyddet beroende på om kvinnan halvsitter eller står på knä.  
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En barnmorska beskriver även vikten av att ha talat med kvinnan innan om vad som 

kan hända under krystningsskedet. Att om kvinnan gärna vill inta en speciell 

ställning, exempelvis på förlossninspallen, kan det hända under krystningsskedet att 

kvinnan får byta ställning och komma fram och ställa sig på alla fyra, detta är om 

barnmorskan ser om perineum vitnar och barnmorskan gör detta för att avlasta 

perineum. Barnmorskan beskriver vidare: ”Och pratar man om att det är för att 

minimera din bristning så då brukar de lyssna på det”. 

 

Förlossningsställning specifikt för förstföderskor 

Flera barnmorskor beskrev att de tänkte annorlunda kring förlossningsställningar när 

de arbetade med en förstföderska. Förlossningsförloppet kunde vara mer utdraget och 

det fanns en tendens att kvinnorna oftare förlöstes i halvsittande position eller i 

gynläge med benen i benstöd. En barnmorska beskrev följande: ”Ibland kan 

förstföderskorna, när de håller på att krysta så kan det lätt bli att mot slutet att då 

lägger man upp i benstöd” och en annan: ”När det blir lite långdraget sådär. När 

man försökt alla ställningar sådär och så blir det kanske ett benstöd mot slutet om det 

är segt”.  

 

En annan specifik del av att hjälpa förstföderskor under förlossningar beskrev en 

barnmorska var att hjälpa dem att hitta positioner de kände att de kunde slappna av i 

samt hitta kraften i. Hon beskrev detta: ”Hos förstföderskor är det mer att hitta 

kraften och motivationen och orken, och mycket kontakt, med ögonen och med 

rösten”. 

Förlossningsställning med tanke på ergonomi hos barnmorskan 

Alla barnmorskor som intervjuades höll med om att det fanns aspekter på deras egen 

ergonomi och hur de hjälpte kvinnan under förlossningen i olika 

förlossningsställningar. Vissa barnmorskor tog hänsyn till sin ergonomi och arbetade 

utifrån att de skulle ha en bra sådan och andra beskrev att de stod på ett visst sätt 

ändå, trots att det värkte i armar eller rygg, eftersom de ansåg att kvinnan trivdes i den 

positionen hon intagit och ville låta henne vara kvar i denna. Ett exempel på det ger 

barnmorskan här: ”Knästående kan också vara, om du håller perinealskydd att du 

står och håller upp armen och det blir ju, vad ska jag säga, man kan ju få lite 



  20 
 

mjölksyra om det är så att den står ett tag och jag känner att jag inte vill släppa taget 

här”.  

 

En barnmorska beskrev att hon upplevde att då kvinnan hade en halvsittande position, 

hade hon själv en bra arbetsställning för att kunna assistera henne vid framfödande, 

men att hon ändå var flexibel om kvinnan hade andra önskemål: ”Ergonomiskt sett 

tror jag att halvsittande är det bästa, vad ska jag säga, ergonomiskt sett. Men det är 

inget jag försöker påverka patienten. Jag är ändå flexibel”.  

 

Flera barnmorskor höll med om att det fanns obekväma positioner som de ändå intog 

och att en faktor som man själv fick ha i åtanke och bidra med var att hålla sin kropp 

smidig och frisk: “Det gäller ju att ha en frisk och smidig kropp själv. Det är nog 

svårt om man har ont i kroppen och inte kan röra sig själv. Jag tycker att man får 

anpassa sig helt enkelt. Jag är medveten om hur jag sitter och står såklart så jag inte 

får ont i kroppen själv”.  

 

En barnmorska såg det positiva i att variera förlossningsställningar för sin egen skull: 

“Det är väl bra för sin egen kropp att ha lite olika positioner. Så man inte får 

snedbelastningar. Det blir det ändå litegrann, om man har många födande. Om du 

har en eller två förlossningar per dag och står på samma sätt då kan det bli lite.. Då 

är det bra att variera”.  

