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Sammanfattning    

 

En förlossning är en kraftfull upplevelse som kommer påverka kvinnans hälsa och 

självkänsla. Ibland uppstår komplikationer med mor eller barn som gör det nödvändigt 

att avsluta förlossningen med kejsarsnitt, vilket kan leda till en traumatisk upplevelse. 

Antalet akuta kejsarsnitt ökar för varje år och det är viktigt att få en ökad förståelse för 

hur kvinnor upplever denna oförberedda situation. Syftet är att undersöka kvinnors 

upplevelser av en förlossning som avslutas med ett akut eller ett urakut kejsarsnitt. 

Studien är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats, baserad på nedskrivna 

berättelser från 16 kvinnor. I resultatet presenteras fynden i två huvudkategorier; ”Att 

världen vänds upp och ned” samt ”Varierad information och stöd”. Dessa resulterar 

sedan i sju underkategorier; Blandade reaktioner i samband med beslutet, Känsla av 

ensamhet, Mötet med barnet blev inte som förväntat, En omställning i den nya 

vardagen, Ett gott stöd av partnern, Brister i vårdandet samt Otillräcklig information. 

Ett akut/urakut kejsarsnitt upplevs olika beroende på omständigheterna till kejsarsnittet 

samt vad kvinnan bär med sig för erfarenheter sedan tidigare. Det kan leda till en 

traumatisk och negativ förlossningsupplevelse som kan påverka kvinnans syn på sig 

själv samt sin sexuella och reproduktiva hälsa. Upplevelsen av information och stöd 

under en förlossning har stor betydelse för kvinnans förlossningsupplevelse. En vanlig 

upplevelse vid ett akut/urakut kejsarsnitt är att kvinnan känner sig ensam i sin situation, 

och att hon ligger ensam på post-operationsavdelningen utan information om vad som 

har hänt och hur hennes barn mår. Barnmorskebristen i Sverige gör att alla kvinnor inte 

får möjligheten till en närvarande barnmorska med kontinuerligt stöd, vilket också 

påverkar kvinnors trygghet under förlossningen. Partnern blir istället ett stort stöd och 

vid en komplex situation som akut och urakut kejsarsnitt är det inte ovanligt att kvinnan 

oroar sig för sin partner.  

 

Nyckelord:  Förlossningsupplevelse, vårdande, barnmorska, erfarenheter, livsvärld, 

kontinuerligt stöd, innehållsanalys 
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INLEDNING 

En förlossning är en viktig och stor händelse för de flesta kvinnor och har ett inflytande 

på moderns självkänsla. Det som kvinnan upplever kan ge positiva eller negativa 

långvariga effekter, det påverkar i sin tur kvinnans välbefinnande och relation till 

partner och barn (Lundgren, Karldottir & Bondas 2009). Ibland uppstår komplikationer 

under en vaginal förlossning som hotar mamman eller barnets hälsa. Förlossningen kan 

då få en annan riktning som kvinnan och hennes partner kanske inte räknat med, och det 

finns behov av att avsluta förlossningen med ett akut kejsarsnitt (Wiklund & 

Hildingsson 2016). 

 

Författarna har själva under praktik fått ett ökat intresse för förlossningar som avslutas 

med ett kejsarsnitt. Det är viktigt att få mer kunskap om hur kvinnan upplever den akuta 

situationen. En önskan är att genom resultatet av studien uppnå en större förståelse för 

hur kvinnan reagerar, mår och känner för att på så sätt bidra till en så god vård som 

möjligt. I det framtida yrket som barnmorska kommer denna situation vara 

förekommande och med hjälp av resultatet i denna analys hoppas man få bättre underlag 

för att bemöta kvinnan.  

 

 

BAKGRUND 

Kejsarsnitt 

Kejsarsnitt (sectio caesarea) betyder att en läkare eller annan utbildad sjukvårdspersonal 

gör ett snitt i moderns buk och fostret, moderkaka och hinnor lyfts ut. Ett kejsarsnitt kan 

utföras antingen med ryggbedövning eller i narkos. Kejsarsnitt kan delas in i planerade, 

akuta och omedelbara/urakuta. Vid ett planerat kejsarsnitt ska kvinnan och partnern vara 

väl förberedda och ingreppet brukar utföras 7-10 dagar innan beräknad förlossning, allt 

för att inte riskera att förlossningen hinner starta spontant. Det får heller inte vara för 

tidigt, då risken ökar att få ett barn som är omoget gällande lungor och andning. Ett akut 

kejsarsnitt påminner många gånger om ett planerat, skillnaden är att förlossningen 

startades vaginalt. Vid denna situation finns ofta tillräckligt med tid för förberedelser så 

som ryggbedövning samt bjuda in anhöriga i operationssalen. Vid ett omedelbart 

kejsarsnitt även kallat urakut är barnet ute ur magen ca 10-15 minuter från det att 

läkaren tar beslutet. Vid denna situation får inte anhöriga eller närstående medverka i 

operationssalen och med den knappa tiden hinns förberedelser som till exempel 

provtagning inte alltid med (Kaplan, Hogg, Hildingsson & Lundgren 2009, s. 350).  

 

Kejsarsnittets historia 

Idag finns det inte bekräftat på när det första kejsarsnittet genomfördes, men under det 

första romerska kungadömet, ca 700 år f. kr, (Wikander u.å.a) fanns en lag som sa att 

ingen död oförlöst kvinna fick begravas utan att barnet först tagits ut ur livmodern (lex 

regiae). Så länge som den bysantinske kejsaren Justinians tid, ca 500 e.kr. (Rydén u.å.) 

gällde denna lag. Lagen bytte namn till lex Caesaerea med det romerska kejsardömet, ca 

20 år f.kr. (Malcus u.å.) Namnet kejsarsnitt kommer således sedan från en sägen där den 

romerske författaren och naturfilosofen Plinius påstår att Julius Caesar blev “utskuren ur 
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moderlivet”(a caeso matris utero) och att efter hans födelse år 100 f.kr, (Wikander u.å.b) 

har operationen kallats för kejsarsnitt (Wiklund & Hildingsson 2016, s. 569).   

 

I början av 1900-talet var förekomsten av kejsarsnitt mycket låg, detta pga. de risker ett 

sådant ingrepp innebar. Under 1970-talet inträffade dock en ökning eftersom tillgången 

till modern utrustning förbättrades, som anestesi, säkrare medicinskt omhändertagande 

och bättre teknik. Detta bidrog till att ingreppet blev mindre riskfyllt för kvinnan. CTG, 

elektronisk fosterövervakning uppfanns och började användas, vilket gav snabbare och 

mer effektiv diagnostisering av hotande syrebrist hos barnet. Under 1900-talets slut ökar 

alltså kejsarsnitten i både Sverige och västvärlden och år 2005 uppmättes det att 11-26 

% av alla förlossningar, beroende på vilket sjukhus, var kejsarsnitt. Bidragande faktorer 

till den kraftiga ökningen av antalet kejsarsnitt mellan 1990-talet och 2001 tros vara att 

kvinnor i landet har fått ett ökat BMI (Body mass index) samt att kvinnorna idag är 

äldre när de väljer att få sitt första barn. (Kaplan et al. 2009, s. 350). Andra orsaker kan 

vara det ofödda barnets tillstånd samt att det på senare år har rekommenderats 

kejsarsnitt då barnet ligger i säte. Mamman kan även välja att föda via kejsarsnitt, utan 

någon medicinsk indikation. Detta har troligtvis bidragit till en ökning av kejsarsnitten i 

Sverige (Wiklund & Hildingsson 2016 s. 568). Enligt medicinska födelseregistret 

(Socialstyrelsen, 2017) har andelen akuta kejsarsnitt i Sverige varit lägre än 50 % av 

alla kejsarsnitt sedan år 2001.  Registret gör ingen skillnad på akuta och urakuta 

kejsarsnitt i statistiken, de räknas då under samma begrepp.  

 

Komplikationer efter ett kejsarsnitt 

Ett kejsarsnitt innebär risker och kan innebära komplikationer både för mor och barn. 

Tidig mobilisering av modern är av stor betydelse för att undvika trombos, lungemboli 

samt infektioner. För att kunna mobilisera sig är det av stor betydelse att kvinnan blir 

bra smärtlindrad. Hon kvarstannar vanligtvis en tid på en postoperativ avdelning och 

den totala vårdtiden brukar vara tre dygn. Enligt riktlinjer kontrolleras moderns puls, 

blödningsmängd, blodtryck och livmoderns sammandragning (Wiklund & Hildingsson 

2016, s. 576). För barnet som föds via ett planerat kejsarsnitt kan det innebära en 

neonatal andningsstörning. Blodförgiftning, lågt blodsocker och låg kroppsvärme är 

andra komplikationer som barnet kan drabbas utav vid ett planerat kejsarsnitt. Är 

kejsarsnittet däremot akut har barnet ofta hunnit förbereda sig på att födas genom en 

drastisk ökad utsöndring av oxytocin och adrenalin pga. livmoderns sammandragningar. 

Detta bidrar sedan till en resorption av vätska från barnets lungblåsor som i sig är ett 

steg i lungmognaden (Wiklund & Hildingsson 2016, ss. 574-575). 

 

Sexuell och reproduktiv hälsa 

Världshälsoorganisationen, WHO (2010), definierar sexuell hälsa som ett tillstånd av 

psykiskt, fysiskt, socialt och känslomässigt välbefinnande i förhållande till sexualitet. 

Det innebär inte endast frånvaro av sjukdom, funktionsnedsättning och dysfunktion, 

sexuell hälsa kan upplevas i alla tillstånd.  Det krävs även en positiv och respektfull 

inställning till sexualitet och sexuella relationer. 

