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Sammanfattning    

 

Plats och stöd för födande är faktorer som påverkar kvinnor vid barnafödande. I Sverige 

sker majoriteten av alla förlossningar på förlossningsklinik. Att kvinnor får längre till sin 

närmaste förlossningsklinik är något som ökar i samband med centralisering av 

förlossningsvården. Det saknas studier i Sverige på kvinnors erfarenheter av att ha långt 

avstånd mil till närmaste förlossningsklinik. Syftet med studien är att beskriva kvinnors 

erfarenheter av att ha över tio mil till närmaste förlossningsklinik. En kvalitativ studie 

med induktiv ansats genomfördes, där telefonintervjuer genomfördes med tio kvinnor 

bosatta i Norrbotten. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys och ledde 

fram till fyra kategorier; “Strategier inför färden: Att försöka få kontroll”, “Att komma 

iväg: Med målet att föda i trygghet”, “Att vara på förlossningen: På gott och på ont”, 

“Eftertankar: Med facit i hand”. Kategorierna utmynnade i temat: Kvinnor tar ett ansvar 

för att hinna föda i trygghet. Avståndet medförde en oro och kvinnor utvecklade strategier 

för att försöka få kontroll över den otrygga situationen. Att ta beslutet om när de skulle 

åka in till förlossningen kunde vara förenat med osäkerhet och beslutet var något som 

kvinnorna hade önskat få bekräftelse i. Att vara på förlossningen beskrevs som en 

trygghet. Där fanns kompetens och resurser och möjlighet att överlåta ansvaret för 

förlossningen till barnmorska. Efter förlossningen fanns en oro för vad som kunde ha hänt 

och tankar om att det var tur att allt gick bra. Resultatet visar att det långa avståndet 

påverkar kvinnor med en oro innan, under och efter förlossningen. 

 

 

Nyckelord: Förlossningsplats, Förlossningsupplevelse, kvinnors erfarenheter, 

förlossningsmiljö, sexuell och reproduktiv hälsa. 

 

 

 

 

 



   

3 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING 4 
BAKGRUND 4 

Plats för födande 4 
Birth territory 5 
Stöd vid barnafödande 5 
Avstånd till förlossningsklinik 6 

PROBLEMFORMULERING 7 
SYFTE 7 
METOD 7 

Ansats 7 
Deltagare 8 
Datainsamling 8 
Dataanalys 9 
Etiska överväganden 9 

RESULTAT 9 
Strategier inför färden: Att försöka få kontroll 9 

Ett logistiskt pussel 10 
Inre förberedelser för att hantera färden 11 

Att komma iväg: Med målet att föda i trygghet 12 
Att försöka förstå kroppens signaler om när det var dags att åka in 12 
Att hantera en oviss färd 13 

Att vara på förlossningen: På gott och på ont 14 
Att inte få stanna 14 
Stöd och bekräftelse 15 
Att inte få den förväntade vården 15 

Eftertankar: Med facit i hand 16 
Oro för vad som skulle kunna ha hänt 16 
Önskan om mer information och vägledning inför färden 17 
Funderingar om framtida barnafödande 17 

DISKUSSION 18 
Metoddiskussion 18 
Resultatdiskussion 20 
Slutsats 24 
Förslag till vidare forskning 24 

REFERENSER 25 

 

 

  



   

4 

 

INLEDNING 

Norrbotten är till ytan Sveriges största län och är en fjärdedel av Sveriges totala yta. Cirka 

250 000 personer är bosatta där. Förlossningsvården i Norrbottens län är koncentrerad till 

två sjukhus, Gällivare sjukhus och Sunderby sjukhus (Region Norrbotten 2017). År 2014 

föddes 2460 barn i Norrbotten, 566 barn på Gällivare sjukhus och 1894 barn på 

Sunderbyn sjukhus (Socialstyrelsen 2015, s. 39). 

 

Det har lyfts i media att avståndet till förlossningsklinikerna i Sverige ökat. Måwe (2017) 

har för tidningen Ottar som är organisationen Riksförbundet för sexuell upplysnings 

(RFSU) sexualpolitiska tidskrift skrivit en artikel om att antalet kvinnor som har över 10 

mil till närmaste förlossningen har ökat från 40 000 till 75 000 sedan år 2000. Kvinnorna 

i Norrbotten är bland de i landet som har längst avstånd till förlossningen. Två 

förlossningskliniker lades ned i Norrbotten i början på 2000-talet (ibid.). Att kvinnor inte 

hinner in till förlossningen och tvingas föda i bilen är något som lyfts i nyheterna och på 

sociala medier. Detta har väckt ett intresse för att studera vilka erfarenheter kvinnor har 

av långt avstånd till sin förlossningsklinik. 

 

BAKGRUND 

Plats för födande 
Fram till början på 1900-talet skedde de flesta förlossningarna i hemmet i Sverige. 

Därefter startades förlossningsavdelningar på de större sjukhusen, samt förlossningshem, 

där normala förlossningar kunde ske. Runt år 1940 skedde den största förflyttningen från 

hemförlossning till institutionsförlossning. Det var en kombination av de gravidas 

önskan, men också som en del av politikernas vilja att främja befolkningsutvecklingen 

och skapa ett mer modernt samhälle (Wisselgren 2005, ss. 130-131). I Sverige idag är 

förlossning på sjukhus det normala (Socialstyrelsen 2001, s.3). I patientinformation från 

1177 Vårdguiden (2015) rekommenderar Stockholms medicinska råd kvinnor att föda på 

sjukhus där det finns tillgång till operation och intensivvård vid eventuella 

komplikationer (ibid.). Förekomst av planerade hemförlossningar i Sverige är mindre än 

2/1000 enligt Socialstyrelsen (2001, s. 50). 

 

I en litteraturöversikt från England av Coxon, Chisholm, Malouf, Rowe och Hallowell 

(2017) studerades kvinnors val av förlossningsplats. Sjukhuset sågs som det normala men 

kunde också ses som den säkraste förlossningsplatsen utifrån tillgång till medicinsk 

teknik, personal och smärtlindring. I en studie gjord av Birthplace in England 

Collaborative Group (2011) undersöktes hur förlossningsplatsen inverkar på andelen 

utförda interventioner och utfall av förlossningen. Författarna utgick från insamlad data 

från 64 538 kvinnor med lågriskgraviditet. De kom bland annat fram till att medicinska 

interventioner såsom förlossningsinduktion, regional anestesi, förlossning med sugklocka 

eller tång, klipp och kejsarsnitt var lägre för friska omföderskor som hade en planerad 

hemförlossning jämfört med planerad förlossning på förlossningsklinik. Studiens belyser 

att detta kan stödja handlingsprogram för att erbjuda friska kvinnor med lågriskgraviditet 

en större valmöjlighet av plats för förlossning. 
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Birth territory 

Birth territory är en teori som utvecklats för att beskriva vad en optimal förlossningsmiljö 

utgör (Fahy, Parratt, Foureur & Hastie 2011, ss. 221-225). Den fysiska miljön vid 

förlossningen, inom teorin benämnd terrängen, innefattar möbler och tillgång till toalett 

med möjlighet till bad. En hemtrevlig miljö som möjliggör en privat sfär för den födande 

kvinnan definierar ett sanktum. Upplevelse av sanktum främjar den fysiska 

förlossningsprocessen och kvinnans upplevelse av välmående. En del kvinnor kan 

uppleva trygghet hemma med en egen vårdare medan andra kan uppleva att vården med 

medicinska resurser och teknologi är en tryggare miljö. Teorin innefattar också inflytande 

från personer i den födande kvinnans miljö. Teorin syftar till att förklara hur kvinnor kan 

stödjas i att få en så kallad ”genius birth”, att kunna ta fram sin inre kapacitet och sina 

förmågor under förlossningen när kvinnan möter svårigheter. ”Genius birth” handlar om 

att kvinnan är stärkt genom hela förlossningen och ser sin prestation, att hon är geniet. 

För att en ”genius birth” ska kunna ske behöver kvinnan vara i en trygg och ostörd miljö. 

På så sätt kan den naturliga förlossningens fysiologi främjas och kvinnan känner sig 

närvarande i sin egen kropp, förkroppsligad. Att vara förkroppsligad innebär att kropp, 

själ och sinne är integrerad, detta påverkas av olika yttre och inre krafter. Integrative 

power handlar om att alla krafter i miljön har målet att nå en genius birth. Kvinnan ska 

kunna svara an mot kroppens signaler, på ett instinktivt sätt, istället för att ignorera dessa 

instinktiva signaler som kommer inifrån. Kraften skall vara på kvinnas självuttryck och 

förtroende på att det är hon som gör valen under förlossningen. Midwifery guardianship 

handlar om att kvinnan känner sig skyddad vilket är en viktig del i att känna trygghet. 

Barnmorskan vaktar kvinnan och hennes terräng så att förlossningen kan ske ostört. 

Barnmorskan respekterar kvinnan med inställningen att kvinnan kan föda sitt eget barn 

och stöttar och guidar kvinnan genom förlossningen (ibid.). 

 

Stöd vid barnafödande 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad barnmorska (Socialstyrelsen 2006, s.13) 

beskrivs att yrkesrollen innefattar att ge kvinnor trygghet, kontinuitet och stöd vid 

förlossning (ibid.). Att kvinnan får stöd under förlossningen har visat sig vara av största 

vikt för att skapa en positiv upplevelse. Förlossningsupplevelsen är betydelsefull och 

påverkar kvinnans välmående under det fortsatta livet (Lundgren 2014, ss.123-124). 

