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Sammanfattning  

   

Barnmorskans ämnesområde är sexuell och reproduktiv hälsa och vilar på en 

humanistisk värdegrund, arbetet utförs i enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Stöd under förlossning är centralt för barnmorskans arbete men också för 

kvinnans upplevelse av förlossningen. Kontinuerligt stöd under förlossning ger många 

positiva effekter för den födande kvinnan. Det finns endast få studier som visar 

barnmorskors erfarenheter av att arbeta med kontinuerligt stöd, därav vårt intresse att 

fördjupa oss inom ämnet. Studiens syfte är att undersöka barnmorskors upplevelser av 

kontinuerligt stöd under förlossning. Studien baseras på intervjuer med induktiv ansats 

och kvalitativ innehållsanalys. Intervjuer med nio barnmorskor med erfarenhet av 

förlossningsvård, från södra Sverige utfördes, dessa transkriberades och analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Tre huvudkategorier framkom i resultatet; 

Faktorer som påverkar möjligheten till kontinuerligt stöd, Kontinuerligt stöd genererar 

ett spektrum av känslor och Utvecklande men påfrestande med kontinuerligt stöd. 

Resultatet visar att barnmorskorna upplever att organisationen och arbetsbelastningen i 

hög utsträckning påverkar deras möjlighet till kontinuerligt stöd. Barnmorskans egen 

prioritering och vilja, kollegors inställning och samarbete beskrivs både som en 

möjlighet och en begränsning till kontinuerligt stöd. Barnmorskorna upplever ett 

spektrum av känslor i samband med kontinuerligt stöd. Dessa beskrivs som 

tillfredsställelse, professionalitet, yrkesstolthet men även känslor av otillräcklighet och 

frustration. Kontinuerligt stöd upplevs även som lärorikt, ansträngande och utmanande. 

Studiens resultat visar att barnmorskorna hade begränsade möjligheter att ge 

kontinuerligt stöd åt den födande kvinnan och hennes partner. Barnmorskorna försöker 

trots detta erbjuda kontinuerligt stöd då de har möjlighet. 

 

Nyckelord: barnmorska, upplevelse, kontinuerligt stöd, förlossning, kvalitativ 

innehållsanalys. 
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INLEDNING 

Att föda barn är en viktig upplevelse i en kvinnas liv som hon kan komma att bära med 

sig genom livet oberoende av om förlossningsupplevelsen varit positiv eller negativ. För 

barnmorskan är det centralt att på bästa sätt stödja och stärka den födande kvinnan. Idag 

är en positiv förlossningsupplevelse ett av förlossningsvårdens viktigaste mål. För att 

uppnå detta krävs att vården tittar närmare på olika delar av förlossningsvården, som till 

exempel stödet till de födande kvinnorna. Kontinuerligt stöd är en aspekt som kräver ett 

starkare fokus (Waldenström 2005, s. 143). Berg och Lundgren (2016, ss. 21–22) 

beskriver kontinuerligt stöd som det stöd kvinnan får från en person som är med henne 

under större delen av förlossningen, endast med korta avbrott. Det kontinuerliga stödet 

kan ges av olika personer såsom anhöriga, vänner och doulor (ibid). Barnmorskor 

arbetar med kvinnor och har genom sina professionella kunskaper (The International 

Confederation of Midwives 1999, ss. 1-2) inom ämnesområdet sexuell och reproduktiv 

hälsa specifika kunskaper om den normala förlossningen (Socialstyrelsen 2006, s 12-

14). Kärnan i själva vårdandet är att stödja vilket gör att barnmorskan är väl lämpad 

genom sin erfarenhet och sina kunskaper att erbjuda kvinnor och deras partner stöd 

under förlossningen (Berg och Lundgren 2016, ss. 21–22). Det finns inte någon särskild 

tidpunkt under förlossningen när stödet skall sättas in för att få ett positivt utfall men 

tidigare forskning påvisar att ju längre förlossningen framskrider desto mer kontinuerlig 

behöver närvaron och stödet vara (ibid.). 

 

Ämnesvalet är grundat i våra erfarenheter av att arbeta som sjuksköterskor på en BB-

avdelning. I samband med postpartumsamtal före hemgång var det många par som 

uttryckte att de saknat stöd och närvaro av barnmorskan under förlossningen och vi 

förstod att stöd under förlossning var värdefullt för kvinnan och hennes partner. Under 

vår första period av verksamhetsförlagda studier låg fokus på att endast bistå en kvinna i 

taget under förlossning för att på så vis få ett helhetsintryck av hur en förlossning går till 

och genom detta fick vi en möjlighet att ge den födande kvinnan kontinuerligt stöd. 

Efter detta fördjupades intresset för ämnet.  Det finns positiva effekter av att som 

födande kvinna erhålla kontinuerligt stöd under förlossningen. Forskning kring 

barnmorskans upplevelse av kontinuerligt stöd i en svensk kontext är mycket begränsad, 

därför valde vi att undersöka barnmorskors upplevelser av kontinuerligt stöd under 

förlossning. 

 

BAKGRUND 

Sexuell och reproduktiv hälsa 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar den sexuella och reproduktiva hälsan som 

ett tillstånd av fysiskt, psykiskt, mentalt och känslomässigt välbefinnande, det gäller 

inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Det innefattar alla delar som 

rör sexualiteten och det reproduktiva systemet, dess funktioner och processer genom 

hela livet (WHO 2004, s. 8; WHO 2006). Barnmorskans ämne och arbetsområde 

innefattar sexuell och reproduktiv hälsa vilket innebär att barnmorskan har bred 

kunskap om kvinnors fysiska och psykiska utveckling från pubertet till klimakteriet. 

Kompetensområdet innefattar kunskap om preventivmedel, normal och komplicerad 

graviditet, förlossning och eftervård samt det friska och sjuka nyfödda barnet, men 
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också kunskap om amning, abort, infertilitet och gynekologiska sjukdomar 

(Socialstyrelsen 2006, ss. 12-16). Information och undervisning utformas på ett 

individuellt sätt, samtal och stöd ges utifrån patientens behov (SFS 1982:763). I sitt 

arbete skall barnmorskan utgå från ett etiskt och holistiskt förhållningssätt och kvinnan 

skall bemötas med respekt och omsorg Arbetet ska utföras i enlighet med vetenskap och 

beprövad erfarenhet samt utifrån gällande lagar, författningar och riktlinjer (Svenska 

Barnmorskeförbundet 2016).  För att säkerställa bästa möjliga utfall för kvinna och barn 

i samband med barnafödande behöver alla kvinnor kontinuitet i vården (WHO 2004, s. 

1).     

 

The International Confederation of Midwives (ICM) beskriver att barnmorskor erbjuder 

stöd och vägledning till alla kvinnor och familjer i samband med barnafödande och 

genom sina professionella kunskaper arbetar barnmorskan för en säker förlossningsvård 

till alla oavsett miljö och kulturell bakgrund. Vidare beskrivs att relationen till den 

födande kvinnan och det stödet barnmorskan erbjuder är en viktig del av barnmorskans 

arbete. Alla kvinnor har ett lika värde och ska ha tillgång till en rättvis hälsovård. 

Barnmorskan ska vara lyhörd för kvinnans fysiska, psykiska, emotionella och andliga 

behov och relationen med kvinnan ska grunda sig på en ömsesidig tillit och respekt 

(ICM 1999, ss. 1–2). Barnmorskor handlägger självständigt den normala förlossningen, 

ger kvinnan stöd, trygghet och kontinuitet under förlossningen (Socialstyrelsen 2006, ss. 

13–14). Svenska Barnmorskeförbundet (2013, s. 1) har i sitt 10-punktsprogram utifrån 

forskning och beprövad erfarenhet, formulerat tio punkter om hur en god vård i 

samband med barnafödande bör se ut. Där beskrivs att alla kvinnor i födsloarbete skall 

ha tillgång till en egen närvarande barnmorska. För att detta skall vara möjligt bör 

vården bemannas och organiseras på ett sådant vis att detta går att uppfylla. Vården till 

kvinnan och hennes partner skall bygga på kontinuitet med avseende på den personal de 

möter under barnafödande (ibid.). Även i hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står 

beskrivet att hälso- och sjukvårdspersonal skall tillgodose patientens behov av 

kontinuitet.   

 

Historiskt sett och i de flesta kulturer har kvinnor fött barn i hemmet med stöd från 

andra kvinnor. Barnafödande och förlossning har sedan begynnelsen varit en 

kvinnoangelägenhet och förlossningen ägde ofta rum i ett slutet rum utan männens 

inblandning. Runt den födande samlades många kvinnor för att bistå henne. På så vis 

kunde även kunskapen kring barnafödande föras vidare. Barnmorskeyrket är världens 

äldsta kvinnoyrke och dåtidens barnmorska, jordemodern, var en klok gumma som 

besatt särskild kunskap och förmåga (Höjeberg 2009, ss. 19–20). I början av 1700-talet 

infördes den första barnmorskeutbildningen (Högberg 2011, s. 58). Förlossningarna har 

över tid förflyttats från det egna hemmet till sjukhusen. Fram till slutet av 1800-talet 

skedde de flesta förlossningarna i hemmet. Därefter, mellan år 1920–1940, skedde 

hospitaliseringen, och ⅔ av förlossningarna flyttades till sjukhusen (Höjeberg 2011, ss. 

209–295). De senaste decennierna har en snabb utveckling av förlossningsvården ägt 

rum. Vården har å ena sidan blivit mer medicinskt inriktad med farmakologisk 

smärtlindring, elektronisk apparatur och övervakning. Å andra sidan har ett ökat fokus 

lagts på stöd, psykologisk och fysisk omvårdnad. Inom dagens förlossningsvård arbetar 

personalen för att stödja det naturliga förloppet och undvika onödiga ingripanden 

(Sundström 2009, ss. 30–31). Barnmorskan handlägger självständigt den normala 

förlossningen. Samarbete med andra yrkeskategorier såsom undersköterskor och läkare 
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sker kontinuerligt. När komplikationer tillstöter handläggs dessa i samarbete med läkare 

(Socialstyrelsen 2006, ss. 14-16). 