Barnmorskans tankar kring förlossningsställningar vid komplicerat 

förlossningsförlopp samt bristningar 

Ställningar som barnmorskan upplever ger mer bristningar 

Barnmorskan upplevde att det fanns flera faktorer som bidrog till att kvinnan fick 

bristningar men att frågan var komplex. Faktorer som barnmorskan upplevde ökade 

risken för bristningar, var då kvinnan intog förlossningspositioner som ökade 

svullnaden i perineum, forcerad krystning, bjudningen samt storleken på barnet, samt 

om kvinnan låg i gynställning. En barnmorska beskrev två av de observerade 

faktorerna: ” Om man låter dom sitta för länge på pallen till exempel, då blir det 

ganska svullet. Det i sig ökar ju risken för bristning. Sen om du krystar i gyn eller 

vilken position du krystar i egentligen, länge då blir det lättare svullet”.  
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En barnmorska hade erfarenhet av att forcerad krystning bidrog till ökade bristningar: 

”Jag tycker oftast att det är forcerad krystning helt enkelt oavsett ställning”. 

 

En barnmorska beskrev sin helhetsbild av varför det blir en stor bristning: 

”Många gånger är ju sugklocka inblandat, det går ju inte att komma ifrån. Då är det 

ju gynläge och ofta dropp och ryggbedövning. Så man vet ju liksom inte vad som är 

vad av all soppa när det blir en stor bristning. Det är ju ytterst få som kommer in, 

föder spontant vaginalt utan några interventioner som brister grad 3 och 4. Många 

gånger har vi ju haft anledning att ge en EDA och sen så kommer droppet och..” 

 

Förlossningsställning vid komplicerade förlopp 

Då förlossningsförloppet var komplicerat beskrev alla barnmorskor att kvinnan ofta 

hamnade i halvsittande position eller i gynläge. Detta för att barnmorskan skulle få 

mer kontroll över förloppet eller att utrustningen som skulle användas krävde detta. 

Exempel på utrustning var sugklocka. En barnmorska beskriver det såhär: ” Är det 

hotade fosterasfyxi är det ju alltid halvsittande, om det är så att man misstänker att 

det kan bli en skulderdystosi, eller sugklocka.. eller att fosterljuden är dåliga…” och 

en annan barnmorska såhär: ”..och gamla gyn när allt annat skiter sig och det är 

sådär jätte trögt och det blir forcerat, sugklockan är nära, då blir det gyn”. 

 

Barnmorskans tankar kring hur hon guidar samt påverkar kvinnan under 

förlossningen  

Barnmorskan guidar 

Barnmorskorna använde ofta ordet ”guida” då de beskrev hur de lotsar kvinnorna 

genom förlossningsförloppet. En barnmorska beskrev att hon: ”Sen brukar jag alltid 

fråga hur hon själv vill, hur hon tänker sig och hur hon själv vill ha det”. 

Barnmorskan beskrev att dels genom att innan fråga kvinnan hur hon ville ha det 

under sin förlossning samt dels förklara för kvinnan hur förlossningen förväntas vara 

och kan kännas förberedde hon både kvinnan och sig själv för förlossningen. ”Och att 

man hela tiden förbereder med att berätta. Man kanske kan berätta att nu kan du 

känna hur det trycker och spänner och bränner och försök att bara andas djupt och 

försök att inte trycka på så mycket. Att man har pratat innan och förberett kvinnan på 
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hur det kan kännas”. Fler barnmorskor menade att denna förberedelse var viktig för 

att hela tiden ha kvinnan med sig. En barnmorska beskrev det som att ligga steget före 

för att inte kvinnan skulle bli överraskad av vad som hände samt att barnmorskan på 

så vis kunde förbereda sig. En viktig del i att tidigare i förloppet förhört sig om 

kvinnans önskemål kunde vara att plocka fram hennes önskemål då kvinnan själv inte 

kunde uttrycka dem: ”Att om hon liksom tappar bort det i allt det jobbiga.. Att om hon 

har tänkt sig så, att man påminner om det och försöker stötta det. Ja jag kan påverka 

mycket där känner jag”.  

 

En barnmorska beskrev att en viktig faktor i själva framfödandet var att hon fick med 

sig kvinnan och att hon då kunde guida kvinnan med både ögonen och rösten: ”Men 

ögonkontakten, att få den tycker jag är det viktigaste i själva framfödandet. Att få det 

att gå lugnt och fint till, när det inte är bråttom givetvis”. 