Socialstyrelsen (2001, s. 2) skriver att en positiv förlossningsupplevelse är ett av målen 

med förlossningsvården. En litteraturöversikt av Hodnett, Gates, Hofmeyer och Sakala 

(2013) visar att kontinuerligt stöd under förlossning medför en positivare 

förlossningsupplevelse, färre instrumentella förlossningar och minskat behov av 

smärtlindring. Lundgren (2004) beskriver två begrepp i samband med stöd vid 

förlossning. Att vara följeslagare innebär att lyssna till kvinnan och finnas med henne 

under födseln. Att vara förankrad, vilket barnmorskan bör strävar efter, är att vara 

följeslagare, men också att respektera de gränser som kvinnan har. Barnmorskan strävar 

efter att inte låta kvinnan överskrida sina gränser så som att inte låta smärtan bli 

ohanterbar för kvinnan. Genom att vara med den födande kvinnan kan barnmorskan få 

kvinnan att möta födandet utan rädsla och få kvinnan att förstå sin förlossning men också 

få kvinnan att lita på sin kropp (ibid.). 

 

En vårdmodell som kallas “Case-load midwifery”, har utvecklats för att öka tryggheten 

för blivande mödrar i glesbygd med lång distans till förlossningsklinik. Vårdmodellen 
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innebär att kvinnor får kontinuerligt stöd från samma barnmorska genom graviditet, 

förlossning och eftervård (Landstinget Västernorrland 2017). En studie från Australien 

av Forster et al. (2016) har undersökt kvinnors upplevelse av denna vårdmodell. 

Belåtenhet med vården var högre genom de olika faserna av barnafödandet jämfört med 

kvinnor som inte fick kontinuerligt stöd av samma barnmorska. Kvinnor som fick vård 

enligt vårdmodellen kände sig mer välinformerad och var mer nöjda med stödet från 

barnmorskan, både fysiskt och känslomässigt (ibid.).  

 

Enligt Regeringskansliet (2017) har svenska regeringen beslutat att satsa extra miljoner 

på förlossningsvården och kvinnohälsan för att uppnå en tryggare vård för blivande 

föräldrar (ibid.). Ett treårigt projekt som delvis finansieras av regeringens satsning är 

uppstartat i Västernorrlands län. Detta innebär att blivande mödrar kommer erbjudas 

kontinuitet med samma barnmorska med utgångspunkt från vårdmodellen “Case-load 

midwifery”, något som inte erbjudits inom svensk förlossningsvård tidigare. Projektet 

syftar bland annat till att skapa ett arbetssätt som medför en ökad trygghet för blivande 

mödrar. Genom forskning kommer sedan upplevelsen av att använda “Case-load”- 

vårdmodellen undersökas djupare (Landstinget Västernorrland 2017). 

Avstånd till förlossningsklinik 
Utifrån ett nordiskt perspektiv har en studie från Norge visat att förlossningsklinikerna 

minskat i antal och andelen kvinnor som bor mer än 2 timmar från förlossningen har ökat 

till nästan 5 % procent mellan år 2000 och 2009. I norra delen av Norge är siffran 28 % 

(Engjom, Morken, Norheim & Klungsoyr 2013). I Finland har antalet 

förlossningskliniker minskat med drygt 30 % de senaste 18 åren vilket lett till en 

centralisering, med fler förlossningar per sjukhus (Hemminki, Heino & Gissler 2011). I 

samband med att avståndet ökar till förlossningsklinik ses en ökad risk för oplanerad 

förlossning utanför sjukhus (Engjom, Morken, Höydahl, Norheim & Klungsoyr 2017; 

Ovaskainen, Ojala, Gissler, Luukkaala & Tammela 2015; Renesme et al. 2013). Engjom 

et al. (2017) såg att en oplanerad förlossning utanför förlossningsklinik medförde en tre 

gånger ökad risk för perinatal död.  

 

En studie från Kanada har undersökt stress- och ångestnivå hos kvinnor beroende på 

tillgång till lokal förlossningsvård. Resultatet visade att gravida kvinnor som bodde i 

samhällen med mer än en timme till närmaste förlossningsvård visade en högre nivå av 

stress och oro inför förlossningen (Kornelsen, Stoll & Grzybowski, 2011) . I en studie 

från Australien intervjuades kvinnor från mindre städer i glesbygd kring deras upplevelse 

av att föda barn efter vägen till en mer centraliserad förlossningsklinik. Kvinnor beskrev 

upplevelser av att de berövades på sin latensfas i sitt trygga hem, fokus under latensfasen 

var istället reserelaterade problem (Dietsch, Shackleton, Davies, Alston och McLeod, 

2010). Det skildrades en oro att föda på väg till förlossningen, vilket även beskrivs av 

Kornelsen & Grzybowski (2006). I en studie från Norge av Skirnisdottir, Haukeland och 

Dahl (2016) intervjuades kvinnor om upplevelsen av att ha fött barn innan ankomst till 

sjukhuset. Kvinnorna uttryckte en missnöjdhet över att behöva köra långa distanser för 

att föda och för att göra enklare kontroller under graviditeten (ibid.). I studier från 

Australien av Evans, Veitch, Hays, Clark och Larkins (2011) och från Kanada av 

Kornelsen & Grzybowski (2004) har kvinnor som haft en längre distans till 

förlossningsklinik intervjuats. Att flytta till orten där de ska föda veckor innan beräknad 
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förlossning sågs kunna medföra ekonomiska konsekvenser och en social utsatthet att 

behöva lämna sin familj under flera veckor sista tiden innan förlossningen (ibid.). 

 

I Sverige föds varje år cirka 115 000 barn (Socialstyrelsen 2015, s.9). Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) (2017, s.2) har utvecklat ett kunskapsunderlag med 

utvecklingsområden för att förbättra svensk förlossningsvård till år 2019. I detta beskriver 

SKL (2017 ss. 44-45) den ökade centraliseringen av förlossningsvården i Sverige, och 

vill skapa en mer geografiskt jämlik vård. En möjlighet som beskrivs för detta, är att 

utvärdera hur centraliseringen uppfattas ur ett patientperspektiv och att detta skulle kunna 

medföra en ökad möjlighet till ett mer evidensbaserat beslutstagande gällande 

strukturering av förlossningsvård i Sverige. Centraliseringen har lett till att förlossningar 

på mindre orter i landet lagts ner och medfört ett ökat avstånd till förlossningsklinik för 

vissa kvinnor (SKL, 2017 s.44-45). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och patientlagen (SFS 2014:821) står 

beskrivet att hälso- och sjukvården skall vara lättillgänglig för alla och tillgodose 

patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Vården skall vara på lika villkor 

för hela befolkningen oavsett bostadsort (Socialstyrelsen 2011, s. 3). World Health 

Organization (WHO 2004, s. 8) definierar reproduktiv hälsa som ett tillstånd av fysisk, 

psykisk och socialt välmående i allt som rör reproduktion. Kvinnor har rättighet att på ett 

säkert sätt genomgå graviditet och förlossning, med tillgång till säker vård. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att känna trygghet och stöd är centralt för en positiv förlossningsupplevelse. Tidigare 

studier som studerat kvinnors upplevelse av att ha långt till förlossningen visar att det kan 

innebära psykosociala påfrestningar. I Sverige föds cirka 115 000 barn varje år och den 

ökade centraliseringen medför att allt fler kvinnor får längre avstånd till 

förlossningskliniker. Svensk lagstiftning beskriver att hälso- och sjukvården ska vara 

lättillgänglig och på lika villkor för alla. Det saknas studier om kvinnors erfarenheter i 

Sverige av att ha långt till förlossningskliniken. Sådan forskning medför en djupare 

förståelse för hur kvinnor erfar att ha långt till närmaste förlossningsklinik. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva kvinnors erfarenheter av att ha över tio mil till närmaste 

förlossningsklinik. 

 

METOD 

Ansats 

Då studien syftar till att undersöka kvinnors erfarenheter valdes kvalitativ metod med 

induktiv ansats vilket innebär att inga hypoteser eller teorier föreligger. Induktiv ansats 

är enligt Elo och Kyngäs (2008) lämplig när tidigare forskning inom området saknas eller 

är bristfällig. Insamlad data har bearbetats och analyserats genom kvalitativ 

innehållsanalys. Denna analysmetod gör att data går från specifika delar som analyseras 

och bearbetas till en större helhet (Elo & Kyngäs 2008).  
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Deltagare 

Rekryteringen inleddes genom att publicera en kort beskrivning av studien i sociala 

medier på privat sida och i slutna grupper med anknytning till Norrbottens län. Här fick 

kvinnor som var intresserade möjlighet att via mejl eller PM på sociala medier höra av 

sig för mer information samt anmäla intresse för deltagande. Två deltagare rekryterades 

på detta sätt. En nyckelperson med kontakter i Norrbotten tillfrågades och ytterligare sju 

kvinnor rekryterades via nyckelpersonens sociala medier. Då den geografiska spridningen 

var begränsad gjordes försök att få intervjuer från kvinnor på annan ort via 

nyckelpersonen och tidigare deltagare. Ytterligare en kvinna med längre avstånd till 

förlossningen än övriga deltagare rekryterades via nyckelpersonen. Totalt genomfördes 

tio intervjuer. Flertalet av deltagarna var från samma geografiska område. Via tidigare 

intervjuade kvinnor rekryterades inga ytterligare deltagare. En författare var ytligt bekant 

med en av kvinnorna i studien. Inklusionskriterierna innefattade svensktalande kvinnor 

boende i Norrbottens län som har över tio mil till närmaste förlossningsklinik och med 

minst ett barn fött efter år 2013. 