 

Barnmorskans stödjande roll och professionella förhållningssätt 

Det engelska ordet för barnmorska är “midwife” och betyder “med kvinna” (Kaufman 

1993, s. 157). Att arbeta “med kvinnan” betyder att barnmorskan är öppen för kvinnans 

livsberättelse. Det innebär att barnmorskan kan förstå kvinnan, både hennes önskningar 

och hennes personlighet. Det är barnmorskans uppgift att utveckla en relation med 

kvinnan som ger henne både kraft och möjligheter i den specifika situationen (Berg 

2009, s. 49). Att möta den födande kvinnan och hennes partner i en vårdande relation 

med ett förhållningssätt som är bekräftande kan vara en utgångspunkt i barnmorskans 

stödjande roll. Detta innebär att barnmorskan ser den unika kvinnan, visar respekt och 

är intresserad av både kvinnan och hennes partner (Hallgren & Lundgren 2010, s. 113). 

En förankrad följeslagare, så kan barnmorskans stöd vid barnafödande beskrivas. Detta 

betyder att barnmorskan är förankrad såväl som att hon följer kvinnan genom 

förlossningsförloppet, hon respekterar kvinnans unika gränser i hennes passage till att 

bli en mor. En förtroendefull relation kan vara stärkande för den födande kvinnan och få 

henne att tro på sig själv, att hon kan möta smärtan och gå igenom förlossningen kan ge 

henne kraft och förmåga att möta sitt ofödda barn. Barnmorskan kan genom sin närvaro 

i mötet med kvinnan hjälpa henne att tolka sin kropp, finna sin egen förmåga och att 

hantera förlossningssmärtan (Lundgren 2010, s. 138).  

 

Berg (2010, ss. 29-41) beskriver att barnmorskan hjälper den födande kvinnan att 

bevara sin integritet genom att tillfredsställa hennes behov och genom ett vänligt 

bemötande. Varje kvinna är unik med sina egna behov och vårdandet behöver därför 

tillgodose varje kvinnas behov. Gott vårdande grundar sig i en helhetssyn där kvinnan 

ses som en helhet och kroppen ses som ett subjekt. I en relation mellan barnmorska och 

födande kvinna finns ett beroendeförhållande, kvinnan är i behov av vård men hon är 

även beroende av barnmorskans kunskaper, hennes möjlighet att vårda och vilja att 

vårda. Barnmorskan är, å andra sidan, beroende av den födande kvinnans vilja av att bli 

vårdad. En viktig del av barnafödandet är stödet till kvinnan som innefattar både 

känslomässigt stöd, bekräftande stöd, råd och information men också handgripligt eller 

fysiskt stöd.  

 

Lundgren (2010, ss. 124-135) beskriver att kvinnan behöver känna sig lyssnad på, 

stöttad och guidad genom förlossningen på sina egna villkor. Ömsesidighet och 

kvinnans delaktighet är viktiga delar i barnmorskans vårdande. Genom att kvinnan 

kontinuerligt får information kan hon förstå vad som händer och på så sätt bli mer 

delaktig. Innebörden av att barnmorskan ger kvinnan bekräftelse är att hon stödjer 

kvinnan att vara ansvarig och möta det oundvikliga under förlossningen. Det väsentliga 

här ligger i att barnmorskan är med kvinnan, kontinuerligt närvarande och det inkluderar 

närhet, både känslomässig och fysisk närhet.  

Berg, Ólafsdóttir och Lundgren (2012, ss. 80-85) har i sin studie utvecklat en 

vårdmodell som stöd i barnmorskans arbete för att kunna främja en kvinnocentrerad 

vård. Modellen fokuserar på tre olika områden. En ömsesidig relation innebär att 

barnmorskan lär känna och förstår kvinnan och hennes partner. Det görs genom närvaro, 
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bekräftelse, tillgänglighet och delaktighet. En förlossningsfrämjande miljö skapas 

genom lugn, tillit och säkerhet och barnmorskan arbetar för att stödja det normala 

förloppet. Den sista delen handlar om grundad kunskap och beskriver hur barnmorskans 

kunskaper är förankrade inom henne och att hon har resurser och färdigheter att 

använda dessa. Utövandet av ovanstående delar är en ständig balansgång och 

barnmorskans arbete påverkas av den rådande vårdmiljön, dess kultur och normer. 

 

Kontinuerligt stöd 

Kontinuerligt betyder “som pågår hela tiden utan att nämnvärt öka eller minska i 

intensitet” (Nationalencyklopedin 1989–1996, s. 187). Ordet stöd betyder enligt 

Nationalencyklopedin (1989–1996. s. 280) att vila sig mot någon, att ge moraliskt stöd 

och att hjälpa. När det gäller att uppnå en positiv förlossningsupplevelse så är 

upplevelsen av stöd en viktig del för kvinnorna (Lundgren 2010, ss. 124).  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har följande definition på 

kontinuerligt stöd: 

Kontinuerligt stöd under förlossning innefattar 

handlingar för känslomässigt välbefinnande (närvaro, 

uppmuntran och tröst), åtgärder för fysisk komfort 

(massage, beröring, och hjälp med vätskeintag), samt 

hjälp för den födande att föra fram sina åsikter och 

önskemål till medicinsk personal. 

                                                                                                        (SBU 2013, s. 4) 

 

SBU (2013, s. 1) skriver i sin rapport ”Kontinuerligt stöd till kvinnor under förlossning” 

att det saknas studier utifrån svenska förhållanden som är gjorda inom området 

kontinuerligt stöd. Rapporten framhåller därför att de valda studiernas resultat är svåra 

att överföra till den svenska förlossningsvården eftersom den globala 

förlossningsvården ser olika ut. 

År 2013 publicerades en stor Chochrane review om effekterna av kontinuerligt stöd vid 

barnafödande. I reviewen inkluderades 22 studier, från 16 länder, med över 15 000 

kvinnor. Kontinuerligt stöd kan ges av olika personer. Resultatet visar att kontinuerligt 

stöd under förlossningen ger en ökad chans att föda spontant, kvinnorna använder 

mindre smärtlindring, får ett något kortare förlossningsförlopp och är mer nöjda med sin 

förlossning. Vidare framkommer det att risken för kejsarsnitt och instrumentella 

förlossningar minskar och de nyfödda barnen uppvisar bättre Apgar poäng vid fem 

minuters ålder. Inga negativa effekter av kontinuerligt stöd framkom. Slutsatsen är att 

alla kvinnor skall erbjudas kontinuerligt stöd under sin förlossning (Hodnett, Gates, 

Hofmeyr & Sakala. 2013, ss. 1–17).  
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Dahlberg et al. (2016. ss. 4–5) beskriver att de födande kvinnorna i deras studie 

underströk vikten av att ha en barnmorska närvarande under förlossningen och då helst 

samma barnmorska under hela förloppet. Detta gjorde att kvinnorna kände sig mer 

avslappnade, mer självsäkra och trygga. Flera kvinnor upplevde också att de lyckades 

genomföra förlossningen utan medicinsk smärtlindring med hjälp av barnmorskans 

uppmuntran och positiva feedback. De beskrev vidare att med en närvarande och 

uppmärksam barnmorska upplevde de en känsla av styrka under förlossningen, detta var 

viktigt för att kunna klara av förlossningen. Det allra viktigaste för kvinnorna under 

förlossningen var att ha en barnmorska närvarande som gav kontinuerligt stöd (ibid.). 

Samtliga förstföderskor i Howarth, Swain och Treharne (2011, ss. 7–9) studie beskriver 

att närvaro och kontinuerligt stöd från barnmorskan och partnern var det allra viktigaste 

under förlossning. 

 

År 2013 utförde Aune, Hvaal Amundsen och Skagets (2013, ss. 90–92) en studie på en 

norsk förlossningsklinik där tio barnmorskor intervjuades med syfte att få förståelse för 

barnmorskors erfarenheter av kontinuerlig närvaro och stöd i förlossningsrummet under 

förlossning. Barnmorskorna berättar om att de observerat att kontinuerligt stöd och 

närvaro ibland innefattade att de bara fanns där inne på förlossningsrummet och 

spenderade tid med paret medan de övervakade barnets mående och hur förlossningen 

fortskred. Att hela tiden vara närvarande gav barnmorskorna möjligheten att vara en i 

deras mening “god” barnmorska. De upplevde också att deras kontinuerliga stöd och 

närvaro var viktigt för de födande kvinnornas upplevelse av sitt eget självförtroende och 

deras sätt att hantera förlossningen och även för kvinnans förlossningsupplevelse. Om 

barnmorskorna däremot inte lyckades ge kontinuerligt stöd kunde det leda till att 

kvinnorna kände sig otrygga och ensamma och detta kunde i sin tur leda till en negativ 

upplevelse av förlossningen. 

 

Chunyi, Zheng och Yan (2011, ss. 245–247) har i sin studie undersökt kinesiska 

barnmorskors upplevelser av att ge kontinuerligt stöd under förlossningen. Att ge 

kontinuerligt stöd till födande kvinnor gjorde att barnmorskorna kände sig som en viktig 

person, en förlossningscoach som gav kontinuerlig uppmuntran. Genom att alltid vara 

tillgänglig kunde hon lyssna, informera och förklara. De beskriver också att de upplevde 

en känsla av ansvar inför den födande kvinnan och vårdandet beskrivs som varsamt och 

försiktigt. Vidare berättade barnmorskorna att de förbättrade och utvidgade sina 

teoretiska, praktiska och tekniska färdigheter samt att de blev bättre på att kommunicera 

med kvinnan och hennes partner. När förlossningen avslutades normalt och allt hade 

gått bra, uttryckte kvinnorna stor lycka och tacksamhet, vilket bidrog till att 

barnmorskorna kände entusiasm och motivation i sitt arbete. Att kontinuerligt stödja en 

kvinna var inte bara positivt utan beskrivs också som stressande, utmattande och 

frustrerande.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Stöd har en central roll inom barnmorskans profession och är en viktig faktor för att den 

födande kvinnan skall få en positiv förlossningsupplevelse. Flertalet studier visar på ett 
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stort antal positiva effekter av kontinuerligt stöd under förlossning. Förlossningsvården i 

Sverige idag är tyvärr inte utformad på ett sådant vis att barnmorskan kan erbjuda alla 

kvinnor i aktiv förlossning ett kontinuerligt stöd. Inom den svenska förlossningsvården 

föder i stort sett alla kvinnor på sjukhus med varierande grad av stöd från en 

barnmorska. Det finns endast ett fåtal studier som beskriver barnmorskors erfarenheter 

av kontinuerligt stöd under förlossning och ingen av de som finns är gjorda i Sverige. 

SBU (2013, s. 1) påtalar att det finns ett behov av svenska studier inom området 

kontinuerligt stöd. Det är därför relevant att undersöka barnmorskors upplevelse av 

kontinuerligt stöd. En ökad förståelse för hur barnmorskan upplever kontinuerligt stöd 

är betydelsefull för att kunna utveckla och förbättra förlossningsvården utifrån 

evidensbaserad kunskap.  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka barnmorskors upplevelser av kontinuerligt stöd under 

förlossning. 