Följer kvinnans önskemål men uppmuntrar henne till variation 

Barnmorskorna beskrev att vissa kvinnor hade önskemål kring hur de ville röra sig 

under förlossningsarbetet samt vilka ställningar de ville inta. Barnmorskorna 

uppmuntrade kvinnorna att inta den positionen kvinnan önskade men att hon under 

förlossningsarbetet skulle variera sina förlossningsställningar. En barnmorska beskrev 

detta såhär: ”Men sen är det ju så att det varierar ju liksom hur kvinnan vill… Först 

och främst vad hon tycker om bäst själv och man uppmuntrar ju till att ändra läge för 

att det ska gå framåt” 

 

Om kvinnan tidigare i förlossningsarbetet uttryckt en viss önskan om en speciell 

förlossningsposition vid barnets framfödande beskrev en barnmorska att hon försökte 

peppa kvinnan till att hålla fast vid att komma till denna position: 

Jag tycker ändå att, när de pratar från början, så vill de stå på knä. Det har gått in på 

många utbildningar ändå. Men sen när de väl är där orkar de inte dit, då får man 

peppa dem att komma runt, att göra så som de har tänkt, så som de vet är bra. Och 

att de inte ger upp för att det är jobbigt att komma runt och. 

 

En barnmorska tyckte det var viktigt att barnmorskor lär sig att förlösa i olika 

ställningar. Detta har betydelse för vilken förlossningsställning det i slutändan blir, 
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om barnmorskan känner att hon behärskar olika ställningar. ”Jag tror att det är 

ganska viktigt att man lär sig att prova på och förlösa i olika ställningar. För att 

känna sig trygg och säker i det. Och på så sätt vara beredd på att kunna göra som 

kvinnan vill, om hon har något specifikt som hon vill” 

Barnmorskan påverkar förloppet 

Barnmorskorna använde ordet ”styr” då de tillfrågades hur de påverkar kvinnans 

förlossningspositioner. Flera barnmorskor var överens om att de kan styra kvinnan 

under förlossningsförloppet. Oftast fick barnmorskorna ta till detta då de såg att 

kvinnan, ibland tillfälligt, tappat sin egen kraft att ändra förlossningsställning och blir 

liggandes bak på ryggen. En barnmorska beskriver: ”När dom ligger där.. Hamnar på 

rygg.. Så försöker jag nej nu tycker jag att du ska vända dig om och stå på knäna 

ända till du.. Om du ändå inte vill föda i knästående, så vill jag ändå att du står så 

tills du nästan ska föda fram barnet” Barnmorskan gjorde detta för att: ”...det har så 

mycket positiva egenskaper att de har upprätt ställning och står upp i sängen. Ibland 

tjatar jag på dem så de nästan ställer sig på knäna ett tag” 

 

Att föreslå för kvinnan en annan ställning var något som en barnmorska sade att hon 

ofta gjorde. Hon gjorde detta för att förloppet skulle gå framåt: ”Annars försöker jag 

lyssna in, jag kan föreslå men ofta föreslår jag för att jag ser att det inte är progress 

eller jag ser att de inte hittar kraften eller så…” 

Vad barnmorskan tror att kvinnan önskar och upplever under förlossningen 

Kvinnans önskemål och upplevelse 

Barnmorskorna uppskattade och uppmuntrade att kvinnor hade egna önskemål kring 

förlossningen. En barnmorska sa: ”En del har ju åsikter och liksom säger att de vill 

stå på knä eller så, det är väl mest i så fall på det viset tycker jag. Och då uppmuntrar 

man ju det och försöker stötta det, för att det ska bli så som hon vill”.  

 

En barnmorska förklarade hur hon försökte följa kvinnans önskan om specifik 

förlossningsställning, men i denna hittade hon inte kraften: ”Det kanske gör mer ont 

av någon anledning, då får man försöka prova lite olika och se vart… Var känner 

kvinnan att är bäst. Och var ger det bäst resultat. Även om hon vet att det här 

egentligen skulle vara det bästa men hon kan inte krysta i det läget, ja då kommer det 
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ingen bebis”. Barnmorskan fortsatte här förklara hur hon då varierade ställningar till 

kvinnan hittade en ställning som hon vågade vara kvar i då trycket kom.  

 

En barnmorska beskrev hur en del kvinnor kunde ha en bild framför sig att de skulle 

föda i halvsittande eller gynläge. Kvinnorna beskrev att de fått denna uppfattning från 

TV, historier de hört eller av bekanta att det är så man gör. Barnmorskan berättar: 

”Jag tror att många andra kulturer har det sådär, att man sitter i gynläge och föder 

och blir glatt överraskade av att man kan göra det på annat sätt”. 