 

Den sexuella hälsan är bunden till huruvida de mänskliga sexuella rättigheterna 

respekteras, bevaras och uppfylls. Kännedomen om sambandet är växande. 
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Rättigheterna skyddar allas rätt att njuta av sexuell hälsa och menar på alla människors 

lika värde där alla har rätt att få utveckla sin sexualitet, välja relationer och sin 

reproduktion. Den reproduktiva hälsan betyder att människan har rätt att själv bestämma 

sin möjlighet till reproduktion, att ha ett tillfredställande och ansvarsfullt sexliv samt 

bestämma om, när och hur ofta det ska ske. De mänskliga sexuella rättigheterna 

innehåller rättigheter som redan är etablerade i internationella dokument som finns 

kring de mänskliga rättigheterna. Några av dessa som avgör uppfyllelsen av sexuell 

hälsa är rätten till jämlikhet och icke-diskriminering, rätten till privatliv, rätten till att 

ingå äktenskap och bilda familj samt avgöra antal och avstånd mellan sina barn (WHO 

2010).  

 

Barnmorskans kompetensområde 

Att vårda andra människor är ett naturligt och mänskligt behov som har förekommit så 

länge det funnits människor skriver Kaplan, Hogg, Hildingsson och Lundgren (2009 s. 

48-49). Det är att vara medmänsklig och godhjärtad. I moderskapet finner vi det mest 

naturliga vårdandet och moderskap betyder just att ge liv och näring. Barnmorskan 

möter kvinnans behov och vårdar henne under hela hennes livscykel knutet till 

reproduktion och sexualitet dvs. från pubertet, under graviditet, förlossning, 

barnsängstiden och vidare till klimakteriet. Hon lär mamman att finna en naturlig väg in 

i sitt moderskap. Detta bygger på att barnmorskan och kvinnan sinsemellan skapar en 

hälsofrämjande och vårdande relation med respekt och tillit. Även Wiklund (2008 s. 

156-158) skriver att det krävs ömsesidighet ifrån både vårdaren och patienten för att en 

vårdande relation ska bli så bra som möjligt. Wiklund nämner även att den som har 

mest makt i en sådan relation även har störst ansvar och möjlighet att använda makten 

på rätt sätt.  

 

Barnmorskan har i sin yrkesroll bland annat ansvar att assistera, medverka och 

handlägga en normal förlossning, vårda mamman och det nyfödda barnet, ge stöd vid 

amning samt stödja och ge information till de nyblivna föräldrarna. Barnmorskans 

arbete innebär även att stödja blivande föräldrar inför sin kommande föräldraroll, 

informera ungdomar om reproduktiv hälsa samt gynekologi. Det ingår i barnmorskans 

kompetensområde att kunna identifiera tillstånd hos mor och barn som tycks vara 

onormala för att på så sätt kunna remittera vidare till en läkare (Socialstyrelsen 2006). 

Vid tillfällen då ingen läkare finns till hands skall en barnmorska även kunna handlägga 

akuta fall. Världsorganisationen (WHO) har tillsammans med det internationella 

barnmorskeförbundet ICM och det internationella obstetriker- och gynekologi förbundet 

FIGO definierat begreppet sexuell och reproduktiv hälsa i ett livscykelperspektiv som är 

barnmorskans huvudsakliga kompetensområde (Kaplan, Hogg, Hildingsson & 

Lundgren 2009, s. 38).  

 

Livsvärld 

Med ett livsvärldsperspektiv uppmärksammas människans dagliga leverne. Även att 

kunna se, förstå, beskriva och analysera världen på det sätt som den upplevs av 

människan. I livsvärldsteorin framhävs människans upplevelser och erfarenheter och 

genom att vårdaren utgår från ett livsvärldsperspektiv bejakas patientens levda 

verklighet i sin helhet. Vårdaren intresserar sig av patientens livshistoria och egna levda 
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berättelser och genom detta ges tillgång till patientens perspektiv på vad som skapar 

välbefinnande och tillfredsställelse. Det krävs att vårdaren är öppen, följsam och 

förutsättningslös inför patienten och de levda upplevelserna för att kunna bejaka 

patientens livsvärld. Vidare krävs det också att vårdaren är medveten om sina egna 

förförståelser och försöker tygla dem, för att kunna möta patienten med en öppen 

hållning (Dahlberg 2014, s. 53). 

 

Förlossningsupplevelsen 

En förlossning är en kraftfull händelse och upplevelsen av den kommer i stor 

utsträckning påverka hälsan hos både kvinnan och hennes barn. Det är av stor betydelse 

att kvinnan ska få en positiv förlossningsupplevelse och barnmorskan har en stor 

betydande roll för hur kvinnan kommer uppleva sin förlossning. Kvinnor som känner 

sig delaktiga i sin förlossning och har en stöttande, närvarande och lugn barnmorska 

som lyssnar på kvinnan har i större grad en positiv upplevelse. Kvinnor som känner av 

en stressad barnmorska där det råder personalbrist och där kontinuiteten i vården saknas 

leder ofta till att kvinnan känner sig ensam och ängslig. Bristen på stöd har varit en 

betydande faktor hos en del kvinnor som upplever en negativ förlossning. Det är en lång 

känslomässig bearbetningsprocess efter en negativ förlossningsupplevelse och 

kvinnorna känner sig väldigt osäkra på om de kommer våga skaffa fler barn efter det 

(Larkin, Begley & Devane 2012).  

 

En förlossningsupplevelse som blivit negativ kan komma att påverka kvinnans hälsa 

post-partum. De kvinnor som tidigare haft symtom av stressyndrom eller fått diagnosen 

posttraumatisk stressyndrom (PTSD) kan vara extra känsliga. Två procent drabbas av 

PTSD efter förlossningen vilket även är vanligare efter en negativ 

förlossningsupplevelse eller komplicerad förlossning. Ångestfyllda minnen och känslor 

efter förlossningen kan skapas vilket kan leda till ett nedstämt sinnestillstånd (Sydsjö & 

Svanberg 2016, s. 682). Att inte förstå det vårdande som sker och meningen med det 

innebär ett vårdlidande. Det innebär även att patienten kan känna sig maktlös och 

utestängd från att aktivt ta del av sitt eget vårdande och sina egna hälsoprocesser vilket 

inkräktar på självkänslan (Dahlberg 2014, ss. 215).       

 

Det finns få tidigare studier om hur just kvinnor upplever en förlossning som avslutats 

med kejsarsnitt. I en studie av Ryding, Wijma och Wijma (1998) beskriver de hur 

kvinnornas upplevelse förändras från självsäkerhet och trygghet till en stark rädsla när 

förlossningen istället skulle avslutas med kejsarsnitt. Det är också vanligt att kvinnorna 

skyller på sig själva, att det är deras fel att de inte kan föda vaginalt. Istället för att 

minnas det fina glada minnet av att få ett barn kan de komma att känna rädsla, skuld och 

ilska som dominerande minnen av förlossningen. Somera, Feeley och Ciofani (2010) 

skriver i sin studie om hur vissa kvinnor fått en känsla av hjälplöshet och kontrollförlust 

efter att de insett att de skulle behöva genomgå ett akut kejsarsnitt. För andra kvinnor 

resulterade det i en obeskrivlig lättnad att inse att kampen med en vaginal förlossning 

äntligen skulle avslutas och de skulle få träffa sitt efterlängtade barn. 
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Lidande  

Lidandet är en oundviklig del av livet och att vara mänsklig innebär någon gång ett 

möte med lidandet. Varje enskild människas lidande är unikt och innebär alltid en kamp 

och kan tära på människans värdighet (Eriksson 1993, s 2). Att som kvinna inte kunna 

föda vaginalt kan skapa en sorg hos henne (Wiklund & Hildingsson 2016, s. 579) vilket 

möjligtvis kan tära på hennes syn på sin mänskliga värdighet. Lidande som bevittnats 

hos gravida kvinnor är rädsla och tvivel över att förlossningen ska förlöpa normalt, då är 

barnmorskans förhållande till kvinnan och förlossningen av största betydelse. 

Kvinnorna uppger att det de behöver som lindring är information, uppmuntran, 

förlossningsförberedelse och aktuell kunskap inom området (Eriksson & Lindström 

1993, s. 139).  

 

PROBLEMFORMULERING 
I Sverige föds ca 110 000 - 115 000 barn per år. År 2015 var 8190 förlösta genom akuta 

kejsarsnitt i fullgången tid runt om i Sverige. Det är ett antal som i stort sett ökar för 

varje år (Socialstyrelsen, 2015). Den vanligaste indikationen till ett akut/urakut 

kejsarsnitt är att mamman eller barnets hälsa hotas under en vaginal förlossning. Det 

finns tidigare studier som påvisar att kvinnor som genomgått ett kejsarsnitt får en sämre 

förlossningsupplevelse och för kvinnor som genomgår ett akut/urakut kejsarsnitt finns 

inte alltid tid för tillräcklig förberedande information, framför allt inte vid ett urakut 

kejsarsnitt. Bristen på information kan vara en anledning till en negativ upplevelse 

(Wiklund & Hildingsson 2016, ss. 572-576). Vid granskning av tidigare forskning 

angående kvinnors upplevelser av förlossning som avslutats med akut kejsarsnitt 

framkommer att området är relativt outforskat och endast ett fåtal artiklar berör detta 

ämne. Författarna tycker därför att det är av vikt att barnmorskor får ta del av kvinnors 

upplevelser i denna oförberedda situation för att kunna förbättra vården inför liknande 

situationer.  

 

SYFTE 

Syftet är att undersöka kvinnors upplevelser av en förlossning som avslutas med ett akut 

eller ett urakut kejsarsnitt.  