 

METOD 

Ansats 

Studien utgår från en kvalitativ metod. Induktiv ansats har tillämpats vilket innebär en 

förutsättningslös analys av texter som är baserade på barnmorskors upplevelser av 

kontinuerligt stöd under förlossning (Lundman och Hällgren Graneheim 2012, s. 188). 

Datainsamling utfördes genom intervjuer för att belysa barnmorskors upplevelser ur 

deras eget perspektiv (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41). Data har analyserats med 

kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187–193).  

Text som ska analyseras ses i sin kontext och informanternas berättelser tolkas med en 

medvetenhet om den kultur som råder, informanternas livsvillkor och personliga 

historia. En text kan få mening genom den som läser den och en text har inte bara en 

given mening, således är flera olika tolkningar möjliga och alla kan vara giltiga trots att 

de är olika (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 187–189). Då analys av en 

mindre datamängd ska utföras är det lämpligt att använda sig av kvalitativ 

innehållsanalys (Danielsson 2012, ss. 335–336). 

 

Deltagare 

Barnmorskor som arbetar eller har arbetat på en förlossningsavdelning har intervjuats. 

Förfrågan skickades ut till två förlossningsavdelningar i södra Sverige och åtta 

barnmorskor anmälde sitt intresse. För att få fler informanter och större geografisk 

spridning lades en förfrågan ut i Facebookgruppen “Barnmorska - aktuellt och 

intressant”, från denna grupp fick vi två av våra informanter. Inklusionskriteriet var att 

barnmorskorna skulle arbeta eller ha arbetat minst sex månader på en 

förlossningsavdelning för att ha erfarenhet att dela med sig av. Totalt hörde tio 

barnmorskor av sig, nio av dessa intervjuades då en person valde att inte medverka. 

Informanterna var alla kvinnor mellan 28–60 år. Barnmorskorna hade varit utbildade 

mellan 1–31 år och arbetat mellan 10 månader-20 år på förlossningsavdelning. Alla 

informanterna arbetar eller har arbetat på kliniker där barnmorskan har hand om flera 
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kvinnor som kan vara i födsloarbete samtidigt. Två av informanterna hade varit borta 

från förlossningsarbete de senaste sex månaderna. Den ena relaterat till en skada och 

den andra på grund av att hennes förlossningsavdelning lades ned. En informant har 

även arbetat på en klinik där barnmorskan endast hade hand om en födande kvinna åt 

gången 

 

Datainsamling 

Kvalitativ innehållsanalys används ofta inom omvårdnadsforskning, men även inom 

barnmorskans huvudområde, sexuell och reproduktiv hälsa, för att analysera texter 

såsom inspelade intervjuer (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 187). 

Datainsamlingen utfördes genom intervjuer med hjälp av en intervjuguide med öppna 

frågor. Intervjuer anses vara ett passande verktyg för att få reda på och lyfta fram 

informanters upplevelser (Kvale & Brinkmann 2014, s. 17). 

 

Datainsamling skedde genom kvalitativa intervjuer i enlighet med Trost (2010, ss. 53–

58). Initialt kontaktades verksamhetscheferna för godkännande av genomförande av 

studien (Bilaga 1). Information om studien (Bilaga 2) till deltagare förmedlades via 

brev, mail, arbetsplatsträff eller informationsblad i postfack. Kontakt med de 

informanter som ville delta i studien hölls via direkt möte, mail, sms och brev. 

Samtycke (Bilaga 3) har inhämtats från alla informanter inför eller i samband med 

intervjutillfället (Kvale och Brinkmann 2014, ss. 107–108). Vi valde att utföra enskilda 

intervjuer via direkt möte eller telefon. Telefonintervjuer utfördes relaterat till 

tidsaspekten, geografiskt avstånd samt att möjlighet inte fanns att åka till alla 

informanter som bodde utspridda i södra Sverige. En provintervju genomfördes för att 

pröva frågornas relevans och om de motsvarade syftet (Danielsson 2012, s. 164). 

Provintervjun inkluderades i studien. Öppna frågor användes under intervjun. Varje 

intervju inleddes med frågan “Vad innebär kontinuerligt stöd under förlossning för 

dig?” För att uppmuntra informanterna att utveckla sina svar ställdes följdfrågor som 

“Kan du berätta mer?” och “Hur menar du nu?” Vid intervjutillfället erhöll informanten 

en intervjuguide (Bilaga 4). Trost (2010, ss. 71–74) beskriver att en lista med 

frågeområden, intervjuguiden, skall göras upp och användas genom att i så stor 

utsträckning som möjligt låta informanten styra intervjuns ordningsföljd. Intervjuguiden 

konstruerades efter att vi läst in oss på området av intresse och formulerat ett syfte. Vid 

intervjuerna användes en diktafon. Informanterna fick själva välja tid och plats för 

intervjun. Sex intervjuer gjordes via direkt möte och tre intervjuer gjordes via telefon. 

Vi har genomfört fyra intervjuer tillsammans och två respektive tre intervjuer var för 

sig. Totalt utfördes nio stycken intervjuer. Intervjuerna varade mellan 15–36 min.  

 

Dataanalys 

Analys av texten har fokuserat på det manifesta innehållet, vilket handlar om det som är 

uppenbart i texten. Detta redovisas sedan med kategorier på en beskrivande nivå. 

Centrala begrepp inom kvalitativ innehållsanalys är analysenhet, domän, meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kod, och kategori (Lundman och Hällgren Graneheim 2012, 

s. 189). Själva analysenheten består av våra intervjuer i sin helhet. Intervjuerna 

transkriberades av HH och MM direkt efter varje intervjutillfälle och personliga 

uppgifter togs bort och intervjun numrerades. Öberg (2015, s. 63) skriver att 
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transkribering skall ske så snart det går efter intervjun eftersom forskaren då har 

materialet färskt i minnet. Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, ss. 51–52) är 

det en fördel om forskaren utför transkriberingen själv eftersom hen redan då påbörjar 

sin tolkning och lär känna sitt material. Intervjuerna lästes igenom upprepade gånger för 

att få en helhetsbild av textinnehållet. Initialt utfördes detta enskilt för att sedan 

diskuteras tillsammans och i hög utsträckning hade vi kommit fram till likvärdiga 

tolkningar. Texterna delades därefter in i olika delar, så kallade domäner. 

Meningsbärande enheter identifierades och kondenserades vilket innebär att texten 

kortas ner men innehållet bevaras. De kondenserade enheterna abstraherades sedan, det 

vill säga tolkades på en högre abstraktionsnivå och kodades. Texter med liknande koder 

delades därefter in i olika grupper så kallade underkategorier och kategorier (Lundman 

& Hällgren Graneheim, 2014, ss. 187–193). Citat togs ut för att förstärka och tydliggöra 

resultatet. Nedan ges ett exempel på hur analysförfarandet gått till (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

…det känns 

väldigt 

otillfredställande 

dom gånger kan 

jag säga när man 

märker att kvinnan 

behöver dig och 

du inte har 

möjlighet att 

stanna, det känns 

jobbigt /intervju 7 

...känns 

otillfredställande 

när man märker 

att kvinnan 

behöver dig…du 

har inte 

möjlighet att 

stanna... 

Otillräcklighet Känsla av 

otillräcklighet 

skapar 

frustration 

 

Kontinuerligt 

stöd 

genererar ett 

spektrum av 

känslor 

 

...ibland kan jag ju 

känna också att 

det suger ju 

musten ur en och 

va…visst är det 

skönt ibland att få 

gå ut en bit där 

ifrån för det är ju 

väldigt, man ger 

så otroligt mycket 

av sig själv och 

man är hela tiden 

den som skall 

pusha /intervju 1 

…ibland kan jag 

känna att det 

suger musten ur 

en…...skönt att 

få gå ut 

ibland…  man 

ger så otroligt 

mycket av sig 

själv…man skall 

pusha. 

Ansträngande Ansträngande 

och 

utmanande  

 

Utvecklande 

men 

påfrestande  
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Etiska överväganden 

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

behöver inte forskning som utförs inom högskoleutbildning på grund- eller avancerad 

nivå prövas hos etiknämnden. Vi har utgått från och reflekterat över de forskningsetiska 

principerna för att säkerställa god etisk hållbarhet. De forskningsetiska principerna är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, ss. 6–14). Tillstånd för att genomföra studien har inhämtats och 

godkänts av verksamhetschefen på de berörda klinikerna (Bilaga 1). Även en grupp på 

Facebook tillfrågades, en allmän förfrågan lades ut och de som var intresserade hade 

möjlighet att skicka ett mail till oss så endast vi hade information angående vem som 

deltog, på så vis bevarades anonymiteten. Informanterna har frivilligt valt att medverka i 

studien och lämnat sitt skriftliga samtycke. Allt material har hanterats konfidentiellt och 

numrerades för att bevara integriteten. Det har även förvarats på ett sådant vis att inga 

obehöriga kunde få tillgång till materialet.  

 

En etisk risk som upplevdes med studien var att en del av intervjuerna utfördes på 

informanternas arbetsplats och de barnmorskor som var i tjänst den aktuella dagen 

kunde inte undgå att få reda på vilka barnmorskor som intervjuades. Nyttan med studien 

har bedömts överväga riskerna och eventuella obehag. Nyttan finns för den enskilda 

barnmorskan i det avseende att hon möjliggjordes reflektion, egen utveckling samt 

bidrar till forskningen inom området kontinuerligt stöd under förlossning. 

 

RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i tre kategorier och nio underkategorier. De 

redovisas enligt tabellen nedan.  

 

 

Tabell 2. 
 

Kategori Underkategori 

Omständigheter som begränsar och möjliggör 

kontinuerligt stöd  

Organisation och arbetsbelastning påverkar 

Barnmorskans egen prioritering 

Kollegors inställning  

Samarbete underlättar 

Kontinuerligt stöd genererar ett spektrum av 

känslor 

Känsla av tillfredsställelse 

Känsla av professionalitet och 

yrkesstolthet 

Känsla av otillräcklighet skapar frustration 

Utvecklande men påfrestande med 

kontinuerligt stöd 

Lärorikt  

Ansträngande och utmanande 
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Omständigheter som begränsar och möjliggör kontinuerligt stöd 

Förlossningsvården påverkas enligt barnmorskorna av hur organisationen är uppbyggd 

men även av arbetsfördelningen samt hur hög arbetsbelastning det är på 

förlossningsavdelningen. Barnmorskorna beskriver också att deras egen prioritering och 

egen vilja påverkar om de erbjuder kontinuerligt stöd till det födande paret. Kollegors 

inställning inför kontinuerligt stöd beskrivs både som en möjlighet och en begränsning. 

