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SAMMANFATTNING 
Introduktion: Ett av de viktigaste målen inom förlossningsvården är att kvinnor får en 
positiv förlossningsupplevelse. En positiv förlossningsupplevelse utvecklar en positiv 
inställning till moderskapet och hjälper till att underlätta övergången till att bli föräldrar. Trots 
att det framkommer i ett flertal studier att ett gott stöd, bemötande och trygghet främjar en 
positiv förlossningsupplevelse, förekommer det att avsaknad av dessa tre faktorer som orsakar 
negativa upplevelser för nyblivna föräldrar. 
Syfte: Syftet var att beskriva orsaker till att föräldrar inte är nöjda med stöd och 
bemötandet och/eller inte kände sig trygga i samband med vård under förlossningen, 
samt att beskriva vad som kan förbättras i stöd och bemötandet. 
Metod: En webbaserad enkät som besvarades av nyblivna föräldrar efter förlossningen under 
2011 på ett sjukhus i västra Sverige. Web-enkäten innefattar föräldrarnas upplevelser under hela 
vårdkedjan, mödrahälsovård, förlossning samt BB. Denna magisteruppsats består av en analys 
baserad på tre slutna frågor samt efterföljande tre öppna frågor där en lägre grad av nöjdhet 
alternativt missnöjdhet (5%) gällande upplevelser av stöd, bemötande och trygghet i samband 
med barnafödande. Datamaterialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: De som var mindre nöjda/missnöjda med förlossningsvården uttryckte empatilöst och 
oprofessionellt behandlande av personal, att inte bli lyssnad till eller betrodd, att personalen inte 
läst journalen eller gav otillräckligt med information. Vidare sågs att föräldrarna saknade fysisk 
och mental närvaro av personal och de upplevde personalen som stressad. Detta kunde resultera 
i en otrygghet hos föräldrarna samt medförde det en oro, vilket kunde bidra till en negativ 
förlossningsupplevelse. Analysen av materialet resulterade i sju kategorier.  
Konklusion: De flesta föräldrarna är nöjda eller mycket nöjda med stöd, bemötande och 
trygghet i samband med barnafödande på förlossningsavdelningen. Andelen föräldrar 
som var mindre nöjda eller missnöjda beskrev framförallt ett missnöje med stöd, 
bemötandet och informationsflödet från vårdpersonalen. Detta visade sig resultera i en 
otrygghet samt en negativ förlossningsupplevelse. 

 
Nyckelord: Stöd, bemötande, trygghet och förlossningsupplevelse. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
Introduction: One of the most important aims within obstetric care is to give women a positive 
birth experience. A positive birth experience develops a positive attitude towards motherhood 
and helps to ease the transition to become parents. Although it’s found in several studies that 
good support during labor, a respectful and professional attitude from obstetric staff and the 
sense of security promote a positive birth experience,  it occurs that absence of these three 
factors cause a negative perception of labor for parents. 
Objective: The aim was to describe the causes why parents were not satisfied with the 
support and treatment and / or did not feel safe in connection with care during labor, and 
to describe what can be improved when it comes to support and treatment. 
Method: A web-based questionnaire answered by parents after giving birth in 2011 at a hospital 
in western Sweden. Web survey includes parents' experiences throughout the continuum of care, 
maternity care, obstetric care and maternity ward. This master thesis consists of an analysis 
based on three closed questions and subsequent three open questions where a lower degree of 
satisfaction or dissatisfaction (5%), regarding perceptions of support, treatment and protection 
in connection with childbirth, describes in text. The data were analyzed using a qualitative 
content analysis.  
Results: Those who were less satisfied / dissatisfied with maternity care expressed a lack of 
empathy and unprofessional treatment by the staff, not to be listened to or mistrusted, that the 
staff did not read the journal or gave insufficient information. Furthermore the parents described 
a lack of physical and mental presence of staff and experienced staff as being stressed. This 
could result in parents feeling less secure which could led to anxiety which could contribute to a 
negative birth experience. The analysis of the data resulted in seven categories. 
Conclusion: The majority of parents are satisfied or very satisfied with the support, attitude and 
sense of security during childbirth. The proportion of parents who were less satisfied or 
dissatisfied described the particular dissatisfaction with support, attitude and information flow 
from the staff. This was found to result in a sense of feeling insecure and a negative birth 
experience. 
 