 

Kvinnorna som deltog var mellan 25-41 år vid intervjutillfället och hade fött mellan ett 

till fyra barn i Norrbottens län. Samtliga kvinnor levde i parrelation vid tiden för 

förlossningarna. Kvinnorna hade mellan 12-20 mil till närmaste förlossningsklinik, med 

en medeldistans på 13,1 mil. Det tog mellan 1,5-2 timmar att köra till närmaste 

förlossningsklinik. Två av kvinnorna hade även erfarenhet av att föda på en 

förlossningsklinik där de hade mindre än tio mil till förlossningsklinik. Två kvinnor hade 

prematura förlossningar, två kvinnor inducerades på grund av överburenhet, en kvinna 

förlöstes med akut kejsarsnitt och en kvinna fick en postpartumblödning. Övriga 

förlossningar hos kvinnorna var normala. Förlossningarna i Norrbotten skedde på länets 

båda förlossningskliniker mellan år 2005 och 2016. 

 

Datainsamling 

De kvinnor som anmält intresse för att delta i studien kontaktades därefter och i samråd 

planerades tid in för telefonintervjuer. Kontakt med deltagarna skedde via mejl, telefon, 

sms och meddelande på sociala medier. Informationsbrev samt samtyckesformulär 

skickades ut. De påskrivna samtyckesformulären skickades sedan tillbaka i ett 

förfrankerat kuvert. En kvinna lämnade inspelat muntligt godkännande.  

 

Samtliga intervjuer gjordes via telefon av logistiska skäl då författarna är bosatta i södra 

delen av Sverige. Intervjuerna gjordes var för sig av författarna. En halvstrukturerad 

intervjuguide användes (se bilaga 3). En halvstrukturerad intervju innebär att försöka få 

informanternas erfarenheter runt ett ämnesområde beskrivna. Intervjuguiden innehåller 

ofta vissa teman som ska beröras, och även förslag på frågor (Kvale & Brinkmann 2014, 

s. 45). Intervjuerna inleddes med bakgrundsfrågor följt av en inledande öppen fråga. 

Därefter följde frågor utifrån olika områden som författarna ansåg intressanta utifrån 

studiens syfte. Intervjuguiden testades i en provintervju som sedan inkluderades då den 

både ansågs relevant och svarade upp mot syftet. Intervjuerna genomfördes mellan april 

och juni 2017. Intervjuerna varade mellan 20- 58 minuter med en snittid på 42 minuter.  

 



   

9 

 

Dataanalys 

Dataanalysen genomfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt Elo och Kyngäs (2008). 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant i anslutning till intervjutillfället. 

Författarna transkriberade både egna och några av varandras intervjuer. När alla 

intervjuer var transkriberade avlyssnades och lästes intervjuerna igenom flertalet gånger 

av båda författarna. Därefter genomfördes öppen kodning, genom att skriva 

meningsbärande enheter i marginalen av alla transkriberade intervjuer. Genom denna del 

av analysen erhålls alla aspekter av innehållet vilket beskrivs enligt Elo och Kyngäs 

(2008). Den öppna kodningen genomfördes på var sitt håll och därefter skedde en 

gemensam genomgång av varje kod och lades in ett gemensamt dokument. De öppna 

koderna överfördes därefter till kodblad och koderna grupperades i avseende likheter och 

skillnader. Därefter kategoriserades koderna in i nya dokument vilket bildade kategorier 

och subkategorier. Koderna abstraherades och blev studiens resultat. Elo och Kyngäs 

(2008) beskriver att abstrahera innebär att göra en generell beskrivning av 

forskningsområdet. Liknande subkategorier bildar kategorier som i sin tur bildar ett 

huvudtema. Kategorier är en sammansatt beskrivning av fenomenet som undersöks och 

syftar till en bättre förståelse för det som studeras. Författarna tolkar och beslutar vad som 

ska vara i vilken kategori (ibid.). Utifrån studiens resultat framkom ett huvudtema som 

bedömdes genomsyra hela resultatet. 

 

Etiska överväganden 

Intervjuerna spelades in, vilket kvinnorna godkänt innan intervjun. Samtliga deltagare har 

i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2008) givit informerat samtycke till att delta i 

studien och att de när som helst, utan att uppge anledning kan avsluta sitt deltagande i 

studien. Informanterna är även informerade om att deras uppgifter behandlas 

konfidentiellt.  

 

Utifrån att intervjuerna kunde väcka känslor och minnen hos deltagarna planerades att 

hänvisa kvinnor till mödrahälsovårdspsykolog om behov fanns. Ingen av kvinnorna som 

deltog i studien gav uttryck för att vara i behov av psykologkontakt efter att intervjuerna 

avslutats.  

 

RESULTAT 

Kvinnornas erfarenheter av att ha över tio mil till närmaste förlossningsklinik beskrivs i 

temat: Att ta ansvar för att hinna föda i trygghet. Kvinnor tog ansvar för att att hinna till 

förlossningskliniken där kompetens och resurser fanns. Kvinnor tog även ett ansvar för 

att barnet skulle överleva. På förlossningen fanns möjligheten att överlåta ansvaret och 

efter förlossningen kände kvinnor en oro och ett ansvar för vad som kunde ha hänt. 

Strategier inför färden: Att försöka få kontroll 

Avståndet medförde oro för att inte hinna till förlossningskliniken i tid. Att endast ha en 

väg dit ökade känslan av utsatthet. Oron innefattade att något skulle hända som fördröjde 

eller förhindrade färden. För att försöka få kontroll gjordes planering och förberedelser 

då det var olika faktorer som påverkade möjligheten att komma iväg, detta var ett 
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logistiskt pussel.  Inre förberedelser var en strategi för att försöka få kontroll. Detta 

presenteras under subkategorierna: “Ett logistiskt pussel” och “Inre förberedelse för att 

hantera färden”. 

Ett logistiskt pussel  

Att förbereda färden för att hinna in till förlossningskliniken när förlossningen startade 

var en strategi som utvecklades. BB-väskan packades tidigt, bilen kontrollerades och 

beredskap fanns för att kunna åka direkt när det var dags. Att inte ha tillgång till bil ökade 

utsattheten när sjuktaxi eller ambulans fick inväntas och fördröjde avfärd. En partner som 

arbetade långt hemifrån fick inväntas och innebar en fördröjning innan avfärd till 

förlossningen. En strategi var att ringa partnern tidigt i förloppet. Att föda på annan ort, 

långt hemifrån innebar att lämna sin sociala trygghet. Det fanns en önskan om att ha sin 

partner kvar på sjukhuset. Kvinnor packade extra kläder samt bilstol för att partnern skulle 

kunna kvarstanna på sjukhuset tills hemfärd.  

 

Om barn fanns i familjen skapade den kommande överlämningen till barnvakt en stress 

och oro då det kunde fördröja avfärden. Oron innefattade hur barnet skulle reagera vid 

överlämning och det var viktigt att det fungerade. För att försöka få kontroll skedde 

planering av barnvakt och logistik med överlämning innan förlossningen. En kvinna 

beskrev: 

 

“ Jag var rädd att det skulle gå lika fort som förra förlossningen och att vi ändå inte 

kan åka iväg för att vi väntar på barnvakt [...] Jag såg liksom framför mig att man i 

paniksmärtor bara lämpar av henne någonstans och hon är jätteledsen och jag hade 

verkligen lite katastroftankar om det hela.”  

 

Med många mil till förlossningen upplevdes ökad risk för bilförlossning och kvinnor 

gjorde förberedelser för detta. Under vinterhalvåret fanns en rädsla och oro för att barnet 

skulle bli nedkylt om det föddes längs vägen. Därför packades åkpåsar och filtar. 

Bilförlossning förbereddes genom att ta med peanger och att skydda bilens klädsel med 

underlägg eller handdukar. 

 

Vägarbeten med lots på vägen till förlossningsklinik medförde en ökad oro för att inte 

hinna in till förlossningskliniken. Att erhålla telefonnummer till lotsen ökade känslan av 

kontroll. Tryggheten ökade av att ha åkt vägen tidigare och då fått en uppfattning om 

framkomligheten. En kvinna valde tillfälligt att bosätta sig i sin stuga tillsammans med 

familjen innan beräknad förlossning. Detta för att undkomma vägarbetena, även om det 

inte innebar en kortare väg till förlossningen. 

 

Vinterhalvåret innebar ofta svårigheter med framkomlighet och väglag. För att försöka få 

kontroll skedde regelbunden uppdatering av väderprognos. Mörker och dåligt väder  

begränsade hastigheten och en strategi var att åka tidigare. Att flytta närmre 

förlossningsklinik övervägdes. Detta försvårades av att ha barn sedan tidigare då det 

medförde en logistisk utmaning. För att undvika vinterförhållanden försökte 

förlossningen planeras till sommarhalvåret. En kvinna beskrev hur de planerade för att få 

barn på sommaren: 
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“Jag tror jag har ägglossning nu, ska vi ha ett barn typ i maj juni så ska vi ligga med 

varandra idag. Så har det varit båda gångerna.”  

Inre förberedelser för att hantera färden 

Genom förberedelser inför olika tänkbara scenarier försökte kvinnor få en större kontroll 

över sin situation. Det uttrycktes tankar om snabb förlossning och att försöka intala och 

lugna sig själv att det skulle gå bra. Information söktes om oplanerad hem- eller 

bilförlossning. Tankar fanns på vem som skulle kontaktas om förlossningen skedde i 

hemmet. Att begära igångsättning hade övervägts, för att vara säker på att vara på plats 

på förlossningskliniken i samband med förlossningen.  

 

Känslan att klara en bilförlossning beskrevs. Tryggheten ökade om partnern var 

sjukvårdsutbildad eller fått information om bilförlossning. Att partnern fått information 

upplevdes vara en falsk trygghet, då det kvarstod en osäkerhet hur partnern skulle hantera 

situationen. Att tidigare haft en okomplicerad förlossning ökade tryggheten inför tanken 

att föda i bilen.  

 

“Nu andra graviditeten så kände jag nog att jaja men nu kan jag föda barn, om det 

sker.. om jag föder barn i bilen så kommer jag att klara av det tänkte jag också.”  