 

Att följa kvinnan i den förlossningsställning som hon väljer 

Barnmorskorna som intervjuades hade flera förslag på förlossningsställningar som 

kvinnorna verkade gilla mer än andra ställningar. Gemensamt för dessa ställningar var 

att det var sådana som kvinnan vågade vara kvar i då trycket under värken var som 

störst, och där hon kunde hitta avslappning mellan värkarna. En barnmorska 

beskriver: ”Jag tycker att många känner sig trygga på sidan, att krypa ihop på sidan 

och ha sin partner nära. Jag tycker att en del hittar kraften i knästående, en del får 

tryggheten i pallen” 

 

En annan barnmorska fortsätter på temat att en viktig faktor är att känna trygghet och 

vara nära sin partner: ”Jag tror instinktivt att kvinnan vill känna sig omhuldad. Och 

det vet vi med oxytocinfrisättningen, den blir ju större när man har närkontakt. 

Närkontakten är ju svår när kvinnan ligger i sängen. Så stora sängar har vi ju inte, 

att partnern kan ligga bredvid”. De förlossningsställningar som barnmorskorna såg 

att kvinnorna gärna själva önskade var sådan där de kunde ha sin partner nära.  

 

Faktorer som påverkar att kvinnan inte vill ändra läge 

Barnmorskorna beskrev att det fanns faktorer som gjorde att kvinnan inte vill variera 

läge under förlossningen. Gemensamt för dessa var att kvinnan sa att hon kände sig 

trött och inte orkade variera sitt läge eller att hon hade hamnat på rygg, efter 

exempelvis en vaginalundersökning. En barnmorska beskriver det så här: ”Många 

kan ju tycka att det är skitjobbigt att gå upp där och ställa sig på knä. När man har 

legat, man kanske har gjort VU och vill då gärna ligga kvar. Då kan det vara 

jättejobbigt att vända runt, men oftast är det ju bra att ändra ställningar”. 
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Flera barnmorskor beskrev att det var svårast i slutet av förlossningen att få kvinnan 

att ändra läge. Ofta ville kvinnan ligga helt still i pausen mellan värkarna och då inte 

passa på att ändra läge. Barnmorskorna höll med om att de då behövde extra mycket 

stöttning. En barnmorska beskriver: ”Och säger kanske också kvinnan i efterförloppet 

att ”ja, jag trodde inte att jag orkte att ställe mi på knän, men sen när jag gjorde det 

så gick det och jag kände att det var mycket bättre och det blev skönare och jag kände 

att jag kunde krysta på bättre”. Ja, jag tycker att det enbart är positivt ibland”. 

Barnmorskan menade här att det ibland kunde vara positivt att, som hon beskrev det, 

tjata på kvinnan tills hon vände sig om och ställde sig på knäna.   
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DISKUSSION 

Sammanfattning av resultatet 

Barnmorskornas upplevelse och erfarenhet av att hjälpa födande kvinnor med 

utgångspunkt i olika förlossningsställningar beskriver hur de följer och guidar 

födande kvinnor. Hur barnmorskorna praktiserade detta kan beskrivas med fyra 

kategorier, där underkategorier tillkommer.  

 

Barnmorskans erfarenhet av och tankar kring att arbeta med förlossningsställningar 

beskrevs genom de förlossningsställningar barnmorskan helst förlöste i. 

Barnmorskorna gav olika förslag på ställningar, men genomgående härleddes detta till 

barnmorskans tidigare erfarenhet av olika förlossningsställningar. En viktig faktor för 

förlossningsställningen var att barnmorskan själv hade en bra arbetsställning samt en 

bra överblick över kvinnans perineum.  

 

Då förlossningsförloppet blev mer komplicerat med en sjuk mamma eller barn beror 

förlossningsställningen som kvinnan föder sitt barn i på faktorer som skall underlätta 

för bättre översikt och kontroll av förloppet från barnmorskans perspektiv. Stora 

bristningar sammankopplades ofta med att förlossningens slutskede varit komplicerat.  