Har barnmorskan stöd från sina kollegor ökar möjligheterna till kontinuerligt stöd. Har 

hon å andra sidan inte stöd från sina kollegor begränsar detta barnmorskans möjlighet 

till kontinuerligt stöd. Det framkommer också att samarbete eller teamarbete på 

arbetsplatsen skulle kunna göra att kontinuerligt stöd kan ges i större utsträckning. 

 

Organisation och arbetsbelastning påverkar 

Barnmorskorna beskriver att organisationens utformning påverkar möjligheten till 

kontinuerligt stöd. Orsaken är att förlossningsvården inte är utformad och bemannad på 

ett sådant vis att varje barnmorska kan ha hand om endast en födande kvinna i taget då 

de ofta har ansvar för flera födande kvinnor samtidigt. För lite personal och ett stort 

antal föderskor beskrivs som den främsta orsaken. Detta ger barnmorskorna begränsade 

möjligheter att vara inne hos sin eller sina födande kvinnor i den utsträckning som de 

själva önskar. Är det låg arbetsbelastning har de dock möjlighet att vara inne på 

förlossningsrummet under större delen av sitt arbetspass och ge kontinuerligt stöd. 

Således påverkar den varierande och oförutsägbara arbetsbelastningen möjligheten till 

kontinuerligt stöd. Ibland blir även fördelningen av de barnafödande kvinnorna ojämn 

vilket beror på hur snabbt eller långsamt förlossningsförloppet utvecklar sig hos de 

födande kvinnorna men också på hur den koordinerande/ansvariga barnmorskan på 

arbetspasset fördelar föderskorna. Relaterat till att förlossningsvården är oförutsägbar 

och att de födande kvinnornas behov ser olika ut är det inte alltid enkelt för den 

koordinerande/ansvariga barnmorskan att fördela de födande kvinnorna. En ökning av 

den medicinska vården hos en del födande kvinnor, vilket kan ta mycket tid från 

barnmorskan, beskrivs också som en orsak till att det ges mindre möjligheter till 

kontinuerligt stöd.  

 

... det är oförutsägbart, belastningen på avdelningen och man har en begränsad mängd 

av resurser. Det är ju det som bakbinder oss också. (6) 

 

Barnmorskans egen prioritering 

Barnmorskorna beskriver att kontinuerligt stöd under förlossning handlar om en egen 

prioritering och en egen vilja att arbeta på detta sätt. Genom att prioritera att vara inne 

hos paret på förlossningsrummet, när barnmorskan har möjlighet till det, kan hon på så 

vis ge kontinuerligt stöd. Den egna viljan och det egna intresset bidrar till att 

barnmorskan prioriterar att ge det stödet till den födande kvinnan och hennes partner. 

 

Men att man försöker att vara väldigt, alltså att man är ärlig i sitt uppsåt. Om jag gör 

det för min egen bekvämlighet eller om jag gör det för att jag upplever att det här är det 

bästa just för den här kvinnan... (6)   
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Barnmorskorna beskrev att det handlar om en sorts hängivenhet att ge kontinuerligt 

stöd, att det krävs att de är närvarande både psykiskt och fysiskt på rummet och ger av 

sig själv till kvinnan och hennes partner. Barnmorskorna beskriver också att de helst 

sätter kvinnans behov i första hand eftersom de vet att det är det bästa för henne. 

Kunskap om olika positiva effekter av kontinuerligt stöd motiverade också barnmorskan 

till att ge det.  

 

Alltså det handlar ju bara om vilja. Det handlar ju bara om att se, alltså att ändra 

synsättet för det är ju billigare också, mycket… Vi kommer få mindre bristningar, vi 

kommer få mindre blödningar... det har ju studier visat också… Det är billigare, det är 

bättre, det kommer mindre förlossningsrädda, de elektiva kejsarsnitten kommer, på 

humanitär indikation, kommer att minska. Alltså i det långa loppet kommer amning och 

allting… (5) 

 

Det framkom också att om den födande kvinnan hade fått en bra bedövning, till 

exempel en ryggbedövning, kunde det bidra till att barnmorskan inte prioriterade 

kontinuerligt stöd till kvinnan, det kändes inte lika viktigt medan en annan kvinna som 

uttryckte att hon ville klara sig utan smärtlindring prioriterades mer. 

 

Kollegors inställning påverkar 

Vilken inställning kollegorna har till kontinuerligt stöd beskrivs som både en möjlighet 

och en begränsning. Det kollegiala stödet upplevdes olika av barnmorskorna. Kollegor 

kunde uppmuntra till närvaro på förlossningsrummet. Ingen tyckte det var konstigt att 

barnmorskan var inne hos den födande kvinnan eftersom det ansågs vara den naturliga 

platsen att vara på. Genom denna inställning upplevde barnmorskorna sina kollegors 

stöd i sitt vårdande av den födande kvinnan. Några av barnmorskorna beskriver att de 

helst inte går ut från förlossningsrummet under aktiv fas och att de på grund av detta 

flera gånger hamnat i konflikt med koordinerande/ansvariga barnmorskan och kollegor 

som påpekat att de inte kan vara inne på rummet hela tiden. 

 

Är man inne på rummet mycket, man blir uppmuntrad till det, det är ingen som tycker 

att det är konstigt, alla kommer tycka att det är bra. Vad bra att du gör ditt jobb, vad 

bra att du är inne på rummet… (5) 

 

Ibland upplever barnmorskorna att de får kritik för att de är för mycket på ett rum samt 

att kollegor saknar förståelse. Barnmorskorna kan sakna stöd från kollegor. Vidare 

beskrivs att barnmorskornas kollegor har olika arbetssätt och olika åsikter om 

kontinuerligt stöd vilket barnmorskorna ibland kan ha svårt att acceptera eller samtycka 

till. 

 

… jag går helst inte ut från förlossningsrummet, det har jag fått skäll för också, vad gör 

ni där inne hos patienten. (4) 

 

Kollegialt stöd betyder mycket för barnmorskorna genom att detta stöd stärker dem 

vilket också i förlängningen utvecklar vårdandet av de födande kvinnorna. 
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Samarbete underlättar 

Barnmorskorna upplever att det är av stor vikt att skapa en bra och ömsesidig relation 

med den födande kvinnan. För att göra detta behövs tid och närvaro på rummet, något 

som barnmorskorna beskriver inte alltid finns. För att öka möjligheterna till 

kontinuerligt stöd framhålls samarbete mellan de olika yrkeskategorierna och kvinnans 

partner, ett slags delat teamarbete kring den födande kvinnan. Barnmorskan och 

undersköterskan alternativt partnern kan på så vis turas om att stödja kvinnan om hon 

behöver kontinuerligt stöd.  

 

... det är liksom ett teamarbete det här att kunna ge stödet till kvinnan tycker jag, både 

jag och den som är med henne. (8) 

 

Samarbete mellan kollegor till exempel barnmorska och undersköterska kan bidra till att 

de får en bättre helhetssyn av det födande parets situation och behov. Genom att hjälpas 

åt med stödet till kvinnan kan de se olika sidor hos henne vilket i sin tur kan bidra till ett 

bättre stöd. Vidare beskrivs att det kan vara mycket givande för kollegor emellan att 

samarbeta kring en födande kvinna, de får någon att dela och diskutera upplevelsen 

med. Barnmorskorna beskriver sammanfattningsvis att kontinuerligt stöd kan ges av 

olika personer och då resurserna på arbetsplatsen ofta är begränsade kan teamarbete 

vara ett sätt att försöka utnyttja resurserna bättre. 

 

Då kan det vara skönt att turas om i detta. Plus att i det också så har man någon att 

dela, att dela med. Det kan jag uppskatta jättemycket, att man har någon att prata med 

och man, liksom, gemensamt. Man kan ha olika sidor som man ser hos patienten, att 

man får en bättre helhetssyn också. (6) 

 

Kontinuerligt stöd genererar ett spektrum av känslor 

Kontinuerligt stöd väcker många olika känslor hos barnmorskorna och de beskriver det 

som ett stort spektrum av känslor. De känner en tillfredsställelse och en fantastisk 

känsla i kroppen när de får möjlighet att arbeta med kontinuerligt stöd under sin 

arbetsdag. Att känna sig professionell är en annan känsla som uppkommer. En 

otillfredsställelse och känslor av frustration upplevs om de inte fått möjligheten att 

arbeta med kontinuerligt stöd eftersom de vet att det är det bästa för paret. 

 

Känsla av tillfredsställelse              

Barnmorskor upplever en känsla av tillfredsställelse när de får använda sig av 

kontinuerligt stöd i sitt arbete. De känner också att arbetet är roligt de dagarna då de 

jobbat med kontinuerligt stöd och att de känner sig mer nöjda med sig själva och med 

sin arbetsdag.  Barnmorskorna beskrev att de genom att ge kontinuerligt stöd upplevde 

att de gjorde det bästa de kunde för paret, vilket framkallade en härlig känsla och en 

tillfredsställelse. De upplevde också att det kändes som en kärlekshandling till den 

födande kvinnan, partnern och barnet, som att de gjorde något väldigt fint och vackert 

för dem.  
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Men det är ju en tillfredsställelse förstås. Det ger ju en sån delaktighet, det är inte vi 

som föder barnen men ändå så blir man ju så delaktig i det. Man är med i deras process 

på något sätt och det är en ynnest, en gåva att man får vara med om det. När man 

känner det så, det är ju det också som gör att det är ett så härligt jobb, att få vara med i 

det. (6)  

 

Barnmorskorna beskrev även att de kände sig stärkta av att arbeta med kontinuerligt 

stöd. Sammantaget skapar arbete med kontinuerligt stöd en glädje och en positiv känsla 

hos barnmorskorna.  