 

Vid snöstorm planerades att köra bakom en plogbil. Utsattheten ökade då 

vinterförhållanden ibland medförde att ambulanshelikoptern inte hade möjlighet att lyfta. 

Akutmottagningen var ett närmare alternativ, men inte ett förstahandsval. Det beskrevs 

som en möjlighet vid isolering på orten eller om det fanns behov att flyga till 

förlossningskliniken.  

 

Att prata med andra kvinnor med erfarenhet av att ha många mil till förlossningen 

upplevdes betryggande. De försökte lugna varandra, det beskrevs som en 

försvarsmekanism. 

 

“Det känns ju, man blir mycket mycket lugnare av att prata med människor.”  

 

Avsaknaden av bekanta med erfarenhet av att ha långt till förlossningen upplevdes som 

stressande. En nyinflyttad kvinna upplevde det inte heller naturligt att prata med 

barnmorskor på MVC då hennes oro kändes onormal i deras ögon.  

 

“Jag tror inte jag hade tagit upp det ändå. Dom har ett annat liksom förhållningssätt 

där uppe känner jag, de tänkte äh, allting löser sig. Och ja så... Och jag är lite mer 

riskmedveten.”  

 

Kvinnan upplevde en distans till graviditeten. Hon vågade inte investera sig 

känslomässigt  på grund av oro för att något skulle hända barnet, att det inte skulle 

överleva relaterat till att hon valt att bosätta sig där det är långt till förlossningsklinik. Det 

medförde ångest nästan dagligen och hon kunde inte glädjas åt det kommande barnet. 

Hon uttryckte att hon inte skulle förlåta sig själv om något hände med barnet. 

 

Avståndet till förlossningen upplevdes som något de måste acceptera, utan valmöjlighet, 

då de var beroende av förlossningsvården, med eget ansvar för transport dit. Avståndet 
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till förlossningskliniken uttrycktes som “sorgligt men sant”. En kvinna uttryckte att hon 

valt att bosätta sig där och att avståndet inte var något som hon kunde göra något åt: 

 

“Det är ju bara så, vi har xx mil och det är inte så mycket mer med det.” 

Att komma iväg: Med målet att föda i trygghet 

Kvinnorna ville föda barn på en förlossningsklinik där de känner sig trygga. Att föda i 

hemmet eller innan ankomst till förlossningskliniken sågs som en stor risk för mor och 

barn. Avståndet gjorde beslutet att åka till ett dilemma mellan att hinna till 

förlossningskliniken eller riskera att komma in för tidigt. Detta försvårades ytterligare av 

osäkerhet på kroppens signaler. Färden till förlossningskliniken var förenat med ett 

risktagande och strategier för att hantera färden utvecklades. Detta presenteras under 

subkategorierna “Att försöka förstå kroppens signaler om när det var dags att åka in” och 

“Att hantera en oviss färd”. 

Att försöka förstå kroppens signaler om när det var dags att åka in 

Det upplevdes svårt att veta när det var dags att åka in till förlossningen, framförallt vid 

första barnet. Att få information från barnmorskan om att åka in i god tid ökade inte 

tryggheten.  Det var svårt att veta hur värkarna skulle kännas för att inte bli hemskickad. 

Att barnmorskan på telefon bekräftade att de var välkomna in upplevdes som tryggt, 

samtidigt som avståndet till förlossningskliniken kvarstod. 

 

“Själva att det är långt till förlossningen som det känns ju som att, det är väl det som är 

problemet, att man känner, man visste inte riktigt, man ville inte åka in om man inte 

visste att det kändes som att nu är det dags.” 

 

Ett kortare avstånd till förlossningsklinik antogs öka tryggheten, att det ökade möjligheten 

att bli bekräftad i förlossningsförloppet. Vardagar sökte kvinnor till 

barnmorskemottagningen för kontroll av förlossningsförloppet. Möjlighet till bekräftelse 

var ingen självklarhet då det begränsades till barnmorskemottagningens öppettider. Att få 

bekräftat av barnmorska att vara i aktiv fas underlättade beslutet att åka in.  

 

Vid plötslig förlossningsstart med kraftiga värkar åkte kvinnor in till förlossningskliniken 

direkt. En osäkerhet på om de skulle hinna in till förlossningen fanns, samtidigt upplevdes 

osäkerhet om förlossningen startat. Kroppens signaler var svåra att förstå och det fanns 

en önskan om bekräftelse. Funderingar fanns på att ringa MVC barnmorskan privat för 

bekräftelse. En kvinna beskrev hur förlossningen startade med kraftiga värkar:  

 

“Då blev jag jättestressad faktiskt, för att då, det var ju då jag kände att det här kan ju 

gå precis hur som helst, hur ska jag veta, jo jag vet ju att det trycker på och det kändes 

som han nästan var i trosorna på mig men jag har liksom ingen aning själv ifall jag är, 

om det är öppet eller inte.”  

 

Att ha fött barn tidigare gav en tillit till den egen kroppen och förmågan att föda. Inför 

förlossningen kände kvinnor sig säkrare på hur det ska kännas när värkarna startar och 

när det är dags att åka in. När värkarna satte igång kunde det uppstå en osäkerhet och 

känsla av att inte minnas hur det skulle kännas.  
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Vid vattenavgång upplevdes att kroppen bekräftade att förlossningen var på gång och ett 

tydligt tecken på att åka in. En kvinna beskrev sin upplevelse när vattnet gick: 

 

“Nästan lite tacksam att vattnet hade gått för då behövde inte jag ta ställning till om jag 

skulle vänta eller om jag skulle åka in.” 

Att hantera en oviss färd 

Bilfärden till förlossningskliniken upplevdes av flera kvinnor som en fruktansvärd och 

okontrollerbar situation. De tog stora risker för att föda på en plats där de kände sig trygga, 

på förlossningen. Färden, ofta i hög hastighet upplevdes ändå ta lång tid. Kvinnorna var 

så inne i sig själva att de inte uppfattade eller brydde sig om hur fort deras partner körde. 

Att undvika titta på hastighetsmätaren beskrevs. En hög hastighet ökade stressen för vad 

som skulle hända om de krockade. En kvinna beskrev att hon för första gången i sitt liv 

hade dödsångest: 

 

“Fruktansvärd verkligen. Alltså då hade jag ju lite... Alltså det var egentligen två 

tankar jag tänkte. Först så tänkte jag såhär bara alltså jag kommer inte överleva det 

här alltså man får ju liksom någon sorts dödsångest alltså när man för det första förstår 

att [sambon] kör ju bilen hur fort som helst liksom, alltså jag tänker vad händer om 

man kraschar eller liksom kör av vägen. Samtidigt, det som har varit min största skräck 

hela tiden är att man föder barn efter vägen… det var jag verkligen verkligen inte sugen 

på att göra.”  

 

Telefonkontakt med förlossningen under färden upplevdes som en trygghet i en 

okontrollerbar situation. Samtalet minskade känslan av ensamhet och ökade tryggheten 

då personalen skulle märka om något skulle inträffa under färden och de inte kom fram.  

Säkerhetsbältet värderades högt och var en självklar del av bilfärden även om det 

upplevdes fruktansvärt att sitta fastspänd med värkar och begränsad rörlighet. En oro 

fanns för att barnet skulle födas i bilen och att barnet då skulle behöva åka obältad till 

förlossningskliniken.  

Kvinnor tog ansvar för att lugna den som körde, att försöka dölja smärtan för att inte 

stressa upp föraren. Det utvecklades strategier för att hantera smärtan i bilen. Dessa 

innefattade fokus på andningen, sätesvärme på högsta nivå,  att försöka tänka på annat, 

lyfta på benen och avlasta skinkor växelvis. Kvinnor kontrollerade även tiden mellan 

värkarna under färden för att försöka få kontroll på situationen: 

 

“Jag räknade minuterna emellan, att det inte blev för tätt och att börja ringa ambulans, 

tre till fem minuter hade jag väl satt som gräns.”  

 

Krystskede i bilen skapade en ökad stress för att inte hinna in. Kvinnor gjorde allt i sin 

makt för att föda i trygghet på förlossningsklinik. Förlossning i bilen försökte förhindras 

genom att hålla emot: 
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“Så då kände jag att, nej men jag får sitta och liksom hålla emot nästan, det kändes 

nästan som huvudet... Så jag kände att jag måste liksom försöka hålla in det. Alltså när 

det börjar pressa på sådär, då förstod jag ju att det är inte långt kvar nu.”  

 

Vetskapen om att personal fanns nära lugnade. Att åka ambulans minskade känslan av 

ensamhet. En avsaknad av smärtlindring och information om förlossningsförloppet 

upplevdes då det inte gavs av ambulanspersonalen. Avståndet till förlossningskliniken 

kvarstod och ett lugn upplevdes först när ankomst skedde med bekräftelse att barnet 

mådde bra. 

 

Att inte vara i värkarbete under färden till förlossningen gav en mer positiv upplevelse. 

En kvinna som inducerades och därmed inte var i förlossningsarbete beskrev färden till 

förlossningen som förväntansfull:  

 

“Jag kommer ihåg, det pirrade så mycket i kroppen, man var ju så förväntansfull för att 

vi trodde ju att idag, idag får vi barn. Alltså, så att det var något helt annat, man var ju 

svinglad. Då ville man ju nästan köra 120km/h bara för att man ville komma fram.”  