 

Barnmorskorna uppskattade och uppmuntrade att kvinnorna hade egna önskemål 

kring förlossningen. De hade flera förslag på förlossningsställningar som kvinnor 

verkade gilla mer än andra ställningar. Gemensamt för dessa ställningar var att det var 

sådana som kvinnan vågade vara kvar i då trycker under värken var som störst och där 

hon kunde hitta avslappningen mellan värkarna. Trygghet från partners upplevde 

barnmorskan att kvinnan tyckte var viktigt. 

 

Barnmorskorna beskrev att det fanns faktorer som gjorde att kvinnan inte ville ändra 

läge och ofta handlade det om att hon hade hamnat på rygg och därifrån hade svårt att 

ändra läge. Kanske var hon trött eller så gjorde det för ont. Här behövde kvinnorna 

extra mycket stöttning. 
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En viktig faktor för hur barnmorskan guidar kvinnan under förlossningen var att hon 

fik med sig kvinnan och kunde guida henne med både ögonen och rösten. Även att 

peppa kvinnan trots att hon tappat orken, att hon skulle komma till den 

förlossningsposition hon innan förlossningen önskat.  

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva barnmorskans erfarenheter av att följa 

födande kvinnor i olika förlossningsställningar. Analysarbetet resulterade i fyra 

kategorier vilka diskuteras nedan.   

Erfarenhet av och tankar kring att arbeta med förlossningsställningar 

Barnmorskorna var överens om att kvinnan bör vara så upprätt som möjligt under 

förlossningen och alla var överens om att de helst önskade undvika en tillbakalutad 

kvinna som låg i ryggläge under förlossningen. De påpekade även att de i största 

möjliga mån följde kvinnan och varierade förlossningsställningarna utefter vad 

kvinnan själv önskade. Kvinnans eget önskemål har beforskats av Priddis, Dahlen och 

Schmeied (2012a) vars resultat visade att kvinnorna ökad sin upplevelse av 

egenkontroll och tillfredsställelse då de själva kunde kontrollera sin födelseposition.  

 

Hälften av barnmorskorna beskrev sin erfarenhet av att upprätta 

förlossningsställningar minskade risken för bristning hos kvinnorna. Barnmorskorna 

beskrev faktorer som samverkade såsom att kvinnan var avslappnad samt fick 

guidning av barnmorskan. En litteratursammanställning där förlossningsställningar i 

utdrivningsskedet sammanställts visar att om kvinnor får föda i, vad de uppfattar som 

bekväma positioner, vilket oftast blir upprätta positioner, kan en minskning av klipp, 

episiotimi, ses hos de kvinnor som födde på förlossningpall. Förlossningsförloppet 

gick även i genomsnitt fortare vid upprätta positioner (Gupta, Hofmeyr, & Smyth, 

2007).  

Barnmorskans tankar kring förlossningsställningar vid komplicerat 

förlossningsförlopp 

Barnmorskorna upplevde egen erfarenhet att risken för bristningar ökade vid 

komplicerat förlossningsförlopp. Faktorer som påverkade detta var instrumentell 

förlossning tillsammans med forcerad krystning samt att kvinnan låg i rygg och 

gynekologiskt ryggläge. Detta överensstämmer med resultat av Shorten, Donsante, 
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Shorten (2002), Soong & Barnes (2005), Meyvis et al. (2012) som såg ett ökat antal 

perineala bristningar och högre andel episiotomier i förlossningspostionen där kvinnor 

intog gynekologiskt ryggläge. Även Priddis, Dahlen och Schmeied (2012a) visar att 

kvinnans upplevelse av smärta och sårbarhet ökar om framfödandet av barnet sker i 

sittande gynekologisk ställning.  

Barnmorskans tankar kring hur hon guidar samt påverkar kvinnan under 

förlossningen  

Barnmorskorna använde ordet ”guida” då de beskrev hur de lotsade kvinnorna genom 

förlossningen. Barnmorskorna upplevde att de ibland fick styra kvinnan i 

förlossningsställningar, då hon tillfälligt tappat kraften. Barnmorskorna motiverade 

detta med att de visste att deras åtgärder, att kvinnan till exempel kom till upprätt 

position, skulle ha positiva effekter för kvinnan i slutändan. I linje med Thies-

Lagergren, Hildingsson, Christensson & Kvist (2013) menar de att barnmorskan ska 

uppmuntra kvinnan till upprätta förlossningsställningar och att hon där behöver 

guidning i detta.  