 

METOD 

Ansats 

Den kvalitativa metoden har för avsikt att studera människors upplevda erfarenheter av 

ett visst fenomen. En upplevelse kan aldrig vara rätt eller fel och det finns heller ingen 

sanning i den. Både forskare och informant är delaktiga i studiens utformning.  Vid 

kvalitativ metod samlas data in genom personers berättelser, detta kan ske genom 

exempelvis intervjuer, texter eller fokusgrupper (Henricson & Billhult 2017, ss. 111-

115). 

 

Studien är en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats där författarna önskar 

studera upplevda erfarenheter hos kvinnorna. Den kvalitativa innehållsanalysen används 

framförallt för att analysera texter och gör det möjligt att få en ökad förståelse med en 
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sammanfattande beskrivning av det upplevda fenomenet (Elo & Kyngäs 2007). Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 221) innebär en induktiv ansats att 

opartiskt analysera berättelser baserade på upplevda erfarenheter.    

 

Den bild som författarna redan har kring det fenomen som ska studeras kallas 

förförståelse. Den innefattar tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade 

meningar (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 230). Förförståelser kring 

fenomenet har diskuterats med varandra samt i grupp med andra klasskamrater. 

Författarna har haft en förförståelse om att akuta och urakuta kejsarsnitt upplevs som en 

traumatisk händelse.  

 

Deltagare 

Kvinnor som genomgått ett akut eller urakut kejsarsnitt runt om i hela Sverige, både 

först och omföderskor har tillfrågats om att vara med i studien. Inklusionskriterie var 

kvinnor som har påbörjat en latensfas med målet att föda vaginalt. Exklusionskriterier 

var mödrar till ett dödfött barn och kvinnor som inte talar svenska. Exklusionskriterier 

kring ålder eller hur länge sedan kejsarsnittet inträffade har inte varit aktuella i studien. 

16 kvinnor i åldrarna 27-41 valde att delta i studien. Kejsarsnitten inträffade mellan 

2006-2017 på 12 olika sjukhus i Sverige. Åtta kvinnor fick sitt första barn, resterande 

åtta kvinnor hade mellan 1-5 barn sedan tidigare. 

 

Datainsamling 

Informanterna blev funna via facebookgruppen “Allt om kejsarsnitt” på internet. 

Författarna började med att lägga upp en fråga i gruppen, i slutet av februari 2017, om 

det fanns något intresse för att berätta om sin upplevelse av akut kejsarsnitt, och fick 

stor respons. De kvinnor, 32 stycken, som svarat och som stämde in på inklusions- och 

exklusionskriterierna fick erbjudande om att vara med i studien. Informanterna som var 

intresserade av att delta i studien erhöll ett mail med information om studien, ett 

samtyckesformulär samt ett formulär där de ombads att skriva ner sin berättelse med 

händelser och känslor. Av de 32 stycken som fått informationen var det endast sju 

kvinnor som skickade in sina svar. En påminnelse skickades ut den 26 april samma år 

till de kvinnor som fortfarande varken svarat eller avböjt sitt deltagande, varpå 

ytterligare tre kvinnor valde att delta. Författarna tyckte att materialet var för snålt och 

ville därför ha fler informanter. En person handplockades därför utifrån vänner som 

genomgått akut kejsarsnitt, men fick inte svar från den personen. Författarna la på nytt 

ut en förfrågan i samma facebookgrupp i början av maj månad. Responsen var stor även 

denna gången och information skickades ut till ytterligare 29 kvinnor. Av dessa valde 

sex kvinnor att delta i studien.  

 

Analys 

För att analysera berättelserna har författarna använt sig av Elo och Kyngäs (2008) 

metod för innehållsanalys med induktiv ansats. Enligt Elo och kyngäs (2008) kan 

analysen delas in i tre faser, förberedelsefasen, organiseringen och till sist redogörelsen. 

Innan analysen påbörjas bör forskarna bestämma sig för om endast det manifesta 

innehållet ska analyseras, eller också det latenta. Det manifesta innehållet är det som 
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beskrivs, det uppenbara i texten. Det latenta innehållet handlar om det som finns mellan 

raderna, bland annat genom att läsa in kroppsspråk och ljud som suckar, tystnad och 

skratt. Under förberedelsefasen läste författarna igenom materialet, som bestod av 

färdigskrivna berättelser, flertalet gånger. Värdefulla meningar som besvarar syftet 

markerades ut, meningsbärande enheter. Dessa klipptes sedan ut och lästes igenom på 

nytt. Författarna använde sig av det manifesta innehållet, det uppenbara, men har inte 

helt uteslutit det latenta. Författarna har försökt se till det som står bakom raderna i 

berättelserna men det latenta innehållet har använts på ett ytligt plan.  

 

Därefter påbörjades organiseringen, som består av öppen kodning, kategorisering och 

abstraktion. Varje utklippt del kodades efter det som beskrevs i texten, och koderna 

skrevs ned på baksidan av de urklippta delarna. Alla kodningar som skrevs ned på 

delarna, skrevs också på ett separat papper för att få en överblick över vilka områden 

som blivit berörda. Delarna som berörde samma område sorterades ihop. Områdena 

lästes igenom ännu en gång, för att forskarna skulle vara säkra på att meningarna var 

kodade rätt. Vissa meningar sorterades om till en ny grupp och därefter skapades 

kategorier med tillhörande underkategorier. Materialet belystes av två kategorier. Initialt 

skapades nio underkategorier. Då vissa underkategorier var lika bearbetades materialet 

ned till sju underkategorier. Abstraktionen innebär en tolkande beskrivning av 

innehållet i kategorierna, vilket beskrivs som rubriker till kategorierna. Sista steget är 

redogörelsen, vilket innebär att resultatet presenteras (Elo & Kyngäs 2008).  

 

 
Tabell 1. Redovisningsexempel på tillvägagångssätt under analysen. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Det är inget snack 

om saken, jag ska 

föda med planerat 

kejsarsnitt. Det 

handlar inte om att 

jag är rädd för 

själva 

förlossningen, 

utan att råka ut för 

något likande 

igen. Oddsen var 

så himla låga för 

akut snitt och det 

blev urakut. Jag 

vägrar vara så 

rädd och känna 

mig så hjälplös 

igen. 

Ska föda med 

planerat 

kejsarsnitt. Vill 

inte råka ut för 

samma sak en 

gång till. Vill inte 

vara rädd och 

hjälplös. 

Känslor kring 

vardag och 

framtid till följd 

av akut eller 

urakut kejsarsnitt.  

En omställning i 

den nya vardagen 

Att världen vänds 

upp och ner 
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Etiskt resonemang 

Som nämnts tidigare i arbetet kan akuta och urakuta kejsarsnitt ofta bli en traumatisk 

upplevelse för kvinnan och hon kan komma att behöva mycket socialt och mentalt stöd, 

både från anhöriga men framförallt professionell hjälp. Vid studien kan kvinnan komma 

att hamna i en utsatt situation. Hon måste minnas upplevelsen igen och besvara en del 

kanske jobbiga och känslomässiga frågor. Bidrar studien till att bortglömda minnen 

återupplevs? Borde känslorna lämnas oberörda? Eller är det så att det kan vara befriande 

att få berätta om det som inträffat som berört henne så mycket? Studien utgår ifrån 

kvinnorna i det här arbetet och eftersom troligen majoriteten av dem inte varit ensam 

om upplevelsen utan att en partner varit närvarande kan det eventuellt kännas 

annorlunda att själv besvara frågorna. För en del kanske det upplevs befriande medan 

det för andra kan kännas skrämmande. Som forskare är vi medvetna om att 

känslomässiga reaktioner kan uppstå hos kvinnorna och har uppmanat till att söka 

samtalskontakt om behovet finns. Författarna har inte kunnat hänvisa till en specifik 

samtalskontakt då informanterna bor i olika städer. Deltagandet i studien har varit helt 

frivillig och kvinnorna har fått den information de behöver om studien via mail för att 

kunna göra en egen bedömning om de har velat delta eller inte. Författarna har 

eftersträvat ett skriftligt samtycke från deltagarna och de har vetat om rätten att dra sig 

ur studien när som helst utan att behöva uppge skäl. Alla kvinnor som deltagit har 

lämnat samtyckesformulär via mail. Författarna har inte heller använt några namn i 

materialet och det är därmed inte möjligt att härleda resultatet till en viss kvinna.     

 

RESULTAT 

Kvinnors upplevelser av en förlossning som avslutas med akut eller urakut kejsarsnitt 

presenteras nedan i två kategorier med sju tillhörande underkategorier (Tabell 2).  

 
Tabell 2: Redovisning av kategorier och tillhörande underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

Att världen vänds upp och ner Blandade reaktioner i samband med beslutet 

En känsla av ensamhet 

Mötet med barnet blev inte som förväntat 

En omställning i den nya vardagen 

Varierad information och stöd Ett gott stöd av partnern. 

Brister i vårdandet 

Otillräcklig information 

 

 

Att världen vänds upp och ned 

I denna del av resultatet beskrivs hur kvinnorna har reagerat när beslutet om kejsarsnitt 

har tagits. Då deras värld plötsligt ändrade sig, när förlossningen tog en annan vändning 
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än de hade tänkt sig. Vi får ta del av hur de har upplevt tiden under och efter 

kejsarsnittet.  

 

Blandade reaktioner i samband med beslutet 

Anledningarna till att kvinnorna fått ett akut eller urakut snitt har skiljt sig åt och när 

beslutet om kejsarsnitt togs medförde det många blandade känslor hos kvinnorna. Det 

händer mycket under en kort tid och salen fylls med folk, vilket har gjort det svårt för 

kvinnorna att förstå vad som händer vilket bidrar till upplevelsen av att ingen hade tid 

att förklara för paret vad som skulle hända. När kvinnan får reda på, eller själv förstår 

att det kommer bli ett kejsarsnitt fylls en del kvinnor med rädsla, skräck, panik och 

ångest.  