Att vara på förlossningen: På gott och på ont 

Att vara på plats gav trygghet med tillgång till kompetens, resurser och bättre 

förutsättningar för barnet. Det innebar en möjlighet att överlåta ansvaret för förlossningen 

till barnmorska. Att ha hunnit fram och vara i tryggheten på förlossningskliniken 

förstärkte känslan av att vilja stanna. En känsla av utsatthet kunde istället uppstå om den 

förväntade vården inte erhölls. Detta presenteras under subkategorierna: “Att inte få 

stanna”, “Stöd och bekräftelse” och “Att inte få den förväntade vården” 

Att inte få stanna 

Att inte vara i aktiv fas vid ankomst till förlossningskliniken väckte känslor av besvikelse 

och skam. Det vittnades om känslor av att bli avvisad och utkörd från förlossningskliniken 

och att ha stressat i onödan. En lyhördhet fanns för hur barnmorskan upplevde ankomsten.  

 

Kvinnorna önskade stanna nära förlossningskliniken när de blev bedömda att vara i 

latensfas men själva kände att förlossningen var på gång. De önskade att ha sitt värkarbete 

i avskildhet och inte på allmänna ytor. En kvinna som bedömdes vara i latensfas skulle 

göra en ny kontroll efter några timmar, hon väntade i cafeterian på sjukhuset.  

 

“Då hade det varit skönt att antingen kunnat vara hemma den tiden eller ha ett 

hotellrum så man åtminstone kunde stå i en dusch eller ligga ner i en säng. Nu satt jag 

typ vid ett bord och kräktes i en papperskorg.”  

 

Att stanna på patienthotellet upplevdes vara det bästa alternativet till att vara hemma, där 

värkarbetet skedde ostört med tillgång till dusch och toalett. På patienthotellet fanns en 

fortsatt oro för tiden tills förlossningen startade och en avsaknad av bekräftelse på var i 

förlossningsförloppet de befann sig. En oro fanns för att behöva åka hem om 

förlossningen dröjde. 
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“... Då känns det ju ganska lugnande ändå, att nu är vi på plats, samtidigt, att man är 

ju lite, tänk om det inte händer någonting och så blir vi hemskickade, så får vi åka hela 

den vägen igen. Det är klart, sånt oroar, det gör det, det går inte att komma ifrån. Man 

funderar på utifrån det inte händer någonting nu, utifrån att bebisen inte kommer nu, 

vad gör vi då? Hur gör vi då liksom?”  

 

En kvinna som bedömdes vara i latensfas beskrev att hon inte upplevde avståndet som ett 

problem, hon hade mycket att göra hemma och valde att åka hem och invänta aktiv 

förlossning.  

Stöd och bekräftelse 

Att vara på plats på förlossningskliniken gav möjlighet att överlämna ansvaret till 

barnmorska. Den oro och det ansvar som var förenat med avståndet lättade från 

kvinnornas axlar. Här beskrivs ankomsten till förlossningsrummet efter ett intensivt 

värkarbete i bilen: 

 

“Fantastiskt. Alltså liksom när man.. när man väl får komma in på salen och man 

känner att nu får vad som helst hända.. alltså nu lägger jag min kropp i 

barnmorskornas händer liksom då var jag inte orolig över huvud taget. Alltså där 

släppte all oro. Framförallt när det visar sig att jag är 10 cm öppen, jag ska föda barn 

nu liksom. Då börjar man ju förstå, ja alltså då kanske det inte är så konstigt att 

situationen har känts helt fruktansvärd fram tills nu.”  

 

Avståndet till förlossningskliniken medförde att kvinnor ibland hade stor del av sitt 

förlossningsarbete i bilen. Det upplevdes att det gick fort från ankomst tills att barnet 

föddes. Att komma in i slutskedet av förlossningen medförde att kvinnor inte hann få den 

smärtlindring eller det stöd som förväntades under förlossningen. En kvinna beskrev sin 

ankomst till förlossningen, några minuter senare föddes barnet: 

 

“ De [personalen]mötte ju mig, mötte oss i den där entrén då och då tror jag, jag hade 

väl som värsta värkarna då och så kröp jag in minns jag.” 

 

Tryggheten att vara på plats på förlossningen främjades av god kontakt med personalen 

med lyhördhet för individuella behov. Att barnmorskan såg behoven innan de hade 

verbaliserats ökade tryggheten. Värkarbete på förlossningen gav möjlighet till stöd från 

personalen, bekräftelse på förlossningsförloppet, vilket skapade en känsla av kontroll 

över smärtan. Möjlighet till smärtlindring innebar att värkarbetet blev lättare att hantera. 

Att möta en barnmorska på förlossningen som var bekant sedan tidigare ökade 

tryggheten. Likaså av vetskapen om att operation och material fanns tillgängligt om 

behov skulle uppstå. 

 

Att inte få den förväntade vården 

Att vara på förlossningen beskrevs inte alltid som tryggt, det kunde istället ge en känsla 

av utsatthet. Utsattheten ökade för kvinnor som haft en riskfylld färd till förlossningen 

för att föda i trygghet. Stressad personal och en kaotisk situation på förlossningskliniken 
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var förenat med en upplevelse av att bli utsatt för risker och att inte bli sedd. Känslorna 

av utsatthet förstärktes av att inte få den förväntade vården: 

 

“Som sagt, man ligger där, man är utsatt, man är naken och ut vill man att den ska 

komma och man vill att det ska gå bra. För man man.. eller jag ifrågasatte inte ens utan 

jag gjorde som de sa.” 

 

Att vara på plats medförde en oro för inställelsetiden för läkare om 

förlossningskomplikation skulle uppstå. Att tidigare fött barn gav en ökad tillit till sin 

förmåga att föda och minskade oron för komplikationer och inställelsetid. Kännedom om 

att narkosläkare och gynekolog fanns tillgängliga på sjukhuset ökade tryggheten.  

 

Det uttrycktes en bitterhet över att förlossningskliniker stängts i landet och att det 

förekommer brist på personal och vårdplatser på den närmaste förlossningskliniken. Det 

fanns önskan om att ha en barnmorska hos sig under hela förlossningen samtidigt som det 

fanns förståelse för svårigheter att planera bemanning på förlossningskliniker. 

Eftertankar: Med facit i hand 

Efter förlossningen fanns en oro för vad som kunde skett under färden till 

förlossningskliniken samt önskemål om mer vägledning och råd från barnmorska om 

tillvägagångssätt i en akut situation. Erfarenheterna påverkade kvinnor inför om de ville 

planera flera barn. Detta presenteras under subkategorierna “Oro för vad som skulle 

kunna ha hänt”, “Önskan om mer information och vägledning inför färden” och 

“Funderingar om framtida barnafödande”. 

Oro för vad som skulle kunna ha hänt 

Om förlossningen gått fort fanns en lättnad över att ha hunnit in. I efterhand bar kvinnor 

en oro för vad som skulle hänt om barnet fötts längs vägen, i synnerhet om förlossningen 

varit komplicerad eller barnet varit i behov av insatser vid födseln. En kvinna med 

komplicerad förlossning beskrev: 

 

“Då har jag ju tänkt tanken lite granna att jaha men om det här hade hänt alltså 

hemma eller i bilen, hade det kunnat ge skador på honom då eller? För jag mena, nu 

hade jag ju all hjälp i världen för att få ut honom.” 

 

Det upplevdes en ökad oro efter förlossningen om den skett under vintertid eller i 

samband med vägarbete, då framkomligheten var begränsad. En kvinna som fött sitt barn 

efter en snabb förlossning beskrev följande: 

 

“Och då kände jag och min sambo också att det är himla tur att barnet kom nu för vi 

hade aldrig hunnit fram då de hade satt igång med vägarbeten. Det var precis i den 

vevan. Så då kände man bara usch... Det är himla tur att det blev som det blev, att vi 

hann in.” 

 

Efter förlossningen väcktes känslor av utsatthet om värkarbetet skett på allmänna ytor 

utan tillgång till avskildhet, något som kvinnor inte orkade ifrågasätta under värkarbetet. 

Det uttrycktes önskemål om att det skulle finnas platser avsedda för kvinnor i latensfas 
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på sjukhusets patienthotell och att det borde vara en prioriterad fråga då tillgången på 

förlossningskliniker är begränsad. 

Önskan om mer information och vägledning inför färden 

Efter förlossningen fanns önskemål om mer konkret information inför bilfärden till 

förlossningskliniken, då avståndet ökade oron för bilförlossning. 

 

“Ja alltså till viss del med tanke på att det är som det är, att avståndet är så långt så 

kanske dom [barnmorskorna]ska informera att blir det akut då ska ni ta in bilen åt 

sidan, i en parkeringsficka och ringa 112 eller ring dit eller ring dit liksom, eller 

fortsätt kör. Att någon säger något i alla fall om vad man ska tänka på.” 

 

En kvinna beskrev att hennes sambo efterfrågat konkreta råd om bilförlossning på ett 

barnmorskebesök, men att det nonchalerats av barnmorskan. Efteråt tänkte hon att 

barnmorskan hade en skyldighet att ge den informationen. 

 

“Kan jag liksom få en liten förlossningsguide for dummies liksom?”  

 

Då avståndet kvarstod, nämndes att ingen information hade kunnat göra dem lugna. 

Kvinnor upplevde att barnmorskor under föräldrautbildningen informerade om att 

förlossning med första barnet skulle ta lång tid. Detta skapade efteråt en känsla av att ha 

varit för lugn och oförberedd på en snabb förlossning. Informationen om att stanna 

hemma så länge som möjligt medförde även att kvinnor inte ville komma in till 

förlossningen för tidigt och uppta vårdpersonalens tid i onödan. 