Vad barnmorskan tror att kvinnan önskar och upplever under förlossningen 

Barnmorskorna beskrev att en del kvinnor har speciella önskemål kring sin 

förlossning, bland annat gällande hur de vill röra sig, vilket uppmuntrades av 

barnmorskan och togs emot som något positivt. Studier har visat att om kvinnan själv 

får medverka i valet av förlossningsställningar ökar kvinnans positiva 

förlossningsupplevelse (Thies-Lagergren, Hildingsson, Christensson, & Kvist, 2013). 

 

Barnmorskorna beskrev att en del kvinnor trodde det mest naturliga var att föda i 

gynekologiskt ryggläge, då de kan ha sett detta från TV eller hört av bekanta, men 

blev positivt överraskade då barnmorskorna berättade att de inte alls behövde föda så 

utan att de fick bestämma själva. De Jonge och Lagro-Janssen (2004) menar att då 

kvinnan upplever kontroll och inflytande ökar det emotionella välbefinnandet och 

bidrar till en bättre upplevelse. Vilka förlossningspositioner kvinnan sedan väljer eller 

låter sig ledas i varierar sedan kraftigt, men att ha fått möjlighet att tillgodogöra sig 

information och råd både inför och under förlossningen är av stor vikt. 
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Barnmorskorna upplevde att kvinnor uppskattar förlossningsställningar där de kan få 

närhet och trygghet av sin partner samt vågar vara kvar i när värken kommer. Vikten 

av det känslomässiga stödet styrks av Yim (2000) som sett hur partnerns 

känslomässiga stöd har en större del under förlossningen än det rent praktiska stödet, 

och ses ha en positiv påverkan på den födande kvinnan. Att kvinnan i ställningen kan 

möta trycket som uppstår under värken samt kan slappna av i ställningen. 

Barnmorskorna gav olika förslag på sådana ställningar och det var till exempel med 

kvinnan sittandes på en förlossningspall, på knä eller liggandes på sida i sängen.  

 

Vid vissa tillfällen, speciellt i slutet av förlossningen upplevde barnmorskorna att det 

kunde vara svårare att få kvinnan att ändra ställning och att det var lätt att kvinnan 

blev kvar liggandes efter en gynekologisk undersökning.  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes då studien avsåg att beskriva barnmorskans erfarenheter 

och tankar av att följa och guida födande kvinnor i olika förlossningsställningar. En 

beskrivande design är lämplig när syftet är att ta del av andras erfarenheter och 

upplevelser (Polit & Beck, 2008). Datainsamlingen utfördes med semistrukturerade 

intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009). Vid studier av människors upplevelser och 

erfarenheter är informanternas egna ord värdefulla. Därför ansågs intervju som 

datainsamlingsmetod passande till denna studie (Willman, Stoltz, Bahtsevani, 2006). 

Studiens trovärdighet 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska kvalitativa studiers trovärdighet granskas 

utefter dess tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet. Tillförlitlighet beror på hur 

urval, material och analys överensstämmer med studiens syfte. Informanterna bör ha 

varierande egenskaper för att ge variation och ett djup till resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Informanterna i denna studie var alla barnmorskor med varierande 

bakgrund från olika förlossningsenheter samt landsting, i olika åldrar samt antal år i 

yrket. Trots olikheterna fanns mycket i varje enskild intervju som bekräftades av nästa 

intervju. Alla informanter var kvinnor, vilket inte kan ses ha påverkat resultatet 

negativt då könsfördelningen till stor del återspeglas på̊ detta sätt på̊ enheterna.  
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Målet var att rekrytera åtta deltagare till studien. Dock kunde bara sex stycken 

barnmorskor intervjuas vid de tillfällen då datainsamlingen skedde. Således 

intervjuades sex deltagare till denna studie. Tanken var att få en så bred bild av 

barnmorskors erfarenheter och tankar kring att guida födande kvinnor som möjligt, 

varför enbart verksamma barnmorskor på förlossningskliniker inkluderades. En styrka 

med studien kan vara att deltagarna är rekryterade från två olika landsting. Visserligen 

är båda centralt placerade i Sverige, dock inkluderar de både en storstad och en 

mindre stad. Allt detta gav variation i deltagargruppen.  

 

Tillförlitligheten i studien påverkas också av valet av datainsamlingsmetod. 