 

“Hela min kropp skakade på väg till operation, jag tror inte jag öppnade ögonen en 

enda gång, jag ville inte se.” 

 

Några kvinnor upplevde ingreppet som det bästa som kunde hända.  Att få avsluta 

förlossningen med ett kejsarsnitt var deras önskan i den situation de befann sig just då 

när krafterna tog slut och ovisshet om hur det skulle gå tog över. De kände att någon 

lyssnat på dem och bekräftat deras tankar om att det inte kommer gå att föda vaginalt.  

 

“Läkaren kom och sa att det blir snitt, jag var trött, bebis trött och hon kom inte ner. 

Jag blev överlycklig över att jag skulle snittas! Fantastiskt att slippa den negativa spiral 

jag fastnat i.” 

 

En känsla av ensamhet 

Ensamheten är en dominerande känsla hos kvinnorna. Att uppleva ensamhet under tiden 

de syddes ihop efter kejsarsnittet, då partner och barn har fått lämna salen, var en vanlig 

känsla. Känslan av ensamhet ledde till panik, de kände sig skräckslagna och ytterligare 

känslor av övergivenhet skapades.  

 

“Så kvar låg jag helt klarvaken i panik ensam med dom som sydde ihop min 

uppsprättade kropp.” 

 

En stark känsla av ensamhet framkom hos de kvinnor som fick ligga på post-

operationsavdelningen helt ensam utan sin partner eller sitt barn. De hade inte sett sitt 

barn och viste inte heller hur barnet mådde, vilket skapade känslor av övergivenhet och 

ångest. Många tankar for runt i huvudet. Tankar på barnet, var det befann sig och hur 

det mådde. Varför kvinnan fick ligga där helt ensam och hjälplös. Varför fick hon inte 

veta någonting? Tiden kändes som en evighet när hon låg där och väntade på att något 

skulle hända eller att någon skulle berätta vart deras barn var och hur det mådde.  

 

“Vaknar ensam på uppvaket. Det är tygdraperier på bägge sidor av min säng. Det är 

eftermiddag. Magen är borta. Ingen är där. Jag är törstig. Tankarna på barnet kom 

upp, ville ropa efter någon.” 
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Mötet med barnet blev inte som förväntat 

Det första mötet med sin nya bebis har inte alltid blivit så som kvinnorna har önskat 

eller föreställt sig det. Vissa kvinnor har genom kejsarsnittet gått miste om att få upp 

barnet på bröstet och höra dess första skrik och sedan inte träffat barnet förrän flera 

timmar efteråt. Det har upplevts som en förlust, sorg och besvikelse hos den nyblivna 

modern. Det ansågs som en viktig del i förlossningen att få upp sitt nyfödda barn på 

bröstet och kvinnorna kände sig fråntagna den upplevelsen.  

 

“Den största sorgen, jag får inte vara med. Jag får inte vara den som är bland de första 

som ser och känner mitt barn.” 

 

De kvinnor som fått upp sitt barn på bröstet har upplevt en känsla av tacksamhet och det 

har varit en viktig del med den första närheten. Det har haft en stor betydelse och 

bidragit till att förlossningen ändå har känts lite bättre.  

 

Majoriteten av kvinnorna kände en tacksamhet och glädje när de själva förstod att 

barnet mådde bra, eller när de fick veta av personalen att barnets tillstånd var bra. Att 

sedan få se sitt barn på avstånd, träffa barnet och hålla om barnet skapade en lättnad och 

glädje.  

 

“Vårt första möte blev inte som jag på något sätt föreställt mig. Jag fick inte vara med. 

Jag träffade honom först när han var 4 timmar gammal. Det var så konstigt, där låg 

min B med en bebis på bröstet. Vår bebis. Så evigt tacksam, vår son är frisk och lever.”  

 

 

Mitt i allt kaos som kejsarsnittet dragit med sig upplevde kvinnorna starka 

moderskänslor och viljan över att klara sig själv och vara stark för sitt barn. Trots att 

kvinnorna gått igenom en oväntad vändning i sitt förlossningsförlopp som bidragit till 

sorg, smärta, förvirring och ovisshet så var de ändå lyckliga.  Lyckliga över att deras 

älskade barn kommit till världen, det lever och mår bra. De ryms av stolthet och 

tacksamhet.  

 

“Tacksamhet att vi lever. Många tankar, söker stöd hos kurator och sen psykolog. Jag 

ska klara detta, för hans skull. Vara stark. Känslorna kommer och går.” 

 

“Han var full av infarter och slangar, men så himla perfekt!” 

 

En omställning i den nya vardagen  

Flertalet kvinnor har upplevt att det akuta och urakuta kejsarsnittet har bidragit till 

många negativa känslor. Kvinnorna bär med sig olika erfarenheter från tidigare 

händelser och upplevelser i livet, vilket också har påverkat dem på olika sätt under 

kejsarsnittet. Sexuella övergrepp, psykisk sjukdom, posttraumatisk stressyndrom 

(PTSD) och förlossningsrädsla är några upplevelser som bidragit till att kvinnorna har 

erfarenheter och känslor som redan innan förlossningen gör att den kan kännas tung och 

svår. Att bli fysiskt nedsatt efter operationen har varit en bidragande faktor till att 

många har känt sig hjälplösa, förminskade och besvikna den första tiden efter 

kejsarsnittet. Kvinnorna har berättat att de framförallt känt av mycket smärtor och 
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illamående, några har upplevt kramper, förstoppningar, känselbortfall och blödningar. 

Smärtan som uppstått har beskrivits som fruktansvärd och är något som de önskat att 

ingen annan kvinna ska behöva gå igenom. Vissa kvinnor menar på att de idag 

fortfarande har svårt att träna eller bära vissa kläder utan att smärtan blir mer intensiv. 

Smärtorna har också resulterat i att kvinnorna har svårare att ta hand om sitt nyfödda 

barn. Partnern har istället blivit den som många gånger har tagit hand om barnet, vilket 

hos modern har skapat en känsla av att inte vara behövd eller viktig, att endast vara en 

matstation. Det kunde också leda till att det var svårt att komma igång med amningen, 

vilket också påverkade deras självförtroende negativt. Tilltron till sig själva som god 

mor minskade när de inte kunde ta hand om barnet så som de önskat.  

 

“Tiden som följde var inte så härlig som jag tänkt mig. Smärtan var brutal. 

Frustrationen av att inte klara att ta hand om sitt barn, Oron över allt som hänt och 

som kunde hänt. Vi lever, tacksamhet. Alla säger njut! Hur ska jag kunna göra det när 

världen är upp och ner? Omställningen. Väldigt dåligt självförtroende som mamma, 

som följd av att jag inte klarade att ta hand om pojken min så som jag ville. Jag var en 

matstation. Resten tog min B hand om. Att ens hud blir så tunn och kärleken till en 

annan människa så stor när man får barn kunde jag aldrig föreställa mig. Så kom första 

leendet och all oro och smärta är ett minne blott.” 

 

Kvinnans självförtroende och bilden av sig själv som kvinna har påverkats efter en 

förtvivlan över att deras kropp svek dem när de inte kunna föda fram sitt barn vaginalt. 

Tiden efter ingreppet, med utsattheten och hjälplösheten har känts som ett straff för att 

de inte klarade av att föda barn.  

 

Även dåliga minnen från eftervården påverkar kvinnans förlossningsupplevelse. 

Resurserna för återhämtning efter kejsarsnittet har inte varit tillräckliga och kvinnan 

känner sig som en belastning. Personalen hann inte riktigt med dem, vilket gjorde att 

kvinnorna inte alltid ville be om den hjälp de egentligen behövt. De upplevde sig inte 

tillräckligt smärtlindrade för att kunna mobilisera sig eller ta hand om sitt barn. 

Lokalerna var inte heller anpassade för mobilisering från en stor bukoperation. Att få en 

säng utan elektrisk kontroll gjorde att den nyopererade kvinnan själv inte kunde justera 

sin säng. De behövde hjälp av partner eller personal och det kändes jobbigt att inte 

kunna sköta enkla sysslor själv. De fick inte den hjälp av personalen som de behövde 

och de blev inte lyssnade på, vilket har skapat känslor av hjälplöshet, maktlöshet och att 

känna sig blottad. Vilket har påverkat kvinnans återhämtning, parets tillit till vården och 

en minskad tilltro till sig själva.  

 

Kejsarsnittet har många gånger upplevts som en traumatisk händelse och haft en 

påverkan på kvinnors vardagliga liv. De känner sig sårade efter händelsen och drömmer 

ibland mardrömmar om förlossningen. Det har funnits ett behov av samtalshjälp för 

bearbetning av händelsen och några har gått i terapi. Det har varit en lång bearbetning 

för att komma tillbaka till ett psykiskt välmående. Av de kvinnor som ännu inte har 

börjat med någon samtalskontakt är de flesta i behov av det inför nästa graviditet.  

 

“Fick gå hos psykolog och bearbeta händelsen i ca 6 månader, mådde jättedåligt. Varje 

torsdag slutade jag att fungera och upplevde dagen om och om igen (det var en torsdag 

detta hände). Fick en jätteduktig manlig psykolog som verkligen lyssnade på mig…” 
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Händelsen har satt sina spår och det är idag svårt och tanken på en ny graviditet har 

varit svår. Samtidigt vill de inte känna sig hindrade av rädslan. Det finns en skräck och 

en stark rädsla över att händelsen ska återupprepa sig och för majoriteten är det enda 

tänkbara att föda med ett planerat kejsarsnitt vid eventuella kommande barn. Några få 

känner sig så pass skärrade av händelsen att de absolut inte vill genomgå fler kejsarsnitt, 

inte ens ett planerat.  