 

... det upplever jag som väldigt positivt att kunna ge kontinuerligt stöd de gångerna man 

verkligen får till det är ju något som man fylls av själv väldigt positivt. (2) 

 

Känsla av professionalitet och yrkesstolthet 

Att arbeta med kontinuerligt stöd skapar en känsla av professionalitet hos 

barnmorskorna. De känner sig seriösa och de känner att de utför sitt jobb på riktigt, 

detta beskriver de som rent barnmorskeri. Några av barnmorskorna berättar att det är för 

att få möjlighet att ge kontinuerligt stöd under förlossning som de valt att utbilda sig till 

barnmorskor. Genom att arbeta med kontinuerligt stöd upplever barnmorskorna att de 

har möjlighet att nå sin fulla potential. De beskriver en känsla av stolthet, de är stolta 

över att vara barnmorskor som besitter denna kunskap och att kunna erbjuda 

kontinuerligt stöd till det födande paret, trots begränsade möjligheter. Kontinuerligt stöd 

är att arbeta enligt evidens för barnmorskorna och det skapar en känsla av 

professionalitet. 

 

... det är det kontinuerliga stödet och det är det viktigaste, det roligaste jag har att 

jobba med och det, det är a och o för barnmorskan som hon gör liksom. (4) 

 

Känsla av otillräcklighet skapar frustration 

Barnmorskorna beskriver en känsla av otillräcklighet när de inte har möjlighet till 

kontinuerligt stöd. Denna känsla uppkommer främst när arbetsbelastningen är hög och 

de inte har möjlighet att stanna inne hos det födande paret. Otillräckligheten beskrivs 

också som att de inte har utfört sitt arbete så som de önskar. Barnmorskorna upplever att 

det är mycket otillfredställande när de märker att det födande paret behöver dem och de 

inte kan stanna kvar på rummet. En känsla av apati beskriver barnmorskorna som ett 

sätt att hantera sina egna känslor på då de “stänger av” sig själva för att de skall orka 

med att ta hand om sina födande kvinnor.  

 

... det gör vi ju men det kontinuerliga stödet det får ju liksom det får man ge avkall på 

för att det går inte och det tycker jag är jättehemskt, det känns som en stor frustration 

och också en besvikelse tycker jag som barnmorska att inte kunna ge det här 

kontinuerliga stödet som är minst lika viktigt som det medicinska arbetet. (8)  

 

Känslan av otillräcklighet skapar också en ökad inre stress hos barnmorskorna. En stress 

som ibland blir övermäktig, och i sin tur även skapar känslor av frustration. En 

frustration över att inte kunna arbeta som de själva önskar men också över att inte kunna 
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arbeta evidensbaserat. Frustrationen orsakas av att de känner att de inte kan påverka sin 

situation.  

 

... vi skulle kunna jobba så, vi borde jobba så, det är det som är evidensbaserat och vi 

ska jobba enligt evidens. Så att vi inte jobbar så, det är ju det som är det sjuka. (5)  

 

Barnmorskorna upplever att kvinnan och paret blir lidande och de får inte det stöd som 

barnmorskorna vet att de behöver. Då upplevs känslor av besvikelse och dåligt samvete 

gentemot det födande paret. De beskriver även ett dåligt samvete för att de ibland inte 

räckt till även om de erbjudit kontinuerligt stöd till paret. Avsaknad av kontinuerligt 

stöd kan bidra till att paret får en negativ förlossningsupplevelse eftersom barnmorskan 

inte har hunnit vara inne hos dem, barnmorskorna känner att de sviker det födande 

paret. En känsla av hopplöshet beskrivs också då de inte har möjlighet att ge 

kontinuerligt stöd fast att de kan se att det är just det kvinnan behöver.  

 

Utvecklande men påfrestande med kontinuerligt stöd 

Barnmorskorna upplever att det ur flera aspekter är utvecklande för dem personligen 

med kontinuerligt stöd. Genom att arbeta med kontinuerligt stöd förvärvar sig 

barnmorskan en bild av helheten inne på förlossningsrummet; hur kvinnan upplever 

förlossningen, hur hon hanterar den och vilken grad av stöd kvinnan är i behov av. 

Kontinuerligt stöd kräver en hängivenhet från barnmorskans sida och de upplever att det 

kan vara påfrestande och att det tar mycket av dem själva. De kan uppleva trötthet och 

vid vissa tillfällen känner de sig dränerade efter ett pass då de arbetat med kontinuerligt 

stöd. Barnmorskorna uppger att det ligger en utmaning i kontinuerligt stöd där de får 

arbeta och vara kreativa för att tillgodose kvinnan och parets behov. Det kan också vara 

krävande och mödosamt då vissa par behöver mycket mer stöd av barnmorskan.  

 

Lärorikt  

Barnmorskorna upplevde att deras kontinuerliga stöd och närvaro på 

förlossningsrummet gav dem mycket information och en bättre inblick i hur paret 

hanterar förlossningen. Genom kontinuerlig närvaro på förlossningsrummet kan 

barnmorskan läsa av kvinnan, hur hon agerar och hanterar situationen men också var 

hon befinner sig i förlossningsarbetet. Barnmorskan får mycket information genom att 

se, höra och känna in atmosfären på rummet vilket bidrar till att hon kan skapa sig en 

helhetsbild av situationen. Den kontinuerliga närvaron gav barnmorskan mer 

information än om hon kom in korta stunder då och då.  

 

... jag märker ju av kvinnans behov när jag är där och jag kan även läsa av var hon är i 

förlossningsarbetet, hur jag kan hjälpa henne, då måste jag ju se henne först, inte bara 

mäta hur mycket cervix är öppen. Det är olika för varje kvinna vad man behöver för 

stöd under olika delar av förlossningen så. (8) 

 

Barnmorskorna upplevde att de kunde använda sin instinktiva förmåga i större 

utsträckning vilket också var värdefullt för att kunna hjälpa och stötta kvinnan optimalt. 

Kontinuerligt stöd bidrog även till barnmorskans eget lärande och kompetensutveckling. 
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De fick en närmare kontakt med kvinnan och hennes partner genom att vara närvarande. 

Barnmorskorna kunde genom sin kontinuerliga närvaro känna in om paret klarade sig 

mer på egen hand och då kunde hon ta ett steg tillbaka eller om hon upplevde att de 

hade ett stort behov av hög närvaro och stöd, prioritera att vara där inne i högre grad.  

 

... dom har ju det bättre utan mig, dom har ju en jättemysig stund, nu går jag ut lite men 

man får ju känna in det... (4) 

 

Ansträngande och utmanande  

Barnmorskorna upplever att det kan vara ansträngande med kontinuerligt stöd eftersom 

varje par är unikt och har olika behov. Kontinuerligt stöd innebär att barnmorskorna ger 

mycket av sig själva vilket ibland kan upplevas som utmanande, krävande och 

dränerande. Att ge kontinuerligt stöd är utmanande, både på ett positiv och ett negativt 

sätt. Det positiva, som också är stimulerande, är att barnmorskorna ständigt måste vara 

initiativrika och hitta lösningar på olika problem eller behov som behöver tillgodoses 

medan det negativa kan vara när barnmorskorna känner att de inte räcker till eller blir 

väldigt trötta. Trötthet efter ett långt arbetspass då de gett det födande paret all sin tid är 

vanligt. Krävande på så vis att det krävs engagemang, koncentration och en hängivenhet 

för att orka vara inne hos den födande kvinnan hela tiden.  

 

Jag förlöser inte, jag bistår en kvinna när hon föder och jag vill kunna vara inne hos 

henne hela tiden. Grejen är att det krävs mycket engagemang och koncentration för att 

orka det, mycket mer... (5) 

 

Barnmorskan måste ständigt vara alert och jobba med hela sin person, både kroppsligt 

och tankemässigt. Att känna sig dränerad är en annan känsla som beskrivs, det innebär 

att en del förlossningar tar mycket energi från barnmorskorna. Barnmorskan kämpar och 

försöker hjälpa det födande paret, ibland under hela sitt arbetspass, utan att uppleva 

något gensvar från paret, stundtals behöver de gå ut från förlossningsrummet och hämta 

kraft eller bara få stöd och vägledning från en kollega.  

 

... visst är det skönt ibland att få gå ut en liten bit därifrån för det är ju väldigt, man ger 

så otroligt mycket av sig själv och man är hela tiden den som skall pusha… (1) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka barnmorskors upplevelser av kontinuerligt stöd 

under förlossning. Utifrån syftet antogs en kvalitativ ansats, intervjuer genomfördes 

med nio barnmorskor, dessa transkriberades och analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Litteratur som ansågs adekvat har studerats. Metoden avser att belysa 

verkligheten så som informanterna upplever den därför anses den vara lämplig för 

studien (Kvale & Brinkmann 2014, s. 41).  
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En provintervju utfördes enligt Danielsson (2012, s. 169) för att testa upplägg och 

intervjufrågor men även för att prova diktafonen och komma in i rollen som intervjuare, 

vi ser detta som en styrka. Samtliga intervjuer genomfördes i en ostörd miljö på 

förlossningsavdelning, BB-avdelning, via telefon eller i informantens hem. Enligt Trost 

(2010, s. 65) är det viktigt att informanten är avslappnad och trygg och befinner sig i en 

miljö som är välkänd. Barnmorskorna valde själva tid och plats för intervjun, vilket 

gjorde att de troligtvis kände sig avslappnade och trygga. Intervjuerna planerades så att 

barnmorskorna inte skulle vara i tjänst utan det skulle vara i anslutning till ett arbetspass 

så att informanten inte skulle känna sig stressad eller distraherad då detta hade kunnat 

påverka intervjun i sin helhet och i sin tur även studiens resultat. Vår önskan var att 

barnmorskorna skulle berätta så fritt och utan hämningar så långt det var möjligt. 

 

Tre telefonintervjuer utfördes och detta upplevs som en styrka i det avseende att 

informanterna kan ha upplevt en ökad anonymitet och därför kan de också känt en ökad 

trygghet. En nackdel med telefonintervjuer kan vara att den som intervjuar inte ser 

ansiktsmimik, gester och kroppsspråk som hade kunnat ge ytterligare en dimension till 

informantens svar. Det var nödvändigt att genomföra telefonintervjuer då det ur 

tidsaspekten inte fanns utrymme för att åka till flera av informanterna som bor utspritt i 

södra Sverige. Vi upplever en styrka i att vi har informanter från olika 

förlossningskliniker. Intervjuerna utfördes mellan februari-maj 2016 vilket gav oss en 

realistisk tidsram och möjlighet till att sätta sig in i, reflektera över och få en djupare 

förståelse för det insamlade materialet. 