Semistrukturerade intervjuer användes. Informanterna gav innehållsrika svar på 

frågorna, men kunde samtidigt lägga till egna tankar som hade med frågan att göra. 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera att frågorna vad bra och kunde ge 

fylliga svar. Denna intervju gav även ett ungefärligt mått på hur lång tid intervjuerna 

kunde ta. Inför intervjuerna informerades deltagarna om att intervjun tog ca 20 

minuter. Dock var tiden inte i någon intervju ett hinder för att skynda på frågorna. 

Detta kan ses som en styrka då informanterna fick möjlighet att uttrycka så mycket de 

ville om ämnet. En öppen fråga i slutet av intervjun gav även informanten möjlighet 

att lägga till något valfritt som hade med ämnet att göra som denne möjligtvis inte 

tagit upp ännu. Denna möjlighet använde alla deltagare. Intervjuerna genomfördes i 

enskilt rum på barnmorskornas arbetsplats. För att genomföra en bra intervju är 

förutsättningarna att de genomförs i avskildhet utan störande element (Polit & Beck, 

2012). 

 

Giltigheten i studien bedöms utifrån hur konsekvent datainsamling samt analys har 

genomförts. Både datainsamling och analys genomfördes under kort tid och av endast 

två personer och anses som konsekvent där inga förändringar skett. Alla informanter 

fick samma frågor, utefter en framarbetat frågeformulär där frågorna ställdes muntlig. 

Detta för att utifrån studiens syfte samla så mycket som möjligt av informantens 

erfarenhet av ämnet. Deltagarnas intervjuer spelades även in. Detta för att 

informationen skulle sparas för transkription samt för att förhindra eventuella 



  31 
 

feltolkningar vid ett senare skede vid tolkning av resultatet (Kvale & Brinkmann 

2009). 

 

Studiens överförbarhet syftar till om och i vilken utsträckning studien kan vara 

överförbara till andra sammanhang. Enligt Granheim och Lundman (2004) är det upp 

till läsaren att bedöma om resultatet är överförbart till andra sammanhang. Författarna 

kan dock ge förslag till vad resultaten kan användas till. Överförbarheten underlättas 

om kontext, urval, deltagarnas egenskaper, datainsamling, process samt analys är väl 

beskrivna. Studiens pålitlighet ökar om resultaten presenteras på ett sätt som gör det 

möjligt för läsaren att leta efter alternativa tolkningar. Om det finns fler studier som 

styrker studien är detta en styrka (Granheim & Lundman, 2004).  

Etiska överväganden 

Informanterna har tagits största möjliga hänsyn till vad det gäller lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Under arbetets gång 

samt vid sammanställandet av arbetet har informanternas anonymitet säkerställts. Det 

är därför inte troligt att någon individ kan ha tagit skada av resultatet.  

Kliniska implikationer 

Ökad kunskap och erfarenhet bland barnmorskor är önskvärd för att kunna följa 

kvinnors val av förlossningsställningar. Barnmorskorna beskriver erfarenhet av att 

guida och uppmuntra och tidigt förbereda kvinnan som faktorer som kan påverka 

framfödandet och eventuellt minska bristningar. Att dela med sig av denna typ av 

kunskap kan vara en inspiration till kollegor.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Studien inkluderar endast ett fåtal barnmorskor från två olika sjukhus. Det skulle vara 

intressant att intervjua fler barnmorskor från fler regioner i Sverige. Genom fortsatt 

forskning kan ökad kunskap fås om hur barnmorskor tänker och resonerar kring hur 

de guidar kvinnan genom förlossningen. Att belysa denna kunskap barnmorskorna 

besitter kan innebära ett verktyg för andra kollegor.  
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Slutsats 

Flera faktorer styr kvinnornas förlossningsställningar. De intervjuade barnmorskorna 

delade med sig av sin erfarenhet där kvinnans eget önskemål om ställning främjades 

samt att kunna uppmuntra och ge stöd. Barnmorskorna använde sig ofta av 

ögonkontakt med kvinnorna samt sin egen röst för att guida i slutskedet av 

förlossningen.  
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BILAGA 1 

Informationsbrev 

 

 
Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Barnmorskeprogrammet 

En studie som handlar om att barnmorskors kunskaper och erfarenhet gällande 

handläggning av födande kvinnors förlossningsställningar 
Det finns evidens för att kvinnor som föder i upprätta positioner har ett snabbare 

förlossningsförlopp, får mindre bristningar och har en mer positiv 

förlossningsupplevelse. Barnmorskan kan här ha en nyckelroll i att följa kvinnor i de 

förlossningsställningar kvinnan önskar 
 
För att få ett underlag om barnmorskors kunskaper och erfarenheter om 

förlossningsställningar vill vi intervjua barnmorskor om detta. 
 