 

“För mig är både snitt och vaginal förlossning en skräck numera.” 

 

För andra kvinnor utvecklade sig ändå händelsen med akut och urakut kejsarsnitt som 

något positivt som de kunde ta lärdom av och bli stärkta av. En känsla av tacksamhet, 

hoppfullhet och acceptans infann sig när de insett att de trots omständigheterna hade 

överlevt och både mor och barn mådde bra. Själva kejsarsnittet som enskild händelse 

kunde ses positivt, men förlossningsrädslan sitter fortfarande kvar, vilket därför medför 

att de inte kommer våga skaffa fler barn om de inte får ett beviljat kejsarsnitt vid nästa 

graviditet. Det finns trots allt en lättnad och tacksamhet över personalens agerande i 

sådana akuta situationer och de inser att ett kejsarsnitt var enda möjligheten för att få 

barnet fött. Kejsarsnittet kunde skapa en känsla av klarsynthet att de trots 

omständigheterna med komplikationer och starka känslor ändå hade klarat av 

händelsen.    

 

“Jag kan inte önska något annat för jag vet egentligen inget bättre. Att det blev som det 

blev tror inte jag beror på personalens agerande utan på min kropp och 

tillfälligheterna.” 

 

Varierad information och stöd 

Denna del av resultatet redogör för betydelsen av stöd och information i förhållande till 

ett förlossningsarbete. Partnern är en viktig person och ger gott stöd till kvinnan. 

Barnmorskans bemötande, stöd och information har betydelse för hur trygg kvinnan 

kommer känna sig och hur hon känner av sin egen förmåga. Detta är faktorer som 

påverkar hela kvinnans förlossningsupplevelse. 

 

Ett gott stöd av partnern 

Gemensamt för majoriteten av kvinnorna var att deras partner var ett stort stöd under 

och efter kejsarsnittet. De beskriver en känsla av utsatthet då personalen hade för lite 

resurser att hinna ta hand om dem, därför blev partners av stor betydelse. Partnern 

bidrog till att de kände sig omhändertagna och tacksamhet uttrycks över att deras 

partner tog mycket ansvar för barnet när de själva inte orkade på grund av olika fysiska 

eller psykiska komplikationer efter kejsarsnittet. Kvinnorna menar på att det har varit av 

stor betydelse att deras partner kunnat vara hemma en längre tid än de 10 dagarna efter 

kejsarsnitt, när de hade svårt att ta hand om sig själva och barnet. De vet inte riktigt hur 

det skulle gått hemma om inte partnern funnits där. 

 

“Världens bästa sambo, fixar och grejar tar hand om mig och lilleman.” 
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Kvinnorna beskriver mitt i all kaos även en oro över att partnern inte blivit sedd samt 

känsla av missunnsamhet för att partnern tvingas lämnas ensam i förlossningsrummet 

utan tillräcklig information om vad som skulle hända. Partnern skulle ju också bli 

förälder.  

 

Brister i vårdandet 

Att barnmorskan har en betydande roll innan, under tiden och efter ett kejsarsnitt blir 

tydligt utifrån informanternas berättelser. En del kvinnor ger uttryck för känslor av att 

bli förminskade, blottade och inte bli lyssnad på. De har upplevt barnmorskan som 

stressad där hon inte har kunnat vara närvarande hos sina patienter, vilket har gjort att 

kvinnor själva haft svårt att slappna av. Funderingar finns i vissa fall på om detta 

vårdande har bidragit till att förlossningen slutade med ett kejsarsnitt till följd av att 

kvinnan inte kunde slappna av. Några känner sig svikna av barnmorskan som lovat 

något men sedan inte kunnat uppfylla det. En händelse kan kännas extra tung efter att 

någon lovat att utfallet inte kommer bli på det sättet men i slutändan blir det så ändå. Att 

ha blivit utsatt för en förlossningsupplevelse där kvinnan inte fått något stöd av 

barnmorskan, där kvinnan känner sig hjälplös och utlämnad har upplevts väldigt tufft 

och är något som en del kvinnor fortfarande har svårt att prata om. 

 

“Jag fick en väldigt stressad BM som slet upp mina ben för undersökning mitt under 

mina värkar och bara sprang iväg och gav mig ingen coachning.” 

 

Ibland gav personalen olika besked och information, vilket har skapat förvirring och ett 

obeslutsamt intryck. Kvinnorna har då blivit frustrerade och det har inte funnit någon 

känsla av att personalen arbetat i team.  

 

Många kvinnor hann träffa fler barnmorskor under tiden de var på förlossningen. Det 

var inte ovanligt att det fanns en barnmorska som de upplevde ett dåligt bemötande av 

som visade sig stressad, otrevlig och nonchalant, och en eller fler som de skapade en 

bättre relation med. En lugn, närvarande barnmorska som visar att hon tar sig tid för 

paret skapade en positiv upplevelse och ingav trygghet. De ansvariga barnmorskorna 

har varit noggranna med att inte stressa upp den födande kvinnan och lyssnat på parets 

önskemål. De har varit trygga i sin roll, ärliga och uppmuntrande. Dessa barnmorskor 

som har varit lyhörda och visat respekt för kvinnan har skapat en tacksamhet och ett 

positivt minne hos paret. 

 

“hon berömde mig för att jag ändå stod på mig mot alla och försökte med allt även om 

hon såg hur dåligt jag mådde och hur ont jag hade.” 

 

Personalen på operation, uppvaket och i eftervården har också haft stor inverkan på hur 

kvinnorna har upplevt händelsen. Många kvinnor har känt en skräck och rädsla när de 

skulle åka in på operationssalen, men väl där inne kände de sig väl omhändertagna och 

en känsla av trygghet skapades. Alla kvinnor minns inte så mycket av händelsen när de 

rullas iväg till operationsavdelningen och har därför inte fått mycket intryck av 

personalen i operationssalen. Personalen syntes inte till mycket på den postoperativa 

avdelningen och när det kom någon personal för att mäta vitala parametrar sa de oftast 

inte så mycket. De upplevde sig utlämnade, maktlösa och ovetandes om allting.  
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I eftervården har kvinnorna brottats med många tankar och känslor, dålig tro på sig 

själva som mödrar, sviktande självförtroende, sorg och besvikelse. De har ibland blivit 

otrevligt bemötta och även känt att det inte blivit betrodda. Den hjälp de hade behövt 

angående amning, men som uteblivit har resulterat i att många kvinnor slutat amma 

tidigt och de känner sig inte behövd när de inte kan ge sitt barn mat. Att inte heller få 

veta något om sårvård eller kroppens återhämtning har gjort det svårt för dem att veta 

hur de ska sköta operationssåret. De har fått söka hjälp själva av familj eller vårdcentral 

och sedan haft väldigt svårt att byta eller ta av förbandet på grund av osäkerheten och 

rädslan över hur det skulle se ut.  

 

Otillräcklig information 

En central upplevelse bland kvinnorna var att de saknade information, och i de fall 

någon information getts har den varit bristfällig. Detta gäller information både under 

graviditeten, under förlossningen och efter förlossningen. Flera kvinnor upplever att den 

förberedande informationen från barnmorskemottagningen var otillräcklig och skulle 

innehållit mer om akuta och urakuta kejsarsnitt och vad som händer om det blir aktuellt. 

Även om ett kejsarsnitt inte är den planerade förlossningsmetoden kan det ändå hända.  

 

Några kvinnor uttryckte att det inte fick information om vad som hände under 

förlossningen. Bristen på information i detta skede kunde skapa en känsla av rädsla och 

panik hos kvinnorna.  

 

“Så dom fortsatte försöka o försöka o jag blev mer och mer stressad och kände att jag 

inte fick reda på vad som hände. Helt plötsligt så säger dom bara att det måste bli 

kejsarsnitt.” 

 

Det upplevdes dock som att en del information under förlossningen var positivt. Då 

informationen kom vid rätt tidpunkt hann de inte stressa upp sig själva i onödan. 

 

Tiden efter kejsarsnittet upplevdes också som en tid med otillräcklig information. 

Kvinnorna upplevde en ovisshet efter snittet och visste inte riktigt hur de bäst skulle 

återhämta sig efter operationen. Bristen på information ledde till en förvirring, sorg och 

en utsatthet hos en del kvinnor. Det upplevdes också att de saknade information 

gällande amning, hur amningen kunde stimuleras till att komma igång och varför det 

var av vikt att barnet skulle ligga hud mot hud, vilket kunde påverka moderskänslorna, 

modersrollen och att känna sig viktig.  

 

“Tänker också att man borde få mer information om möjligheter till smärtlindring, hur 

planen ser ut för vistelsen på BB med tanke på återhämtningen efter operationen och att 

man får för lite information kring detta med snitt och hur kroppen fungerar.” 