 

“Man var ju så himla liksom drillad i att… ah men såhär att…[..] när förlossningen 

började att man bara skulle ta det lugnt hemma liksom [..] Men i och med att man hela 

tiden har blivit matad med informationen att en förlossning för förstagångsföderska tar 

så himla lång tid så är man ju kanske lite väl lugn… att man viftar bort liksom ..jaha 

vad är det jag känner nu, ja men det är ju säkert lite förvärkar [..]. ”   

Funderingar om framtida barnafödande 

Kvinnorna är medvetna om avståndet till förlossningen när de blir gravida. Kvinnor 

beskrev att det inte påverkat dem i sin barnplanering och att de kände sig trygga inför att 

planera fler barn. Om en rädsla funnits hade de bosatt sig någon annanstans. Dock uppgav 

kvinnor att de inte hade vågat bosätta sig i nordligare delar av Norrland på grund av ökat 

avstånd till förlossningsklinik. En kvinna i studien hade flyttat och var tveksam till att 

skaffa fler barn på en plats där hon behövde tänka på avståndet. Likaså beskrevs tankar 

om att de som planerar barn inte bosätter sig på vissa orter i Norrbotten och att avståndet 

medför att vissa kvinnor väljer att inte skaffa barn. 

 

“Jag vet också, jag har kompisar som inte skaffar barn överhuvudtaget eller inte 

skaffar fler barn för att de vill inte... riskera någonting.” 

 

Den tidigare förlossningen påverkade hur en ny graviditet upplevdes. Vid en tidigare 

komplicerad eller snabb förlossning ökade oron för avståndet och  att åka in direkt vid 
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förlossningsstart planerades. Hade förlossningen gått fort beskrevs planer på att förbereda 

för att förlösa i bilen.  

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) lämpar sig kvalitativ innehållsanalys även om kunskapen 

och erfarenheten hos forskarna är begränsad. Författarna är nybörjare inom forskning och 

upplever att metoden fungerat bra att använda då analysprocessen varit enkel att följa. 

Metoden är väl använd vid forskning inom vården. 

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 196-197) skriver att fyra begrepp: giltighet, 

tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet, inom kvalitativ forskning används för att 

avväga trovärdigheten i ett resultat. Trovärdighet handlar också om hur författarnas 

förförståelse inverkat på bearbetning av resultatet. Enligt Rosberg (2012, s.110) skall det 

eftersträvas att författaren medvetandegör och åsidosätter förutfattade meningar inom 

området. Författarna till föreliggande studie diskuterade eventuell förförståelse för att 

medvetandegöra och åsidosätta denna. En önskan om att förstå kvinnornas erfarenheter 

och utifrån studiens syfte har en neutral utformning av ordval skett, ord som målar 

avståndet negativt har undvikits samt en öppen inställning under intervjuerna har hållits.  

 

Begreppet giltighet handlar om sanningen i studiens resultat (Lundman & Hällgren 

Graneheim 2012, ss. 197-198). Läsaren ges en ökad möjlighet att värdera studiens 

giltighet om de tydligt beskrivs hur analysen av resultatet gått till samt att det går att se 

hur urvalet av informanter skedde (ibid.). Urvalsförfarande och analys i föreliggande 

studie har tydligt redogjorts för att underlätta detta. Rekrytering skedde till stor del via en 

nyckelperson, något som inneburit både för- och nackdelar. Fördelen med att rekrytera 

via en nyckelperson var framförallt att det underlättade rekryteringen. Nackdelen kan vara 

att kvinnorna verkar och bor i liknande kontext och då få en begränsad spridning av 

deltagare. Under rekryteringen sågs att flertalet av deltagarna var från samma geografiska 

område. Detta ansågs inte vara en svaghet då det svarade till studiens syfte. En styrka ses 

i den bakgrundsinformation som inhämtades från deltagarna. Det ses en spridning i ålder, 

antal barn och avstånd till förlossningen. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 

s 198) kan variationer hos informanterna öka möjligheten för att belysa det som önskas 

undersökas från olika perspektiv. En nackdel för föreliggande studie kan vara att kvinnans 

yrke inte efterfrågats. Efteråt kan detta ses som en svaghet då denna variation inte kan 

bedömas.  

 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) beskriver att användning av citat i 

studien kan underlätta för läsaren att göra en bedömning av giltigheten. I denna studie har 

citat från deltagarna använts i redovisningen av resultatet. Deltagarnas koder har valts att 

inte redovisats för att skydda anonymiteten. En spridning mellan kvinnorna har 

eftersträvats vid val av citat till resultatet. Elo och Kyngäs (2008) påpekar att användning 

av citat stärker en studies trovärdighet men att informanterna inte ska kunna identifieras. 
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Alla intervjuer lästes igenom ett flertal gånger innan analysen påbörjades. Analyseringen 

skedde intervju för intervju och startade med att göra öppen kodning enskilt. Därefter 

diskuterades alla koderna igenom innan de slutgiltiga koderna skrevs in i ett gemensamt 

dokument i datorn. Därefter skedde all analyseringen tillsammans av författarna. Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 198) handlar tillförlitlighet om att författarna 

under hela studiens process styrker sina ståndpunkter kring insamlat material. 

Tillförlitlighet ökar av att författare genomför analys tillsammans och tar del av varandras 

intervjuer (ibid.).  I föreliggande studie har en gemensam analys genomförts. Författarna 

har tagit del av varandras intervjuer samt diskuterat analysen av insamlat material genom 

hela processen vilket kan öka resultatets tillförlitlighet. 

 

Om ett resultat kan överföras till andra situationer eller individer handlar om studiens 

överförbarhet. För att kunna bedöma en studies överförbarhet är det av vikt att läsaren 

noggrant kan se sammanhanget för studien samt urval, informanter, insamling av data 

och analysen (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 197-198). Kontext och 

urvalsprocess i föreliggande studie är tydliggjort och det ses att överförbarheten av 

resultatet skulle kunna ske på kvinnor i liknande kontext. 

 

I en kvalitativ intervju är intervjuaren medskapare till materialet vilket leder till en 

delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 197-198). En av författarna var 

ytligt bekant med en informant, något som inte bedömdes inverka negativt på intervjun. 

Det sågs som en fördel då kvinnan upplevdes ha lätt att öppna upp sig och berätta om sina 

erfarenheter av avståndet till förlossningskliniken. 

 

Ett av inklusionskriterierna var att minst ett av barnen skulle vara födda efter år 2013. 

Detta då det önskades att kvinnan skulle ha minnet av en förlossning aktuell. Flera 

kvinnor hade även fött barn tidigare och delgav sina erfarenheter också från dessa 

förlossningar. Informanterna upplevdes komma ihåg sina tidigare förlossningar och 

kunde delge olika aspekter, även om de kunde uppge att vissa saker var glömda från 

tidigare förlossningar.  

 

Telefonintervjuer genomfördes av praktiska skäl då författarna bor i södra Sverige och 

deltagarna bor i Norrbotten.  Kvale och Brinkmann (2014, s 190) beskriver att en av 

fördelarna med telefonintervjuer är att personer som bor avlägset kan intervjuas. Andra 

fördelar som framkom var att tid och plats för intervjun kunde anpassas efter informantens 

önskemål. Då alla informanter hade småbarn fick tiderna för intervjuerna ibland bokas 

om för att passa intervjupersonen bättre. Enligt Trost (2010, s.65) skall miljön vara så 

ostörd som möjlig, ingen obehörig skall höra intervjun. Deltagaren själv kunde välja vart 

hon ville sitta, på en plats där hon kände sig trygg. Tankar finns att kvinnan kunde känna 

en anonymitet, att de inte behövde tänka på sitt eller intervjuarens kroppsspråk och hur 

det uppfattas. Trost (2010, ss. 94-95) skriver att en fysisk intervju kan riskera att påverkas 

av kroppsspråk och gester, från både intervjuare och deltagare. En nackdel med 

telefonintervju är enligt Trost (2010, s. 42) att telefonintervjuer inte är att föredra om det 

önskas en djupgående intervju. Deltagarna i föreliggande studie har inte upplevts 

begränsade delgivningen av sina erfarenheter. Intervjuerna tog i snitt 42 minuter, vilket 

tolkas som att det var ett bra sätt för kvinnorna att delge sina erfarenheter. 
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Den första intervjun som genomfördes var en provintervju där intervjuguide och diktafon 

prövades. Intervjun blev betydligt kortare än de övriga intervjuerna, vilket kan bero på 

ovana hos intervjuaren. En provintervju syftar enligt Danielsson (2012, s. 169) till att 

intervjuaren ska komma in i rollen som intervjuare, men också att pröva tekniken och sitt 

material. Provintervjun valdes att inkluderas i studien då den svarade an mot syftet och 

var innehållsrik. Totalt genomfördes tio intervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 

156) är ett lämpligt antal intervjuer 5 till 25 stycken, beroende på tid och resurser.  

 

Intervjuerna gjordes var för sig av författarna då de skedde över telefon. Att göra 

intervjuerna tillsammans tros försvåra för deltagaren att veta vem som pratar och därmed 

försvåra kontakten. Efter intervjuerna lyssnade båda författarna igenom materialet. Detta 

för att utföra intervjuerna på liknande sätt. Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 49) 

skapas materialet under en intervju i interaktionen mellan intervjuare och informant. 

Detta gör att ingen annan hade kunnat göra en likadan intervju.  

 

Vid intervjuerna användes en halvstrukturerad intervjuguide. Enligt Danielsson (2012, ss. 

167-168) kan en inledande fråga användas, därefter kan uppföljande frågor utifrån det 

specifika ämnesområdet ställas. Kvinnorna fick börja berätta om sina erfarenheter utifrån 

en inledande fråga, de kunde då styra intervjun till de områden de upplevde viktiga och 

relevanta utifrån sina erfarenheter. De områden som inte berördes av kvinnan vid den 

inledande frågan och som önskade svar på, ställdes som uppföljande frågor. Polit & Beck 

(2012, s. 537) beskriver att en halvstrukturerad intervjuguide möjliggör att författarna får 

en bredare information från informanterna och ger informanten en större frihet att berätta. 