Du tillfrågas härmed om att delta i denna intervju. 
Den här intervjun har som syfte att kartlägga barnmorskors erfarenheter av att följa 

födande kvinnor till olika förlossningsställningar. 

 
Resultatet hoppas kunna förbättra kunskapsläget gällande vad som styr vilken 

förlossningsställning den födande kvinnan föder sitt barn i. Du tillhör en grupp 

barnmorskor som tillfrågas om att delta i denna undersökning. 
 
I undersökningen ingår en intervju där du ombeds berätta om dina kunskaper och 

erfarenheter av förlossningsställningar. Du tillfrågas om att delta i en sådan intervju. 

Intervjun kommer att spelas in på band. Uppskattad tid för att medverka vid intervjun 

beräknas till cirka 20 minuter. Om du vill delta i undersökningen svarar du ja genom 
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att skriva under samtyckesformuläret och lämna formuläret till Maja Ekström eller 

Veronika Elvingson. Intervjun kommer att äga rum på plats enligt överenskommelse. 

 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

I resultatredovisningen kommer ingen enskild person kunna identifieras. Svaren 

analyseras efter vedertagna metoder och kommer att presenteras i ett examensarbete 

på barnmorskeprogrammet. Bandinspelningarna kommer att skrivas ner ord för ord 

och sedan analyseras enligt en speciell metod. Endast de som är ansvariga för studien 

kommer att ha tillgång till bandinspelningarna. Efter att analysen är gjord kommer 

både bandinspelningar och direktutskrift av intervjuerna att förvaras enlig gängse 

rutiner för förvaring av forskningsmaterial. För att exemplifiera upplevelser kan 

direkta citat komma att användas. De visas då på ett sätt att ingen enskild ska kunna 

känna igen sig.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.  

Ansvariga för undersökningen 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

 
Maja Ekström   Veronika Elvingson   

Leg. Sjuksköterska &  Leg. Sjuksköterska & 

Barnmorskestuderande Barnmorskestuderande 

(Tel nr: 073 xxx xxx x   (Tel nr: 073 xxx xx xx) 

 
Handledare: 

Ingegerd Hildingsson 

 
 
 

Samtyckesformulär 

 
Jag samtycker till deltagande i: ” En studie som handlar om barnmorskans 

erfarenheter av att guida födande kvinnor till olika förlossningsställningar” 

 
Undertecknad har tagit del av den skriftliga forskningsinformationen samt fått tillfälle 

att diskutera frågor kring denna. 

 
Samtycke lämnas till deltagande i studien.  
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Jag har rätt att utan närmare motivering avbryta mitt deltagande i aktuell studie. 

 
Jag meddelar mitt telefonnummer där jag kan nås vid behov. 

 
Barnmorska 

 
Ort och datum:____________________________________________________ 

 

Namnteckning:____________________________________________________ 

 

Telefonnummer:_________________________________ 

 

Studiepersonal 

 

Ort och datum:____________________________________________________ 

 

Namnteckning:_____________________ 
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BILAGA 2 

Frågeguide 

Hur länge har du varit leg barnmorska? 

Hur länge har du arbetat som barnmorska på förlossningsavdelning?  

I vilka ställningar assisterar du oftast kvinnor i vid framfödandet? 

Finns det någon förlossningsställning du tycker bäst om att arbeta i? 

Finns det någon förlossningsställning du föredrar att arbeta med vid framfödandet? 

Kan du beskriva varför och hur då?  

Vilken förlossningsställning uppfattar du att kvinnor helst väljer?  

Finns det någon förlossningsställning som är fördelaktig utifrån syftet att minska 

bristningar? 

Vilken förlossningsställning är enligt dig den bästa för att den födande kvinnan skall 

få så få bristningar som möjligt? 

Finns det någon ställning som ger mer bristningar? 

Brukar kvinnan själv ta initiativ till en, för henne, bra ställning vid framfödandet? 

Hur påverkar du förlossningsställningen vid framfödandet? Beskriv gärna.  

Har du något mer att berätta om kring valet av förlossningsställningar? 
 
 
 
 
 