 

Det fanns ett behov för samtalskontakt och återkoppling hos kvinnorna. En del kvinnor 

har fått den uppbackning de behöver från personal och kuratorer med genomgång av 

förlossningsförloppet medan många andra kvinnor önskar att de hade fått det. De 

önskade information om vart de kunde vända sig för en samtalskontakt som kunde 

hjälpa dem att bearbeta händelsen. Samt att någon som medverkat under förlossningen 
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tog sig tid att gå igenom förlossningsförloppet och det som hänt med dem, för att de 

skulle få en ökad förståelse. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ innehållsanalys. Metoden anses vara relevant 

då resultatet har givit svar på syftet. Datainsamlingen var komplicerad. Kvinnorna 

visade stort intresse för att delta i studien när förfrågan skickades ut men endast ett fåtal 

svarade. Författarna har inte kunnat ha något exklusionskriterie om hur länge sedan 

kejsarsnittet var eller hur gammal kvinnan var vid tidpunkten för kejsarsnittet, eftersom 

det var svårt att hitta informanter. Hur lång tid som har gått sedan kejsarsnittet samt 

kvinnans ålder kan också ha betydelse för hur kvinnan har smält och hanterat 

upplevelsen av sitt kejsarsnitt samt erfarenheter hon bär med sig sedan tidigare. Att inte 

ha någon begränsning gällande detta bidrar också till en bredd i studien. Att 

informanterna bor runt om i Sverige ser författarna som en styrka. Eftersom de har gjort 

sina kejsarsnitt på olika sjukhus kan inte upplevelserna kopplas till ett specifikt sjukhus 

och hur rutinerna ser ut där. 

 

Att ha med både akuta och urakuta kejsarsnitt som inklusionskriterier i studien kan ses 

både som fördel och nackdel. En nackdel är att det är två olika situationer och kan skapa 

olika upplevelser och erfarenheter, vilket kan bidra till att det är svårare att överföra till 

liknande kontext. Skulle endast en grupp studeras finns det en möjlighet att resultatet 

hade blivit annorlunda. En fördel är att variationen ökade i berättelserna.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att kvinnorna fått skriva ned sina berättelser. 

Fördelar är att de själva har fått beskriva och sätta ord på sina upplevelser. De kunde 

skriva när de ville istället för att anpassa sig efter en intervjutid. Författarna tror att det 

kan ha varit positivt för vissa kvinnor att få sätta ord på sina känslor och på så sätt 

kunna bearbeta upplevelsen under tiden. Nackdelar som kan ses är att metoden kan ha 

ansetts påfrestande och tidskrävande för vissa kvinnor, vilket styrks av Tidström & 

Nyberg (2012, s 126) som menar att bortfallet då kan bli stort. Hade insamlingen skett 

med till exempel telefonintervjuer istället finns möjligheten att de kvinnor som först 

visade ett intresse för studien men sedan inte skickade tillbaka något svar kunde fångats 

upp. Hade intervjuer skett personligen med kvinnorna tror forskarna att material hade 

blivit betydligt rikare och djupare eftersom det i en sådan situation finns möjlighet att 

ställa följdfrågor och läsa av kroppsspråk samt ansiktsuttryck.   

 

En ytterligare faktor som kan ha bidragit till ett bortfall i studien är att 

informationsbrevet kan anses för komplicerat för informanterna, där information tas upp 

som inte är relevant för dem. Vidare kan det ha varit svårt att öppna dokument, trots att 

de skickats i standarddokument, då alla inte har tillgång till ett dokument-program på 

datorn. Några kvinnor berättade att de inte kunde öppna dokumenten. Till dessa 

skickades informationen på nytt i ett annat format men i flera fall uteblev svar ändå.  
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Informanterna ombads att skriva ned sina berättelser i det bifogade frågeformuläret 

(Bilaga 1). Därefter följs ett antal frågor som stöd för författarna då det inte finns 

möjlighet till att ställa eventuella följdfrågor med den valda datainsamlingsmetoden. 

Det finns en risk att informanterna har skrivit sina berättelser utifrån att ha läst 

följdfrågorna, då de tror att det är dessa frågor som författarna helst önskar få besvarade, 

vilket i sin tur kan påverka hur resultatet har blivit.  

 

Att fråga efter informanter i en öppen grupp kan också ha vinklat resultatet. Vilka är det 

som svarar och vill berätta sin historia? Är det exakt de som haft en negativ upplevelse 

som valt att delta? Anledningen vet vi inte eftersom frågan aldrig skrevs ner. Forskarnas 

teori är att de som valt att svara haft ett stort behov av att bearbeta sin händelse oavsett 

känslor och upplevelse. Vissa informanter skrev även att de gärna tar emot och läser den 

färdiga studien. Detta stärker forskarnas antaganden om att det finns ett behov av att få 

ta del av andra kvinnor upplevelse som en del i deras egna eventuella bearbetning. 

 

Trovärdighet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s. 230) beskriver begreppen giltighet, 

tillförlitlighet, delaktighet och överförbarhet för att bekräfta studiens vetenskapliga 

kvalitet och trovärdigheten. Ett sätt att stärka studiens trovärdighet är genom att 

författarna har beskrivit sin förförståelse inför fenomenet samt hur förförståelsen har 

påverkat analysen. Författarna har innan studiens start diskuterat sina förförståelser med 

varandra samt med andra klasskamrater i grupp. Vissa forskare menar på att 

förförståelsen ska sätta inom parentes medan vissa anser att forskaren istället ska dra 

nytta av sin förförståelse under forskningsprocessen och att den möjligtvis kan skapa en 

djupare förståelse för fenomenet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s 230). 

Författarna tror att ens förförståelse inte speglas i resultatet vid en innehållsanalys som 

inte går så djupt in i livsvärlden, som är en sammanfattande beskrivning av det upplevda 

fenomenet. Vid djupare tolkning och ju mer abstrakt resultatet blir är det troligtvis 

lättare att använda sig av sin förförståelse. Författarna har trots det försökt att bortse 

från sina förförståelser under forskningsprocessen.  

 

Giltighet 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017, ss. 230-231) menar att om deltagare bedöms 

ha erfarenhet om fenomenet som ska studeras bidrar detta till en giltighet, samt en 

beskrivning på hur många deltagare som upplevs tillräckligt. Studien grundar sig på 

upplevda berättelser från 16 kvinnor. Författarna fick svar från sju kvinnor från första 

förfrågan, men författarna upplevde ett tunt material. Denna bedömning kunde göras då 

författarna läste igenom materialet och ny information uppkom i varje berättelse. En 

påminnelse via mail skickades ut, varav tre ytterligare informanter svarade. Författarna 

upplevde fortfarande ett otillräckligt resultat och en ny förfrågan skickades ut för att få 

tillräckligt med material för att kunna skapa ett resultat. När 16 kvinnor hade svarat sågs 

likheter i upplevelserna och inget nytt tillkom i analysen, varpå författarna upplevde att 

antalet informanter var tillräckligt.  

 

Vid en kvalitativ innehållsanalys fokuseras det på variationer i innehållet, vilket innebär 

att det bör finnas tillräckligt med data för att se olika variationer. Författarna har 
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beskrivit vilka kvinnor som deltagit och läsaren kan själv bedöma att det finns en 

spridning bland kvinnorna. Att dessutom både inkludera akuta och urakuta kejsarsnitt 

som inklusionskriterier ökar variationerna ytterligare. I resultatet har beskrivande citat 

tagits med för att visa på ett samband mellan det insamlade materialet och resultatet, 

vilket kan stärka studiens giltighet och läsaren får möjlighet att bedöma sambandet. 

Författarna hade en önskan om att använda citat från alla berättelser, men då vissa har 

varit korta samt några har beskrivit mycket händelser och mindre känslor har det varit 

svårt. Författarna har ändå eftersträvat att använda citat från så många informanter som 

ansetts möjligt. 

 

Tillförlitlighet och delaktighet 

Genom att tydligt beskriva tillvägagångssätt och analysprocessen stärks tillförlitligheten 

(Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 231) vilket författarna upplever att de har 

gjort. Analysprocessen redovisas dessutom tydligt i Tabell 1. Alla berättelser har 

bearbetats var för sig och därefter tillsammans. Författarna har även analyserat och 

sammanställt hela resultatet gemensamt. Att två forskare har genomfört delar av, eller 

hela, leder till att studiens tillförlitlighet ökar (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 

231). 

Vid kvalitativa metoder är forskaren delaktig i ett samspel under intervjuer, samt att 

forskaren ses som en medskapare av texten. Hur neutralt resultatet blir handlar fortsatt 

om forskarens förförståelser, men också om närhet och distans mellan det studerade 

fenomenet samt forskaren (Lundman & Hällgren Graneheim 2017, s. 232). Genom att 

författarna i studien har haft skriftliga intervjuer, och därmed inte träffar eller talat med 

någon av de deltagande kvinnorna kan det skapa möjligheter för författarna att 

distansera sig från materialet och presentera kvinnans röst och inte den egna rösten.  

 

Överförbarhet 

En kvalitativ studie baserar sig på ett litet antal informanter och kan inte generaliseras, 

men det kan vara överförbart till liknande situationer och kontext (Tidström & Nyberg, 

2012, s 126; Danielsson, 2017, s 297). Överförbarheten handlar om i vilken grad studien 

är överförbar till andra grupper och situationer. Författarna kan skapa förutsättningar för 

en god överförbarhet, genom att resultatet är bra beskrivet, samt en tydlig beskrivning 

av deltagare, urval, datainsamling och analys. Därefter ligger det på läsaren att avgöra 

huruvida överförbar studien är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s 232).   

 

Resultatdiskussion 

Det framkommer brett skilda upplevelser från kvinnorna vilket inte är särskilt 

förvånansvärt då varje kvinna bär med sig en unik livshistoria med tidigare upplevelser 

vilket bidrar till hennes specifika upplevelse av kejsarsnittet. Eftersom det endast är 16 

informanter är det dock omöjligt att applicera resultatet på en större grupp kvinnor. 

Styrkan i materialet är att varje kvinnas upplevelse är unik och ger en viss uppfattning 

om hur det erfars att genomgå ett akut eller urakut kejsarsnitt.  