 

Provintervjun och ytterligare tre intervjuer utfördes tillsammans. De övriga intervjuerna 

utfördes av den ena eller andra författaren via telefon och en intervju utfördes i 

informantens hem. Trost (2010, ss. 66–67) beskriver att det är lämpligt då en intervjuare 

är otränad och oerfaren att hen gör intervjun i sällskap av sin medförfattare och att de 

gör intervjuerna i par. En fördel som framträder då intervjuerna utförs tillsammans är att 

det skapas enighet och att de efterföljande enskilda intervjuerna utförs på ett liknande 

sätt. Vid varje intervjutillfälle upplevde vi att intervjuerna blev mer innehållsrika. Trost 

(2010, ss. 66-67) beskriver att det ofta är bra att vara två som intervjuar då de 

tillsammans utför en bättre intervju med större mängd insamlad information och en 

större mängd förståelse. Detta gäller speciellt om de som intervjuar är samspelta med 

varandra. Vi kan se en svaghet i att ha intervjuat informanterna på egen hand då 

informanterna kan ha uppfattat oss olika eftersom vi kan ha uttryckt oss med olika ord 

varvid informanterna därför uppgett olika svar. Å andra sidan kan det ses som en styrka 

då det också kan innebära att det fanns större möjlighet till att fånga upp variationer i 

barnmorskornas upplevelser av kontinuerligt stöd (Lundman & Hällgren Graneheim 

2012, s. 198). En annan möjlig svaghet med studien kan vara att vi är oerfarna 

intervjuare. Provintervjun inkluderades eftersom delar av intervjun ansågs innehålla 

material som motsvarade studiens syfte. Trost (2010, s. 144) anser att material från en 

provintervju kan användas då det material som finns tillgängligt bör användas. 

 

De intervjuade barnmorskorna anmälde sig frivilligt, detta kan vara något som påverkat 

studiens resultat genom att de sannolikt hade ett stort intresse av kontinuerligt stöd. En 

risk med detta kan ha varit att den enskilda barnmorskans svar inte representerade 

gruppen som helhet. Detta kan dock även ses som en styrka då en variation av urvalet 

kan vara fördelaktig. Av de nio informanterna arbetade åtta på en traditionell 
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förlossningsavdelning och en informant hade också arbetat på en förlossningsklinik där 

barnmorskan endast hade hand om en kvinna i förlossningsarbete i taget. Möjligen har 

detta färgat studiens resultat genom att barnmorskorna hade olika erfarenheter. Om alla 

informanter arbetat på en förlossningsavdelning som var uppbyggd utifrån att alla 

kvinnor skall få kontinuerligt stöd under sin förlossning är det troligt att vi fått ett annat 

resultat.    

 

Analys av datamaterial har initialt utförts enskilt och vi har i hög utsträckning kommit 

fram till likvärdiga tolkningar utan påverkan av medförfattaren vilket ses som en styrka. 

I nästa steg har datamaterialet diskuterats gemensamt. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, ss. 196–198) och Danielson (2012, ss. 329–342) menar att genom att 

noga beskriva och kritiskt granska analysförfarandet ökar trovärdigheten vilken också 

förstärks genom användande av citat och analysexempel. Elo & Kyngäs (2008, ss. 107–

115) beskriver att detta leder till att läsaren kan följa hela processen med analysen. 

Genom hela analysarbetet har vi eftersträvat att förhålla oss öppna inför materialet på ett 

sådant sätt att de analyserade data kring barnmorskors upplevelser har kunnat komma 

fram. Detta enligt Dahlberg (2014, ss. 111–112) för att kunskaperna kring barnmorskors 

upplevelser av kontinuerligt stöd skall fördjupas. Vår strävan efter att vara öppna och 

följsamma grundas i en önskan att vilja se något nytt och försöka förstå olika nyanser i 

det som visar sig. För att uppnå detta menar Dahlberg (2014, ss. 111-112) att författarna 

skall ha en nyfikenhet och ett intresse av att på ett uppriktigt sätt förstå fenomenet. Vi 

har under arbetets gång kontinuerligt reflekterat gemensamt över analysförfarandet för 

att få ökad förståelse för analysen och dess material. Vi upplever att denna metod har 

varit passande för föreliggande studie. 

 

För att kunna reflektera över och bedöma resultatens trovärdighet används olika 

begrepp inom innehållsanalysen vilka är giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 

delaktighet. Giltighet handlar om hur sanna en studies resultat är och om resultaten 

lyfter fram det som är typiskt för det som beskrivits. Det handlar även om att beskriva 

urval och analysförfarande på ett ingående sätt vilket i sin tur ger läsaren tillfälle att 

bedöma giltigheten i tolkningarna (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 197–

198). Vi upplever att vår studie uppvisar god giltighet då det finns en stor variation vad 

gäller informanternas ålder och arbetslivserfarenhet på förlossningsavdelningen samt att 

informanterna arbetar eller har arbetat vid olika förlossningsavdelningar i södra Sverige. 

Vi har genomgående i metoden beskrivit hur vi gått tillväga gällande urval, 

datainsamling och dataanalys för att öka studiens giltighet. Vi har använt citat i 

presentation av resultatet, detta anser Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 197–

199) vara ett sätt att låta läsaren bedöma studiens giltighet. Vi har i föreliggande studie 

under analysen läst samtliga intervjuer, reflekterat över på vilka olika sätt resultatet 

skulle kunna tolkas och även diskuterat abstraktionsnivån. Dessutom har vi analyserat 

texten tillsammans, detta anser vi ökar tillförlitligheten. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, ss. 197–199) beskriver att tillförlitligheten stärks genom att noggrant 

beskriva hur analysarbetet gått till vilket vi upplever att vi gjort. Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012, s. 199) beskriver vidare att resultatet av en kvalitativ intervjustudie 

aldrig kan ses som oberoende av forskaren då denne är given som medskapare av texten 

genom samspelet under intervjun. Elo och Kygnäs (2008, ss. 107–115) beskriver att 

forskning anses vara trovärdig då resultatet innehåller en stor variation. I vilken 
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utsträckning som studiens resultat är överförbart till andra grupper, i ett liknande 

kontext, är upp till läsaren att bedöma. 

 

Förförståelse 

Förförståelse handlar om att redan innan ha skapat sig en bild av det valda 

forskningsområdet genom tidigare kunskap, erfarenheter och förutfattade meningar 

(Lundman & Graneheim 2012, s. 197). Olsson och Sörensen (2011, s. 101) beskriver att 

under forskningsprocessen ändras ständigt forskarens förförståelse och att den bör 

klargöras för att ge tolkningen en utgångspunkt. Dahlberg (2014. ss. 69–71) menar att 

våra tolkningar påverkas ofta omedvetet av vår förförståelse varför det kan vara både en 

fördel och en nackdel att vara medveten om den. Vid vetenskapligt arbete måste 

författaren ständigt stanna upp och reflektera över det som framträder samt dess 

innebörder. 

 

I kvalitativa studier är forskarna delaktiga och samspelar med informanten under 

intervjun och är på så vis medskapare av innehållet i intervjun vilket i sin tur medför att 

resultatet i intervjustudien inte kan betraktas som oberoende av den som forskar 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 188–189). Det är dock av stor vikt att 

under intervjun aktivt försöka hålla tillbaka förförståelsen och försöka inta en objektiv 

hållning (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, ss. 184–187).   

 

Henricsson (2012, s. 474) skriver att det är bra att reflektera över sin förförståelse och 

hur den hanterats eftersom det anses öka studiens tillförlitlighet. Vi har diskuterat och 

reflekterat över vår egen förförståelse innan dess att vi startade studien. Vår 

förförståelse sa oss att barnmorskor i Sverige idag som arbetar på en förlossningsklinik 

där barnmorskorna har hand om fler än en födande kvinna i taget har en begränsad 

erfarenhet av kontinuerligt stöd. Vår förförståelse sa oss även att barnmorskor som 

arbetar på en klinik där arbetet var upplagt på så vis att de endast har hand om en 

födande kvinna i taget har möjlighet att ge kontinuerligt stöd på daglig basis. Vidare 

hade vi förförståelse kring att då barnmorskorna hade möjlighet till kontinuerligt stöd så 

trodde vi att barnmorskorna uppskattade det och tyckte det var berikande. Det visade sig 

att vi blev både utmanade och bekräftade i vår förförståelse. 

 

Under intervjuerna försökte vi utelämna vår förförståelse genom att inta en aktivt 

lyssnande hållning. Följdfrågorna som ställdes var öppna och inte riktade för att på så 

vis undvika att informantens svar blev påverkat. Under dataanalysen har vi försökt att 

lägga vår förförståelse åt sidan, vilket stundtals varit svårt. Vi upplever att vår egen 

förförståelse har påverkat resultatet i viss utsträckning. De meningsenheter som var 

svåra att tolka fick läsas om upprepade gånger och ibland läggas åt sidan ett par dagar 

för att reflektera över innehållet. När innehållet kändes oklart gick vi tillbaka till 

ursprungstexten och läste igenom hela stycket igen för att på så vis se hela 

sammanhanget. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka barnmorskors upplevelser av 

kontinuerligt stöd under förlossning. Nio intervjuer med barnmorskor utfördes och i 
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resultatet framkom tre huvudkategorier som beskrev deras upplevelser; Omständigheter 

som begränsar och möjliggör kontinuerligt stöd, Kontinuerligt stöd genererar ett 

spektrum av känslor och Utvecklande men påfrestande med kontinuerligt stöd. 

Resultatdiskussionen kommer att utgå från dessa huvudkategorier.    

 

Omständigheter som begränsar och möjliggör kontinuerligt stöd  

I föreliggande studie visar det sig att barnmorskorna genomgående upplevde att 

organisation och arbetsbelastning påverkar i vilken utsträckning de hade möjlighet till 

att arbeta med kontinuerligt stöd. Främst på grund av att förlossningsvården inte är 

organiserad utefter att kunna erbjuda alla födande kvinnor kontinuerligt stöd och att 

arbetsbelastningen är oförutsägbar. SBU (2013, s. 3) beskriver att för att möjliggöra 

arbete med kontinuerligt stöd inom den svenska förlossningsvården krävs det 

organisatoriska och finansiella förändringar. De framhåller även att införandet av 

arbetssättet kontinuerligt stöd skulle kräva ytterligare utbildning inom ämnet till 

förlossningspersonal.  

 

Samarbete mellan kollegor på avdelningen framkom också vara en möjlighet att kunna 

arbeta med kontinuerligt stöd. Genom att arbeta teambaserat och dela ansvaret för de 

födande kvinnorna gavs ökade möjligheter. Samarbete mellan kollegor kan också bidra 

till en bättre helhetsbild av det födande parets behov men också vara givande på så vis 

att kollegor emellan få någon att dela upplevelsen med. Liknande resultat ses i Larsson, 

Aldegarmann och Aarts (2009, ss. 375–378) studie där barnmorskorna beskriver att 

under de senaste 25 åren har arbetsbelastningen ökat, det ställs högre krav vilket skapar 

stress och tidsbrist vilket bidrar till en minskad tillfredsställelse. Däremot upplevs att 

samarbetet med undersköterskor har blivit närmare och det ses som en resurs i arbetet. 