En nackdel med en halvstrukturerad intervjuguide tänker författarna är att nyanser i 

deltagarnas berättelser kan missas då områden som skulle beröras var förutbestämda, 

även om den öppna inledande frågan gav kvinnorna möjlighet att berätta det som de kände 

var aktuellt. 

 

Kvinnorna upplevdes tycka att det var givande och viktigt att få berätta sina erfarenheter. 

De hade en önskan om att ta del av resultatet av studien då den kändes aktuell. Kvinnorna 

fick själva anmäla intresse för att delta i studien. Författarna tänker att detta var 

fördelaktigt då informanterna som anmälde intresse ville berätta om sina erfarenheter och 

delgav mycket under intervjuerna.  

Resultatdiskussion 
Resultatet av föreliggande studie beskrivs i huvudtemat Att ta ansvar för att hinna föda 

i trygghet, och i följande fyra kategorier: Strategier inför färden: Att försöka få kontroll, 

Att komma iväg: Med målet att föda i trygghet, Att vara på förlossningen: På gott och 

på ont och Eftertankar: Med facit i hand. 

 

I föreliggande studie beskrevs att kvinnorna med över tio mil till förlossningen upplevde 

en oro under graviditeten inför färden till förlossningen. Kvinnorna försökte få kontroll 

över sin situation genom att utveckla olika strategier. Liknande resultat ses av Kornelsen 

och Grzybowski (2006) som intervjuat kvinnor om att lämna sin hemort inför förlossning. 

Att planera graviditeten utifrån årstid beskrevs som ett sätt att undvika svåra 

väderförhållanden som kunde förhindra färden. Detta ses även i vår studie. Utifrån 

WHO:s definition för sexuell och reproduktiv hälsa om att människor ska kunna 
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fortplanta sig när de vill (WHO 2004, s.8), ifrågasätter vi om det verkligen gäller då 

föreliggande studies resultat visar att en önskan fanns om att föda barn på sommarhalvåret 

när väglaget var bättre. Att vara beräknad under vinterhalvåret ökade oron för 

framkomligheten till förlossningskliniken och riskerna med kylan. 

 

I föreliggande studie hade ingen övervägt planerad hemförlossning. De såg en 

hemförlossning som ett stort risktagande för både mor och barn. De ville föda på 

förlossningsklinik, med tillgång till utbildad personal och rätt material. Att kvinnor kan 

uppleva sjukhus som den säkraste förlossningsplatsen beskrivs i tidigare studie av Coxon 

et al. (2017), samt Borelli, Walsh och Spiby (2017).  Kvinnor i vår studie beskrev att de 

inte hade något annat alternativ än att ta sig dit förlossningsvården fanns och att det bara 

var att acceptera. 

 

I föreliggande studie uttrycktes en vilja att hinna in till förlossningen men också en önskan 

om att inte åka för tidigt, vilket upplevdes som ett dilemma. Att kvinnor som har lång 

distans till förlossning kan uppleva ett dilemma kring avfärd är även beskrivet i en studie 

av Dietsch et al. (2010) där kvinnor intervjuats kring sin upplevelse av att föda innan 

ankomst till förlossningsklinik. I resultatet framkom att söka sig till förlossningsklinik 

och bli bedömd att vara i latensfas kunde väcka känslor av skam. Liknande resultat 

beskrivs i en studie av Eri, Blystad, Gjengedal och Blaaka (2008) där förstföderskor 

intervjuats kring deras upplevelse av kontakt med förlossningsklinik i tidigt skede av 

förlossningen. Kvinnor beskrev en känsla av genans, att ha kommit för tidigt, när de sökt 

förlossningsvård i latensfas och blivit hemskickade (ibid.). I föreliggande studie framkom 

att kvinnorna kunde känna en osäkerhet kring kroppens signaler, om förlossningen var 

igång, vilket försvårade beslutet att åka in. Att kvinnor kan uppleva det svårt att avgöra 

om de var i aktiv förlossning bekräftas i tidigare studier (Carlsson, Hallberg & Odberg 

Pettersson, 2007; Eri, Blystad, Gjengedal & Blaaka 2008; Skirnisdottir, Haukeland & 

Dahl 2016; Ängeby, Wilde-Larsson, Hildingsson & Sandin-Bojö 2015). I resultatet 

framkom att kvinnorna hade en önskan om att få bekräftelse på var i förlossningsförloppet 

de befann sig. Distansen till förlossningskliniken kunde medföra att de istället vände sig 

till den närmare barnmorskemottagningen för kontroll. Den möjlighet var dock helt 

beroende av tid på dygnet och veckodag vilket medförde svårigheter att få denna 

bekräftelse från barnmorska. Att kvinnor önskar bekräftelse om var de är i 

förlossningsförloppet har även framkommit i en tidigare studie av Carlsson, Hallberg och 

Odberg Pettersson (2007), samt i studien av Eri, Blystad, Gjengedal och Blaaka (2008) 

som också beskriver att bekräftelsen kan medföra en ökad trygghet hos kvinnor när de 

vet var de är i processen och ge kvinnor en känsla av mer kontroll. Utifrån föreliggande 

studies  resultat ses att långt avstånd till förlossningsklinik försvårar för kvinnorna att få 

bekräftelse om de är i aktiv förlossning. Kvinnor som blev välkomnade in till 

förlossningen av barnmorska upplevde att beslutet om att åka in ändå blev deras då 

avståndet kvarstod. De hade svårt att förstå kroppens signaler och ville inte åka in i 

onödan. Vi tänker att de blev ansvariga för att åka i rätt tid, fast de hade en önskan om att 

dela ansvaret med barnmorska.  

 

Färden till förlossningen var något kvinnorna fick hantera för att ta sig till tryggheten. 

Färden ledde till begränsad möjlighet till mobilisering vilket blev påtagligt vid smärtsamt 

värkarbete. I studien beskrevs att färden till förlossningsklinik kunde ske i hög hastighet 

på riskfylld väg. Färden kunde väcka känslor av ensamhet, bristande kontroll, rädsla och 
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dödsångest. Enligt teorin “Birth territory” av Fahy, Parratt, Foureur och Hastie (2011, ss. 

221-225) kan rädsla medföra en negativ inverkan på förlossningen. Stresshormon har 

kärlsammandragande effekt vilket kan medföra minskad syresättning till fostret samt 

hämma oxytocinet och därmed förlossningens naturliga fysiologi. Teorin belyser vikten 

av stöd och en lugn, trygg och ostörd miljö runt den födande kvinnan (ibid.). Föreliggande 

studie visar att avståndet till förlossningsklinik kan göra att större delen av 

öppningsskedet sker i bilen. Vi anser att bilen är motsatsen till vad en optimal 

förlossningsmiljö är och kvinnan har då mindre möjlighet till en “genius birth”. 

Författarna ifrågasätter också om kvinnan har möjlighet att uppleva sanktum i denna 

miljö, som är av vikt för en trygg förlossning. Fahy, Parratt, Foureur och Hastie (2011, 

ss. 221-225) beskriver att upplevelsen av sanktum ökar om det är en känd och trygg miljö 

för kvinnan. Vi tänker att avståndet medför en ovisshet, att inte veta i vilken miljö 

förlossningen kommer att ske. Det tänker författarna ökar känslan av utsatthet. 

 

Att prata med barnmorskan i telefon under färden till förlossningen upplevdes tryggt och 

minskade känslan av ensamhet. Som beskrivs ovan är barnmorskans roll vid en 

förlossning bland annat att stötta kvinnan. Vi tänker att det är viktigt för barnmorskor som 

arbetar med kvinnor som har långa avstånd till förlossningen att ha förståelse för att 

kvinnan kan uppleva samtalet som betydelsefullt. Det hade varit intressant att se hur 

förlossningsupplevelsen skiljer sig för kvinnor som haft telefonkontakt med barnmorskan 

under färden in till förlossningen jämfört med de som inte haft det. Författarna till 

föreliggande studie tänker att stödet per telefon är begränsat och inte är ett optimalt stöd.  

 

Resultatet visade att kvinnorna kände en lättnad av att vara framme vid 

förlossningskliniken bland kompetens och resurser. En möjlighet att överlåta ansvaret för 

förlossningen till barnmorskan beskrevs. Liknande resultat ses i studien av Carlsson, 

Hallberg och Odberg Pettersson (2006) som undersökt kvinnors upplevelse av vård i 

latensfas. I den studien beskrevs trygghet och kontroll när någon annan kunde ta över 

ansvaret för förlossningen och barnets mående (ibid.). Meyer (2012) beskriver att kontroll 

dels handlar om att kvinnan har tillgång till kontinuerlig information om det som händer 

i förlossningsprocessen (ibid.) I föreliggande studie upplevdes smärtan att vara mer under 

kontroll på förlossningen, då smärtan kunde relateras till förlossningsförloppet.  Som 

beskrivits ovan tog kvinnorna ett ansvar men också risker för att hinna in till 

förlossningskliniken som de upplevdes vara den tryggaste platsen att föda på. Att då inte 

få den förväntade vården beskrevs skapa en utsatthet. Författarna tänker att utsattheten 

ledde till en ökad besvikelse då kvinnorna kunde ha tagit stora risker för att komma dit 

och få dela ansvaret för förlossningen med barnmorskan. 