 

För några kvinnor var kejsarsnittet en mycket traumatisk upplevelse, både fysiskt och 

mentalt. De blev fråntagna möjligheten att föda vaginalt vilket för dessa kvinnor skulle 
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skapat en tillfredsställande moderskänsla. Somera, Feeley & Ciofani (2010) har funnit 

liknande fynd i sin studie där kvinnor från Canada vittnar om en känsla av bristande 

kontroll och rädsla inför att behöva genomgå ett akut kejsarsnitt. De berättar att de varit 

rädda för både sitt eget och sitt barns liv. Men för några av kvinnorna innebar 

kejsarsnittet en lättnad, kampen var över och både mor och barn mådde bra.       

 

I resultatet framkommer att kvinnorna haft stort stöd av partnern och då även känt en 

oro över hur partnern mått vid beslutet om kejsarsnitt. De hade funderingar på om 

partner fått tillräcklig med information och verkligen förstod vad som skulle hända. De 

önskade att partnern hade blivit sedda och informerade. I en japansk studie av Yokote 

(2007) beskrivs det att partner upplever ångest och maktlöshet under tiden kvinnan 

opereras. De känner också nervositet och rädsla över hur det ska gå med både kvinnan 

och barnet.  Trots den oro de bär på för hur det ska gå kände de behov av att försöka 

dölja den för att kvinnan inte skulle bli påverkad. Partnerns upplevelser vid ett akut och 

urakuta kejsarsnitt är ganska outforskade och behöver forskas mer på för att vårdare ska 

få en förståelse för partnerns upplevelse i denna situation, för att också kunna skapa 

trygghet hos partner. I en svensk studie baserad på både planerade och akuta kejsarsnitt 

(Johansson, Hildingsson & Fenwick 2013) beskriver de partnerns upplevelse av att föda 

med kejsarsnitt. De beskriver att partnern upplever en oro över både barnet och kvinnan 

oavsett om kejsarsnittet har varit planerat eller inte. De menar också att 

kommunikationen var en viktig faktor för att de skulle uppleva kejsarsnittet som 

positivt. I resultat av vår studie framkommer även där att information saknas och hur 

vårdandet har varit kan ha betydelse för förlossningens utfall.  

 

I resultatet framkommer blandade känslor kring att avsluta förlossningen med ett 

kejsarsnitt och det är flera faktorer som spelar in för hur situationen upplevs. För många 

har det upplevts som en skräck och bidragit till en rädsla inför en eventuellt ny 

graviditet och förlossning. York, Briscoe, Walkinshaw och Lavender (2005) skriver 

även dem att kvinnor som har genomgått ett akut kejsarsnitt upplever en rädsla över en 

eventuell framtida förlossning. De önskar helst att kunna föda vaginalt, men eftersom de 

inte vet om händelsen kommer utspela sig igen och avsluta med ett akut kejsarsnitt 

väljer de hellre kontrollen med ett planerat kejsarsnitt. I en studie av Blomquist, Quiroz, 

MacMillan, Mccullough & Handa (2011) beskriver de att kvinnor som planerar att föda 

vaginalt men som avslutar förlossningen med ett akut kejsarsnitt är den grupp av 

kvinnor som haft flest negativa upplevelser.  De som har varit nöjdast med sin 

förlossning är de som fått beviljat planerat kejsarsnitt. Även Nystedt och Hildingsson 

(2017) bekräftar att akuta kejsarsnitt är en bidragande faktor till en negativ 

förlossningsupplevelse, både för kvinnor och deras partner. 

 

Kvinnor med en negativ förlossningsupplevelse har en större risk för en postpartum-

depression samt att det finns risk att de inte vill eller vågar skaffa fler barn. Att vilja 

skaffa fler barn men att inte våga, och styras av rädslan, kan i sin tur ha en negativ 

påverkan på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Vad bör göras för bättre 

möjligheter till positiva förlossningsupplevelser? Genom att bevilja kvinnor som vill 

föda med planerat kejsarsnitt ökar det tillfredsställelsen hos dessa kvinnor, men hur 

mycket överväger de risker och eventuella komplikationer? Risker finns att kvinnor som 

nekas ett planerat kejsarsnitt påbörjar en vaginal förlossning som inte går att genomföra. 

Att förlossningen istället avslutas med akut eller urakut kejsarsnitt bidrar till risker att 
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förlossningen då upplevs som traumatisk. Vad vinns på att neka ett planerat kejsarsnitt? 

Är det idag rimligt att få välja förlossningssätt när en kvinnas kropp sägs vara 

konstruerad att kunna föda vaginalt? För vissa kvinnor kan en vaginalförlossningen 

tillslut bli omöjlig att slutföra. Några av orsakerna till detta kan handla om att kvinnans 

eller barnets hälsa hotas pga. exempelvis blödning, navelsträngsframfall, brusten 

livmoder eller ett långdraget förlossningsförlopp med uttröttad moder (Wiklund & 

Hildingsson, 2016. s 672). Bör kvinnor få välja förlossningssätt i Sverige idag? På vilka 

grunder som helst? Ska förlossningsvården vara helt fri? I stor omfattning finns 

möjligheten att påverka sin vård och förlossning, men ska rätten finnas att välja 

förlossningssätt? 

 

Att avsluta sin förlossning med ett akut eller urakut kejsarsnitt kan bidra till en negativ 

förlossningsupplevelse. Akuta och urakuta kejsarsnitt kommer fortsätta att ske och 

vikten ligger i att ändå ge så bra förlossningsupplevelse som möjligt i den situationen 

och kvinnan behöver bättre tillfredsställelse under förlossningen. Av resultatet 

framkommer att ett bra stöd och information är viktigt för upplevelsen. Detta bekräftar 

även Karlström (2017) i en ny studie från Sverige. Likheter kan ses med det resultat 

som har kommit fram i vår studie. Karlström skriver att det är vanligare att kvinnor som 

får ett akut kejsarsnitt får en negativ förlossningsupplevelse. Information, stöd under 

förlossningen samt att kvinnan kan känna kontroll är viktiga aspekter för en positiv 

förlossningsupplevelse. De beskriver att när beslutet om kejsarsnitt kommer bör 

kvinnan ges full uppmärksamhet, få den information som behövs och inte lämnas 

ensam. Detta är kärnan för att få en bättre upplevelse i en oväntad situation där kvinnan 

redan är utsatt. I vårt resultat framkommer att kvinnorna ibland upplevde ett otrevligt 

bemötande och avsaknaden av stöd skapade en otrygghet. Även Michels, Kruske & 

Thompson (2013) beskriver att bristen på stöd är en stor bidragande faktor till en 

negativ förlossningsupplevelse. Kvinnorna får en bättre upplevelse med kontinuitet 

bland vårdarna samt ett kontinuerligt stöd. 

 

Cochrane-rapporten är en sammanställning av 22 olika studier där effekten av 

kontinuerligt stöd under förlossningen har undersökts. Vid sammanställningen har man 

kommit fram till att ett kontinuerligt stöd under förlossningen bidrar med många 

positiva effekter som att färre förlossningar avslutas med instrument eller kejsarsnitt, ett 

snabbare förlossningsförlopp samt minskat behov av smärtlindring. Ett annat fynd är att 

kvinnorna har en bättre förlossningsupplevelse och både mor och barn upplever ett 

bättre allmäntillstånd. Inga komplikationer eller negativa upplevelser av kontinuerligt 

stöd har identifieras i studien och alla kvinnor bör ges möjlighet till kontinuerligt stöd 

(SBU, 2013). Detta resultat ses även i en studie av Sauls (2002) som också menar att ett 

kontinuerligt stöd bidrar till en bättre förlossningsupplevelse, mindre användning av 

smärtlindring samt mindre antal förlossningar som avslutas med kejsarsnitt. I Sverige 

råder dock brist på barnmorskor i vissa delar av landet, detta trots ökade antal platser på 

barnmorskeutbildningar. Bristen på barnmorskor leder till för få barnmorskor på 

förlossningsavdelningar för att kunna garantera kvinnorna en närvarande barnmorska 

under aktiv förlossning (Svenska barnmorskeförbundet, 2016). Samtidigt menar 

Svenska barnmorskeförbundet (2014) i sitt 10-punktsprogram för en god vård i 

samband med barnafödande att alla kvinnor ska ha tillgång till en närvarande 

barnmorska med kontinuerligt stöd och inte lämnas ensam under förlossningsarbetet. 

Förlossningsvården bör organiseras och bemannas med detta som ett huvudmål.  
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Att behöva genomgå ett akut eller urakt kejsarsnitt kan skapa ett lidande hos kvinnorna. 

Inte enbart för händelsen i sig utan det finns fler faktorer som kan vara bidragande. Att 

inte få det stöd som önskas skapar en otrygghet och ett lidande hos kvinnan. I studien 

framkommer att en stor faktor som leder till otrygghet är att bli utlämnad och inte få 

tillräcklig information eller kunna förstå vad som händer. Patienten är redan i en utsatt 

situation under en förlossning, inte mindre när det beslutas om att avsluta med 

kejsarsnitt. Därför är det enormt viktigt att kvinnan kan känna trygghet under sin 

förlossning, genom information och stöd. Det kan istället leda till ett välbefinnande och 

en positiv upplevelse. Genom att förstå och ta till sig den enskilda patientens livsvärld 

kan vårdaren stödja kvinnan utifrån hennes behov och skapa välbefinnande (Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003, ss 24). Hillan (1992) menar i sin 

studie om effekter efter ett kejsarsnitt att det råder brister i stödet från barnmorskan och 

avsaknaden av information och kommunikation upplevdes både under förlossningen 

och i eftervården. I vårt resultat framkommer även där att kvinnorna upplever bristfällig 

information genomgående under vårdtillfället.  