En annan intressant aspekt som framkommer i ovan nämnda studies resultat är att 

barnmorskorna upplever att tack vare att det forskas mycket inom barnmorskans 

kompetensområde har det bidragit till att de fått verktyg att motivera och ifrågasätta 

riktlinjer och läkare vilket kan ses som något positivt eftersom barnmorskans strävan 

skall vara att arbeta enligt evidens. Det framkom också att organisationen inte tar fördel 

av barnmorskans kunskaper vilket bidrar till att barnmorskorna upplever att det 

klassiska hantverket inom barnmorskans kompetensområde håller på att dö ut. Hunter 

och Segrott (2008, s. 618) beskriver i sin studie, vilken är en rewiev över 39 olika 

artiklar som handlar om olika kliniska vägar att gå inom ramen för arbete med födande 

kvinnor, att ofta får barnmorskor välja att vara lojala mot antingen den födande kvinnan, 

eller mot institutionen där de arbetar och detta skapar en demoralisering hos 

barnmorskan. Detta leder till att hon inte kan arbeta enligt barnmorskans värdegrund 

och profession och är ett stort skäl till att många slutar arbeta som barnmorska.  

 

Det visade sig att det finns en önskan och en vilja att arbeta med kontinuerligt stöd. 

Genom en egen prioritering kan barnmorskan när hon har möjlighet välja att vara inne 

på ett rum och på så vis ge kontinuerligt stöd. Inställningen inför kontinuerligt stöd 

varierade mellan de olika barnmorskorna och även mellan arbetsplatserna vilket 

beskrivs både som en möjlighet och en begränsning. Möjlighet på så vis att 

förlossningsrummet sågs som den naturliga platsen att vara på medan begränsningen 

kunde vara avsaknad av förståelse mellan kollegor och barnmorskan kunde bli ifrågasatt 

över vad hon gjorde inne på rummet så länge. Aune et al. (2013, ss. 91–93) beskriver att 
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barnmorskorna i deras studie upplevde att det varierar hur accepterat det är att som 

barnmorska befinna sig inne hos den födande kvinnan i stor utsträckning under sitt pass. 

De beskriver också att det är viktigt för barnmorskan att känna att de är tillåtna att vara 

där inne och för detta krävs det kollegialt stöd. Det framkommer också i samma studie 

att barnmorskorna har en intention och en önskan att arbeta med kontinuerligt stöd men 

för att kunna göra detta krävs fler personal vid varje arbetspass. I Dahlen och Caplice´s 

(2014, s. 268) studie undersöktes barnmorskors rädslor inom yrket. Resultat som 

framkom visar att arbetsplatsens kultur påverkar barnmorskornas agerande vilket i sin 

tur påverkar vården som kvinnorna får. Studien visar att på de förlossningsenheter där 

samarbetet är välfungerande och där det finns en kontinuitet i barnmorskevården finns 

också den mest säkra förlossningsvården med den högsta förlossningskvaliteten.  

 

Enligt barnmorskans etiska kod (Barnmorskeförbundet 1999, s. 1) skall barnmorskan 

inte bara stödja den födande kvinnan utan barnmorskor skall även stödja och stärka 

varandra i den professionella yrkesutövningen. Barnmorskor har olika erfarenheter och 

arbetssätt vilket förmodligen är både positivt och negativt. En viktig aspekt är att 

kollegor ändå kan stötta varandra och lära av varandras olikheter, att arbetsplatsen har 

en tillåtande atmosfär och att kollegor inte förminskar varandras kunskaper och mål 

vilket beskrivs i den internationella etiska koden för barnmorskor (Svenska 

Barnmorskeförbundet 1999, s. 1). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 

(Socialstyrelsen 2006, s. 12-16) framhåller att kollegors olika kunskaper och 

erfarenheter skall tillvaratas och att detta görs bäst genom teamarbete. Vid konfliker 

verkar barnmorskan för att lösa dessa vilket i förlängningen kan utveckla och stärka 

arbetsgruppen (ibid.). Målet bör vara att arbeta utifrån evidens och beprövad erfarenhet 

för att på så vis säkerställa barnmorskans profession (Svenska Barnmorskeförbundet 

2016). Detta tror vi i förlängningen kan bidra till den hållbara utvecklingen inom 

framtidens förlossningsvård till de födande paren. 

 

Kontinuerligt stöd genererar ett spektrum av känslor 

Att arbeta med kontinuerligt stöd genererar ett spektrum av känslor från tillfredsställelse 

och professionalitet till otillräcklighet och frustration. När barnmorskan hade möjlighet 

att arbeta med kontinuerligt stöd upplevde hon att hon utförde ett bra arbete vilket 

skapade positiva känslor och glädje. Känslor av professionalitet grundade sig i att 

barnmorskorna upplevde att de arbetar evidensbaserat, de beskriver känslor av stolthet 

och att arbete med kontinuerligt stöd beskrivs som riktigt barnmorskeri. Känslan av 

otillräcklighet uppkommer när barnmorskan inte har möjlighet att arbeta med 

kontinuerligt stöd. Känslan av otillfredsställelse beskrevs när de upplevde att det 

födande paret behövde dem men barnmorskan inte hade möjlighet att stanna hos paret 

till exempel på grund av en hög arbetsbelastning. En frustration skapades eftersom det 

födande paret blev lidande och inte fick det stöd de behövde. 

 

 I en studie (Hundley, et al. 1995, ss. 166–170) undersöktes barnmorskors 

tillfredsställelse och kontinuerlig vård under förlossning. Störst tillfredsställelse 

upplevdes bland barnmorskorna när de kontinuerligt kunde närvara hos de födande 

kvinnorna eftersom de då upplevde att kvinnan fick ett större förtroende för 

barnmorskan och ett ökat stöd. Kvinnorna upplevdes också vara mer delaktiga i olika 

beslut. Otillfredsställelse upplevdes när kontinuitet inte kunde erbjudas till kvinnan på 
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grund av hög arbetsbelastning eller att arbetspasset var slut och ny personal kom. 

Vidare upplevdes även otillfredsställelse när barnmorskan fick ta över strax innan 

födelsen. Föreliggande studie visar att arbeta som barnmorska inom förlossningsvård är 

förenat med en variation av känslor. Detta beskriver Hunter (2004, s. 270) i sin studie 

som visar att barnmorskor känner en stor tillfredställelse vid möjlighet att arbeta med 

kvinnan under förlossningen. I motsats om de inte haft möjlighet att arbeta enligt denna 

devis, blir deras arbete känslomässigt svårt och de upplever negativa känslor såsom 

frustration, irritabilitet, ångest och ilska. Hunter (2009 se Lundgren & Berg 2016, s. 24) 

beskriver att det finns två sätt för barnmorskan att hantera sina känslor, dessa kan också 

variera beroende på situation. Affektiv neutralitet innebär att barnmorskan håller sina 

känslor inom sig och hanterar dem utanför sitt arbete. Detta för att skydda sig själv och 

inte bli för involverad och det kan i det långa loppet leda till att barnmorskan stänger av, 

blir likgiltig mot sitt arbete och i värsta fall kanske slutar arbeta som barnmorska. 

Affektiv uppmärksamhet innebär att de upplevda känslorna hos barnmorskan har 

betydelse och de skall bearbetas tillsammans med kollegor.  

 

Utvecklande men påfrestande med kontinuerligt stöd  

Barnmorskorna beskrev att arbete med kontinuerligt stöd både var lärorikt och 

ansträngande eftersom barnmorskan genom närvaro på rummet kunde läsa av kvinnans 

behov och se vart hon befann sig i förlossningsarbetet vilket bidrog till en bättre 

helhetsbild av situationen. Kontinuerligt stöd upplevdes även krävande på grund av att 

barnmorskan måste hänge sig åt det hon gör och att det tar mycket energi från henne att 

vara närvarande på rummet under hela sitt arbetspass. Hon måste ständigt vara alert och 

arbeta med hela sig själv vilket kan vara uttröttande. Barnmorskorna beskriver också att 

det kan vara dränerande eftersom vissa par tar mycket energi ifrån henne. I Aune, Hvaal 

Amundsen och Skaget´s (2013, ss. 91–93) studie framhöll några av barnmorskorna att 

även om de hade haft tillräckligt med personal så hade de inte orkat arbeta med 

kontinuerligt stöd varje arbetspass på grund av alla de extrema känslor som uppkommer 

inne på ett förlossningsrum. Barnmorskorna beskriver också att det är slitsamt och 

krävande att arbeta med kontinuerligt stöd 

 

Cummins, Denney-Wilson, och Homer (2015, ss. 440–441) har i sin studie intervjuat 

nyutexaminerade barnmorskor som arbetade vid ett barnmorskecenter som grundar sig 

på kontinuitet i vården. Barnmorskorna följde paren under graviditet, förlossning och 

postpartumperiod. Kontinuitet i vården bidrog till att barnmorskorna lärde känna 

kvinnan bättre, de visste om hennes behov, begränsningar och önskemål under 

förlossningen vilket gav barnmorskorna ett ökat självförtroende. Barnmorskorna 

beskriver också att de lärde sig mer och fortare, upplevde en större effektivitet i arbetet 

och att deras professionella och personliga utveckling växte. Genom att följa paren 

under hela graviditeten, förlossningen och postpartumperioden fick barnmorskan 

möjlighet att utnyttja alla sina tekniker och förmågor vilket stärkte och utvecklade dem. 

Barnmorskorna upplevde att de fick en speciell relation, en vänskapsliknande relation, 

till paren när de följde dem under så lång tid. Detta bidrog till att barnmorskorna 

stundtals upplevde det svårt att veta vart gränsen gick mellan att vara professionell och 

vara vän. En långvarig relation kunde vara både krävande och utmanande. Flera av 

resultaten i ovan beskrivna studie överensstämmer med resultat i föreliggande studie. 
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I föreliggande studie visar resultatet att barnmorskor har varierande erfarenheter av 

kontinuerligt stöd under förlossning. Som helhet finns det flera omständigheter som 

påverkar möjligheten och begränsar barnmorskan att arbeta med kontinuerligt stöd, 

vidare upplevs många olika känslor men också att det är lärorikt och ansträngande. Det 

centrala i arbete med kontinuerligt stöd är framförallt närvaro. Ehde (2005, ss. 151–160) 

beskriver att barnmorskan är trygg genom sin evidensbaserade kunskap som är en 

blandning av både hennes medicinska kunskaper men också hennes omsorgskunskaper. 