 

I bakgrunden lyfts barnmorskans roll som förankrad följeslagare. Lundgren (2004) 

skriver att barnmorskan som förankrad följeslagare skall sträva efter att vara tillgänglig, 

delaktig och dela ansvaret för förlossningen med kvinnan. En närvarande barnmorska kan 

hjälpa kvinnan att förstå sitt förlossningsförlopp (ibid.). I föreliggande studie ses att 

kvinnorna tog ett stort ansvar för sin förlossning och kunde ha en önskan om att dela 

ansvaret med barnmorskan. De kvinnor som haft förlossningsarbete i bilen fick inte 

möjlighet att få det stöd av barnmorskan som de hade kunnat önska. I studien av 

Borrelli,Walsh och Spiby (2017) sågs att barnmorskans huvuduppgift är att vara med 

kvinnan och stötta och guida henne. Stöd och bekräftelse är något som författarna ser att 

flera av kvinnorna önskat. Case-load midwifery som beskrivs i bakgrunden, där en 
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barnmorska följer kvinnan innan, under och efter förlossningen, tänker författarna hade 

varit till fördel även för kvinnorna i denna studie. Upplevelsen av trygghet ökade också 

av att bli förlöst av en barnmorska som var känd sedan tidigare vilket stärker tanken 

författarna har av att case-load midwifery hade kunnat vara till nytta för dessa kvinnor. 

Forster et al. (2016) beskriver att kvinnor som fått vård enligt Case-load midwifery har 

en större känsla av att vara informerade och kände sig mer nöjda med sin förlossning, än 

de som fått standardvård. 

 

Kvinnor uttryckte en önskan om att stanna kvar nära förlossningskliniken när de blivit 

bedömda att vara i latensfas då de hade långt hem. De ville inte åka hem och riskera att 

föda hemma eller efter vägen, något som också ses i studien av Carlsson, Hallberg och 

Odberg Pettersson (2006). Aune et al. (2015) har intervjuat kvinnor kring viktiga faktorer 

i miljö vid förlossning som kan bidra till en mer positiv förlossningsupplevelse. I studien 

beskrivs att det upplevdes som lugnande att ha värkarbete i en känd hemmiljö (ibid.). I 

föreliggande studie var patienthotell ett alternativ istället för att åka hem, vilket gjorde 

det möjligt att ta värkarbetet i avskildhet, samtidigt som de var nära kompetent personal. 

Detta beskrivs även av Ängeby, Wilde-Larsson, Hildingsson & Sandin-Bojö (2015) som 

intervjuat kvinnor med förlängd latensfas. I föreliggande studie uttrycktes önskan om 

avsedda platser för kvinnor i latensfas på patienthotell för att på så vis vara säker på att 

få stanna, något som författarna till denna studie tänker borde vara en självklarhet. Även 

i teorin birth territory ses att en miljö med möjlighet till avskildhet är av vikt för kvinnans 

välmående och förlossningsförlopp. Att bli bedömd att vara i latensfas av barnmorska på 

förlossningskliniken och ha ett långt avstånd hem försvårar möjligheterna till ett sanktum 

som beskrivs i bakgrunden. Möjligheten ökar av tillgång till patienthotell där avskildhet 

erbjuds men också toalett finns tillgänglig. På patienthotellet finns inte utbildad personal 

som kan stötta kvinnan och midwifery guardainship är då inte möjlig. Kvinnan blir, 

tillsammans med sin partner, vakt över sin förlossning tänker författarna vilket fortsatt 

skapar en otrygghet, även på patienthotellet.  

Tidigare studier har påvisat en ökad risk för barnet relaterat till avståndet. En studie av 

Ravelli et al (2010) såg att en restid över 20 minuter från hem till förlossningsklinik ökade 

risken för neonatal dödlighet i samband med förlossning. I föreliggande studie uttryckte 

en kvinna att hon inte skulle förlåta sig själv om barnet skulle dö (ibid.). Detta ser vi som 

en del i det ansvar kvinnorna ger uttryck för i föreliggande studie, och som beskriver 

vilket ansvar som kvinnor kan lägga på sig själva. Kvinnorna i föreliggande studie 

beskrev att de efteråt kunde känna en oro över vad som kunde ha hänt om de inte åkt in 

när de gjorde, eller om något skulle ha hänt under färden. Det beskrevs som tur att det 

gått bra och att barnet klarat sig. Att bära med sig känslor efter förlossningen är även 

beskrivet i en studie av Erlandsson, Lustig och Lindgren (2014) där kvinnor som fött barn 

innan ankomst till sjukhuset, efteråt kunde känna sig ansvarslösa och skyldiga till att 

barnet föddes innan ankomst och hade en rädsla för vad som kunde ha hänt (ibid.). Vi 

tänker att kvinnorna tog ett ansvar för att barnet ska födas på en trygg plats och reflekterar 

över om ansvaret hade lett till känslor av skuld om barnet fötts innan ankomst.  

 

Kvinnorna i studien beskrev att de önskat mer information om vad de skulle göra vid en 

oplanerad förlossning innan ankomst till sjukhuset. Samtidigt beskrevs att information 

inte hade kunnat lugna, då avståndet kvarstod. Kvinnor i studien gav uttryck för att 

information inte är lösningen, när faktumet att färdas till en annan ort för att föda kvarstår. 
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Därför lyfts frågan om tillgänglighet, och vård på lika villkor. I Sverige styrs hälso- och 

sjukvården bland annat av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) och Patientlagen 

(SFS 2014:821), där det står beskrivet att vården skall vara säker, skapa trygghet och vara 

tillgänglig för alla. God hälso-och sjukvård leder enligt mål 3 i United Nations 

Development Program (UNDP) (2015), gällande hållbar utveckling, till god hälsa och 

därmed välmående människor som kan ta del i samhällsutvecklingen. Att investera i god 

hälso- och sjukvård leder då till att utveckla samhället. UNDP råder beslutsfattare att 

införa lagar som ökar tillgängligheten för sjukvård för alla (ibid.). Författarna till 

föreliggande studie tänker att det är relevant att fundera kring om vården är lättillgänglig 

för alla så som står skrivet i Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Kvinnorna i 

föreliggande studie uttryckte en genomgående oro för avståndet till sin förlossningsklinik. 

Frågan är om centralisering av förlossningsvård, som medför att fler kvinnor får längre 

avstånd till förlossningsklinik, verkligen är att investera i en god hälso- och sjukvård som 

leder till hållbar utveckling?  

 

Slutsats 

Kvinnornas erfarenheter av att ha över 10 mil till sin närmaste förlossningsklinik visar att 

de tog ansvar för att hinna föda i trygghet, på förlossningen. Kvinnorna beskrev en oro 

för avståndet både innan, under och efter förlossningen. Resultatet visar vikten av att 

synliggöra för beslutsfattare hur långt avstånd till närmaste förlossningsklinik påverkar 

kvinnor genom stress och oro. Resultatet kan även användas av barnmorskor för att ge 

dem en bredare förståelse för hur avståndet i samband med barnafödande påverkar 

kvinnor och vara lyhörd för kvinnors behov av stöd.  

Förslag till vidare forskning 
● Undersöka vilken typ av stöd kvinnor med långt avstånd till förlossningsklinik 

önskar 

● Partnerns erfarenheter av att ha långt till förlossningen. 

● Barnmorskans upplevelse av att vårda kvinnor med långt avstånd till 

förlossningen, på barnmorskemottagning och på förlossning. 
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          Bilaga1 

 

Information om magisteruppsats om kvinnors 

erfarenheter av att ha över tio mil till förlossningsklinik. 

 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. 

En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Syftet med examensarbetet 

är att beskriva kvinnors erfarenheter av att ha över tio mil till förlossningsklinik. Målet 

för arbetet är för att få djupare kunskap om kvinnors erfarenheter och med det som 

utgånspunkt kunna förbättra vården för kvinnor.  

 

Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Din erfarenhet. 

Intervjun kommer att göras utav någon av författarna. Du väljer själv tid för en 

telefonintervju som kommer ta ca 20-60 minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant 

överföras till text. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på sådant sätt att 

ingen, utöver intervjuarna och handledaren, 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. 

 

Med detta informationsbrev har vi också skickat med ett samtyckesformulär. Om Du 

önskar delta i studien, ber vi Dig fylla i formuläret och skicka åter till oss i det frankerade 

kuvertet. Därefter återkommer vi till dig för att boka in tid för intervju. 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 Christina Nilsson, Universitetslektor vid 

akademin för vård, arbetsliv och välfärd, på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är 

ni välkomna att kontakta henne på e-mail: christina.nilsson@hb.se. 

 

Med vänliga hälsningar    

Namn: Emma Torneus   Caroline Wickbom  

Tel: xxxxxxxxxx   Tel: xxxxxxxxxx  

Mail: xxxxxxxxxx    Mail: xxxxxxxxxx              

 

  

  

mailto:christina.nilsson@hb.se
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         Bilaga 2 

 

            Samtyckesformulär 

 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om kvinnors 

erfarenheter av att ha över tio mil till förlossningskliniken 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 

 

Emma Torneus                                     Caroline Wickbom  

Tel: xxxxxxxxxx     Tel: xxxxxxxxxx  

Mail: xxxxxxxxxx                                        Mail: xxxxxxxxxx       
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Intervjuguide    Bilaga 3 
Bakgrund: 

Ålder? 

Antal barn? Är alla födda i Norrbotten? 

Vilka år är de födda? 

Har förlossningarna varit normala? Inga komplikationer? 

Föddes barnet vid beräknad förlossning? 

Parrelation/ensamstående? 

Hur långt hade du till förlossningskliniken? 

Hur lång tid tog det att åka till förlossningen? 

 

 

Inledande fråga: 

Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av att ha över 10mil till 

närmaste förlossningsklinik? 
 

Att beröra: 

Förberedelse?  

Hur var färden? 

Hur kände du när ni kom fram och såg sjukhuset? 

Mer information? 

Hur känner du inför att skaffa flera barn? 

Hur pratar man om avståndet? 

Alternativa förlossningar? 

 

Följdfrågor på intervjufrågorna: 

 

Kan du berätta mer? 

Kan du utveckla? 

Hur kände du då? 

Kan du ge exempel? 

”Har det något att göra med dina erfarenheter av att föda barn och ha långt till 

förlossningskliniken?” 
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