 

I resultatet framkommer att kvinnorna upplevde informationen bristfällig under 

graviditeten samt under och efter förlossningen. Även i en studie av Hillan (1992) samt 

en studie av York et al. (2005) beskriver kvinnor som genomgått kejsarsnitt att den 

förlossningsförberedande informationen de fick under graviditeten var otillräcklig och 

fokuseras endast på de vaginala förlossningarna. Kvinnor idag uppmanas till att vara 

förbereda på just en vaginal förlossning. De kan få hjälp genom profylaxkurser och 

föräldrautbildningar. Det är svårt att kunna förbereda kvinnorna mer inför ett akut och 

urakut kejsarsnitt eftersom vi inte vet vilka kvinnor som kommer förlösas på detta sätt. 

Det har framkommit önskemål genom berättelserna om bättre förberedande information 

från barnmorskemottagningarna, men hur mycket kan informeras? Istället för att bevara 

det normala normalt kanske det istället endast bidrar med ökad oro, på grund av att 

ingen på förhand vet vilka kvinnor som hamnar i denna situation. 

 

Kliniska implikationer 

En känsla är alltid unik och personlig och den kan inte antas vara likadan hos nästa 

kvinna. Då den sexuella och reproduktiva hälsan är värdefull för människans 

välbefinnande är det viktigt att lyfta situationer som denna som kan skapa negativa 

förlossningsupplevelser och då inverkar negativt på den sexuella hälsan. Författarna 

önskar med denna studie skapa en djupare förståelse och kunskap för hur kvinnor som 

avslutar sin förlossning med kejsarsnitt kan uppleva situationen. Möjligtvis kan det 

bidra till bättre omhändertagande av dessa kvinnor.  

 

Ett förbättrat samarbete mellan operation, förlossning och den postoperativa 

avdelningen med bättre kommunikation mellan personalen kan leda till en bättre känsla 

hos kvinnan som inte behöver ligga ensam utan information. Kvinnorna i studien 

önskade att positiva minnen hade kunnat skapas av det traumatiska som hänt. Önskvärt 

var bland annat att personalen kunde ta ett foto, eller skriva en liten berättelse om 

födelsen till kvinnan som missade barnets första skrik. 

 

Information och kontinuerligt stöd är som redan nämnts av stor betydelse för kvinnans 

förlossningsupplevelse och författarna tänker sig att det kan vara av stor betydelse att 
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kvinnan och hennes partner redan på barnmorskemottagningen erbjuds denna 

information. Syftet med information vid något eller några tillfällen under graviditet bör 

då ske med fokus på att först och främst normalisera en förlossning, detta för att inte 

skapa onödig oro men också erbjuda information om komplicerade 

förlossningar/kejsarsnitt för att stärka föräldrarna inför sin förlossning.     

 

Kvinnorna uttryckte också att de kände sig i en utsatt situation när de behövde hjälp 

med att ändra läget på sängen. En vanlig känsla var att de upplevde att de var till besvär 

när de bad om hjälp. Personalen kan enkelt hjälpa till med detta genom att tänka på att 

en säng med kontroll kan hjälpa kvinnan oerhört mycket i en redan ansträngd situation 

med mycket smärtor.  

 

Bristen på barnmorskor är en viktig fråga och leder till att förlossningsvården inte är så 

bra som den hade kunnat vara. I den stressiga situation som barnmorskan kan befinna 

sig i är det betydelsefullt att kunna behålla lugnet och skapa en trygghet hos kvinnan. 

Att vara ärlig med vad som händer och sedan ta sig tid att prata med paret efter en sådan 

här händelse kan vara av stor betydelse för deras bearbetning. Förändringar sker inte på 

en dag, men med små medel kan vi göra lite skillnad i det stora hela.  

 

 

SLUTSATS 

Ett akut/urakut kejsarsnitt upplevs väldigt olika beroende på omständigheterna för 

kejsarsnittet samt vad kvinnan bär med sig för erfarenheter sedan tidigare.  Det kan leda 

till en traumatisk och negativ förlossningsupplevelse som kan påverka kvinnans syn på 

sig själv samt sin sexuella och reproduktiva hälsa.  

 

Med den här studien har vi kommit fram till att brist på stöd och information påverkar 

kvinnornas upplevelse negativt. Bristen på stöd kan leda till att kvinnan har svårt att 

känna sig trygg och svårt att slappna av under förlossningsarbetet. Ett viktigt fynd som 

kommit fram är ensamheten som upplevs i hela situationen. Ensamhet som också kan 

härledas till brist på information, att inte veta vad som kommer hända eller vad som har 

hänt. Att vara ensam på den postoperativa avdelningen och fundera på hur allt har gått 

utan att någon kommer och berättar eller bekräftar hur barnet mår.  

 

Bristen på barnmorskor leder till att kvinnor inte alltid kan erbjudas kontinuerligt stöd 

och ha en närvarande barnmorska under sin aktiva förlossning. De kvinnor som får 

kontinuerligt stöd känner ökad trygghet och är mer nöjda med sin förlossning. Ett mål 

för framtidens förlossningsvård bör därför vara; en barnmorska för varje födande 

kvinna.  
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BILAGA 1 

Frågeformulär 

Ålder: 

 

År då kejsarsnittet inträffade: 

 

Vilket barn i ordningen? 

 

Vilket sjukhus var du på? 

 

Berätta så utförligt som möjligt din upplevelse av din förlossning /ditt akuta kejsarsnitt 

och tiden efter med händelser och känslor. Var inte rädd för att skriva en lång berättelse. 

(Skriv gärna ner din berättelse innan du går vidare till frågorna på nästa sida) 

 

Om det är någon av nedanstående frågor som inte besvaras i din berättelse får du gärna 

svara på dem. Om du känner att du redan besvarat frågan så kan du lämna fältet tomt. 

 

Vad var bra? 

 

Vad var mindre bra? 

 

Hur upplevde du barnmorskans arbete med dig? 

 

Hur upplevde du barnmorskans bemötande? 

 

Önskar du att något skulle varit annorlunda och isåfall vad och på vilket sätt? 

 

Om du har förslag på förbättringar i vården gällande medicinsk utrustning, skriv gärna 

ner dem. 

 

Om du har förslag på förbättringar som barnmorskan bör ta till sig, skriv gärna ner dem. 

 

Om du har förslag/synpunkter på andra förbättringar, skriv gärna ner dem. 

 

Kan du tänka dig att genomgå ett kejsarsnitt igen? 

 

Känner du att det hade haft betydelse om kejsarsnittet varit planerat? 

 

Har kejsarsnittet gjort att du inte vågat bli gravid igen? 

 

Hur mår du fysiskt och psykiskt idag? 

 

 

Om du vill tillägga något mer får du gärna lämna en kommentar. 
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BILAGA 2 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om kvinnors 

upplevelse av förlossning som avslutats med kejsarsnitt 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                         ............................................................................... 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Mia Wiberg                                                                        Emelie Gustafsson 

0703-625708                                                                      073-4010611 

 

miajohansson15@hotmail.com                            Emeliiegustafsson@hotmail.se                   
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BILAGA 3 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi vill först börja med att tacka för att just du vill medverka i vår studie och hoppas att 

det även ska tillföra dig något gott. 

 

Studien är en empirisk forskning, vilket innebär att vi som forskare är intresserade av att 

ta reda på upplevda erfarenheter hos kvinnor i den aktuella frågan. För att kunna få ihop 

den datainsamling som är relevant kommer forskarna använda sig utav kvalitativa 

intervjuer i textformat där du som informant skriver ner dina svar utifrån en berättelse. 

Detta görs för att uppnå ett djup i det resultat som sedan ska presenteras. Resultatet 

uppnås genom att man analyserar datainsamlingen genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Man kan tillämpa innehållsanalys på i princip det mesta i skrift, ljud och bilder. 

Innehållsanalysen kan avslöja ledtrådar till djupare budskap av vad som kommunicerats 

genom det som skapas i en skriven text. Forskarna kommer använda sig utav induktiv 

ansats vilket innebär att slutsatser kommer dras ifrån flera enskilda. Författarna kommer 

använda det materialet som inhämtats för att sedan bryta ner innehållet i mindre enheter, 

som består av ord, meningar eller stycken. Enheterna kodas utifrån innehållet i 

enheterna och de koder med liknande innehåll skapar kategorier. När enheterna är 

kodade och kategoriserade kan en mer sofistikerad analys ske för att länka ihop 

enheterna ytterligare och skapa en röd tråd. Forskarna vill ta reda på upplevelserna kring 

en förlossning som avslutas med ett akut kejsarsnitt för att barnmorskor bättre ska 

kunna förstå och bemöta kvinnor som hamnar i den situationen. 

 

Du som informant får i detta mail ett bifogat formulär med enstaka frågor där du får 

skriva ner din berättelse så utförligt du kan, med händelser och känslor. Materialet 

kommer endast användas till denna studie och ingen annan än forskarna kommer ha 

tillgång till den, I studien presenteras inga namn så du är anonym i dina svar. Du får 

sätta dig i lugn och ro och svara på formuläret när du har lite tid över. Vi önskar att få 

tillbaka formuläret senast den 16 april. 

 

I detta mail är även ett samtyckesformulär bifogat. Läs det och skriv gärna på namn, ort 

och datum och sänd tillbaka även det, så snart du har möjlighet. 

 

Om du väljer att inte delta i studien får du gärna meddela oss via mail eller telefon så 

snart du vet att du inte vill delta, även om det är nu innan du börjat svara på frågorna, du 

behöver inte förklara eller uppge några skäl. 

 

Om du känner att du vill ha tillgång till studies resultat när den är klar skickar vi det 

gärna till dig. 

 

Vi vill också uppmana dig till att ta kontakt med en barnmorska på din 

barnmorskemottagning för ett samtal om något rörs upp i samband med studien som du 

skulle vilja prata med någon om. 

Med vänliga hälsningar Emelie och Mia. 