Barnmorskans närhet till kvinnan och hennes familj underlättar att se kvinnan i ett 

vidare sammanhang och det krävs både övning, kunskap och handledning då detta inte 

är något som är givet. Ehde (ibid) anser att det är mycket viktigt med närvaron; att 

finnas där, med hela sig, tillgänglig för den andra och att ge tid. Detta är en utmaning i 

vår tid.  
 

Franx, Bruinse och Reuwer (2009, ss. 131–133) beskriver i sin studie att det viktigaste 

för en positiv förlossningsupplevelse är adekvat information och ett kontinuerligt stöd. 

De framhåller även att den bästa följeslagaren under förlossning är en kvinnlig 

professionell person som ser efter säkerheten för mor och barn och säkerställer att 

förlossningen framskrider. Detta ställer höga krav på den person som ska vara ständigt 

närvarande, ha ett engagemang och vara ett kontinuerligt förlossningsstöd. 

Barnmorskorskans förmåga att vara ett förlossningsstöd begränsas av hennes samtidiga 

förmåga av att ta hand om fler än en födande kvinna i taget. Ofta börjar eller slutar 

barnmorskan sitt arbetspass mitt i kvinnans förlossning. Hon arbetar ofta på en 

underbemannad klinik och det krävs då att hon spenderar en stor del av sin tid med att 

hantera teknisk apparatur och att dokumentera (ibid.). Franx, Bruinse och Reuwer 

(2009, ss. 131–133) beskriver vidare i sin studie att den som vårdar måste se att det 

bakom varje förlossning står en kvinna och för denna kvinna är förlossningen en unik 

livshändelse. Kvinnor rapporterar att ett av de största störande elementen under en 

förlossning är rädslan att bli lämnad ensam och detta är tyvärr vanligt inom dagens 

förlossningsvård. Kontinuerligt stöd under förlossning bildar en hörnsten i ett proaktivt 

stöd under förlossning (ibid.). 

 

Föreliggande studie har visat att arbete med kontinuerligt stöd har många fördelar för 

både det födande paret och barnmorskan. Att som barnmorska erbjuda kontinuerligt 

stöd är att arbeta enligt evidens och beprövad erfarenhet. Det är förvånansvärt att vi inte 

arbetar på detta sätt i större utsträckning inom den svenska förlossningsvården. Dock 

krävs resurser både i form av personal och pengar men i förlängningen borde arbete 

med kontinuerligt stöd generera en vinst för samhället i form av bättre 

förlossningsupplevelser och ökad tillfredsställelse bland barnmorskorna. Arbete med 

kontinuerligt stöd torde på så vis kunna bidra till en framtida hållbar utveckling inom 

förlossningsvården och dagens samhälle. 

 

Slutsats 

Studiens resultat visar att barnmorskorna hade begränsade möjligheter att ge 

kontinuerligt stöd åt den födande kvinnan och hennes partner. Detta på grund av den 

rådande organisationen och den oförutsägbara arbetsbelastningen.  Trots bristande 

möjligheter försöker barnmorskorna ändå erbjuda kontinuerligt stöd då de har 

möjlighet. Genom en egen prioritering och vilja samt samarbete mellan olika 
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yrkeskategorier lyckas de emellanåt att ge kontinuerligt stöd. Barnmorskorna beskriver 

en tillfredsställelse och en känsla av att vara professionell när kontinuerligt stöd ges. 

Vid avsaknad av kontinuerligt stöd upplevs motsatsen, en otillräcklighet och en 

frustration över att inte kunna arbeta så som de önskar och enligt evidens. Vidare 

framkommer att det är lärorikt och utvecklande med kontinuerligt stöd eftersom 

barnmorskan lär sig tolka med alla sina sinnen var den födande kvinnan befinner sig i 

förlossningsarbetet. Kontinuerligt stöd upplevs också kunna vara ansträngande eftersom 

det krävs en hängivenhet och stort engagemang att orka ge stödet under ett helt 

arbetspass. De födande paren har olika behov och kan ibland dränera barnmorskan på 

energi. 
 

Klinisk implikation  

För att barnmorskan skall kunna arbeta med kontinuerligt stöd i större utsträckning 

behövs en organisation som är strukturerad för att möjliggöra detta. Prioritering av 

förlossningsvården med utökade resurser i form av fler barnmorskor per arbetspass, 

arbete för att stärka den individuella förlossningsklinikens teamarbete är av stor vikt, 

likaså det kollegiala stödet. Det är av betydelse för de barnmorskor som arbetar inom 

förlossningsvården att bekräfta det arbete med kontinuerligt stöd som de utför och även 

påvisa betydelsen av densamma för barnmorskestudenter. Denna studies resultat kan 

användas till att utveckla kontinuerligt stöd inom förlossningsvården samt ökar 

kunskapen om hur barnmorskor kan uppleva det att arbeta med kontinuerligt stöd.  

 

Förslag på vidare forskning 

Vi har i vår studie lyft fram olika aspekter utifrån barnmorskans upplevelser av 

kontinuerligt stöd. Som förslag till ytterligare forskning vore det intressant att försöka 

göra en statistisk analys på vad det skulle kosta att utforma förlossningsvården enligt 

arbetssättet kontinuerligt stöd. Det vore också intressant att försöka ta reda på hur 

mycket pengar som kan sparas om förlossningsvården arbetar med kontinuerligt stöd 

eftersom evidensen visar på många fördelar genom att använda sig av detta arbetssätt. 

Det vore även intressant att studera kvinnors och partnerns upplevelse av kontinuerligt 

stöd utefter svenska förhållanden då detta inte studerats i tillräckligt hög grad. Studier ur 

olika aspekter som till exempel förlossningsutfall för mor och barn, 

förlossningsupplevelse och förlossningsrädsla vore av värde.  
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                   Godkännande av verksamhetschef för datainsamling 

 

Vi är två sjuksköterskor, Hanna Härnqvist och Maria Magni, som studerar på 

barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. En del av utbildningen består av att 

skriva ett examensarbete. Vår uppsats har som syfte att beskriva barnmorskors 

upplevelser av att ge kontinuerligt stöd under förlossning. Vi önskar genom detta arbete 

kunna få en större förståelse och kunskap kring ämnet. 

 

I examensarbetet krävs att vi intervjuar sex till tio barnmorskor som arbetar på XXX 

sjukhus förlossningsavdelning. För att kunna genomföra detta önskar vi er tillåtelse att 

tillfråga barnmorskor på din avdelning om de vill delta i studien. Barnmorskorna 

kommer att få skriftlig information om studien och vid intervjutillfället muntlig 

information samt ett samtyckesformulär om de önskar delta. Intervjuerna kommer att 

spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All insamlad data behandlas 

konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt att ingen information kan 

knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt frivilligt och alla deltagare 

kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge orsak.  

 

Godkännande 
Härmed godkänner jag att Hanna Härnqvist och Maria Magni får genomför samt 

tillfråga barnmorskor om deltagande i studien. 

 

Namn                             ................................................................................ 

 

Namnförtydligande       ................................................................................ 

 

Datum och Ort              ................................................................................ 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Marianne Johansson, Universitetslektor 

vid Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på e-mail: XXXX 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Hanna Härnqvist                        Maria Magni 

Tel: 07XX-XXXXXX   Tel: 07XX-XXXXXX 

Mail: XXXX                                                                  Mail: XXXX 
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Information om en intervjustudie med frågor kring barnmorskors 

upplevelser av kontinuerligt stöd under förlossning. 
 

Vi är två sjuksköterskor, Hanna Härnqvist och Maria Magni, som studerar på 

barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. En del av utbildningen består av att 

skriva ett examensarbete. Med vårt examensarbete är syftet att beskriva barnmorskors 

upplevelser av kontinuerligt stöd under förlossning. Kontinuerligt stöd är något 

författarna upplever mycket intressant och därför vill fördjupa sig i.  

 

Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din upplevelse. Intervjuerna 

kommer göras utav oss två studenter. Du får själv välja önskad tid och plats för 

intervjun som kommer ta ca. 10–30 minuter. Intervjun kan också genomföras via 

telefon. Den kommer att spelas in och ordagrant överföras till text. Allt material 

hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, utöver intervjuvarna, kan få 

tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina personuppgifter. Intervjun är helt frivillig 

och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 

 

Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss personligen eller via e-mail, telefon 

eller SMS före XXXXXX. Vi kommer därefter kontakta dig via telefon för att 

bestämma plats och tid för intervjun. Samtyckesformulär erhålles i samband med 

intervjutillfället. Om du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är 

du välkommen att kontakta oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående 

uppgifter. 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Marianne Johansson, Universitetslektor 

vid Institutionen för Vårdvetenskap på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni 

välkomna att kontakta henne på e-mail: XXXX 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Namn: Hanna Härnqvist   Namn: Maria Magni 

Tel: 07XX-XXXXXX   Tel: 07XX-XXXXXX 

Mail: XXX                                                                     Mail: XXXX 
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            Samtyckesformulär 
 

 

Du har tackat ja till att delta i vår studie. Jag har tagit del av medskickad information 

angående intervjustudien om barnmorskors upplevelser av kontinuerligt stöd under 

förlossning och är väl införstådd med informationen. Jag är även medveten om att jag 

när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera mitt val. Jag har 

också fått information om vilka jag ska vända mig till för eventuella frågor kring 

studien.  

 

Jag samtycker till att delta i studien  

 

 

Namn                         ............................................................................... 

 

 

Namnförtydligande    .............................................................................. 

 

 

Ort och datum            .............................................................................. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Hanna Härnqvist                Maria Magni       

Tel: 07XX-XXXXXX   Tel: 07XX-XXXXXX 

Mail: XXX@XXX                                             Mail: XXX@XXX 
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Intervjuguide 
 

Namn: 

 

Ålder: 

 

Antal år i yrket: 

 

Antal år på förlossningen: 

 

 

SYFTE: Barnmorskors upplevelser av att ge kontinuerligt stöd under 

förlossningen. 
 

 

Intervjufrågor 
 

 Vad innebär kontinuerligt stöd under förlossning för dig? 

 

 

 

Följdfrågor 
 

 Kan du utveckla? 

 Hur tänker du då? 

 Hur menar du då? 

 Kan du ge exempel? 

 

 