Keywords: support, attitude, security and childbirth experience. 
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INLEDNING 

Ett av de viktigaste målen inom förlossningsvården är att kvinnor får en positiv 

förlossningsupplevelse. En positiv förlossningsupplevelse utvecklar en positiv inställning till 

moderskapet och hjälper till att underlätta övergången till att bli föräldrar. Trots att det 

framkommer i ett flertal studier att ett gott stöd, bemötande och trygghet främjar en positiv 

förlossningsupplevelse, förekommer det att avsaknad av dessa tre faktorer som orsakar negativa 

upplevelser för föräldrar. Som ett led i kvalitetssäkring har föräldrar som fött sina barn på 

förlossningsavdelningen på ett sjukhus i Västra Sverige erbjudits möjlighet att delge 

sina upplevelser av vården under sin graviditet, förlossningen och BB med hjälp av 

webbaserade enkäter. Enkäten gav föräldrarna en möjlighet att beskriva deras 

upplevelser av stöd, bemötande och trygghet i samband med barnafödande på 

förlossningsavdelningen. I de fall då föräldrarna upplevde sig mindre nöjda, fick de 

frågan om vad som orsakade detta. I denna studie redovisas de orsaker som resulterat i 

upplevelser av bristande stöd, bemötande och trygghet inom förlossningsvården. Som 

analys har använts kvalitativ innehållsanalys för att kartlägga föräldrars upplevelser. 

 

 

BAKGRUND 

Historik 

I en bok som skrevs i Kina omkring 2500 f Kr ”Tao Te Ching” fanns beskrivningar om 

barnmorskans delaktighet och profession, där barnmorskans roll beskrevs som en guide 

till den födande kvinnan.  

 

Föreställ dig att du är barnmorska; du hjälper till när någon föds. Ge god hjälp utan att 

briljera eller göra väsen av det. Underlätta det som sker istället för det du tycker borde ske. 

Om du måste ta ledningen, gör det på ett sådant sätt att modern får hjälp men fortfarande 

är fri och den som bestämmer. När barnet är fött kommer modern att säga och det med 

rätta: Vi gjorde det själva! Heider (1986, p. 45).  

 

Under 1500- och 1600-talet beskrevs barnmorskan och dennes profession av bland 

annat Louise Bourgeois som uppgav att barnmorskan var en lyssnare och observatör av 

den födande kvinnan. Vidare förklarade Bourgeois att mötet med den födande kvinnan 

innebar att visa empati, vara mottaglig för kvinnans berättelse, visa flexibilitet, skapa en 

tillitsfull relation, behålla sin professionalitet i mötet samt att aldrig överge den födande 

kvinnan. År 1609 beskrev Bourgeois att barnmorskans agerande under förlossningen 
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inverkade på den födande kvinnan och hur själ och kropp samarbetade (Lundgren, 

2010a). 

 

Under 1700-talet beskrev Johan von Hoorn att barnmorskans främsta egenskaper skulle 

vara gudfruktighet, vara godsinnad, inte vara för ung, helst läskunnig och gift samt 

”med gott råd bistå en havande, hjälpa våndande, sköta barnsängskvinnan och barnet” 

(Höjeberg, 1991, p. 91). Vidare skulle barnmorskan underlätta för den havande kvinnan 

och genom detta främja förlossningsarbetet genom att ex. tillgodose kvinnans primära 

behov.  

 

Fram till slutet av 1800-talet och början av 1900-talet genomgick de flesta kvinnor 

förlossningen i hemmet och genom tiderna har kvinnor under förlossningen alltid haft 

kontinuerlig närvaro och stöd från andra kvinnor. I slutet av 1940-talet förlöstes cirka 

35 % av kvinnorna i Sverige i sitt hem medan det på 1950-talet hade minskat till 5 % 

(Höjeberg, 1991). Från slutet av 1940-talet till slutet av 1960-talet resulterade den 

förbättrade mödra- och förlossningsvården i en låg perinatal mortalitet och 

förlossningsvården blev mer specialiserad och den medicinsk-tekniska utvecklingen 

förbättrades (Högberg, 2004). Young (1984) menade att barnafödandet medikaliserades 

och gränsen mellan normalt och avvikande luckrades upp och förlossningen ansågs inte 

längre som naturlig. Den medicinsk-tekniska utvecklingen och de institutionella 

rutinerna undergrävde och alienerade kvinnors känsla av auktoritet och kontroll över sin 

egen kropp under förlossningen, och gjorde dem beroende av vårdpersonal.  

 

Under 1960- och 70-talet uppkom rörelser för naturliga förlossningar som krävde större 

delaktighet av partner i graviditeten och förlossningen (Hottenstein & Brit Pipe, 2005; 

Miller, 1971). Under denna utveckling uppkom det fokus på kvinnors ”inre styrka” och 

den psykologiska delen av att bli föräldrar. Denna fokus låg på föräldrarnas 

medbestämmande, att se mor och barn som en helhet samt på den psykologiska 

tryggheten och stödet (Kennedy, Shannon, Chuahorm, & Kravetz, 2004; Waldenström, 

2007).   

 

Enligt Hodnett, Gates, Hofmeyr, and Sakala (2007) har det dock under de senaste 

decennierna världen över, blivit mer ett undantag än en rutin att födande kvinnor får 

kontinuerligt stöd. En avhumanisering av kvinnors förlossningsupplevelser har lett till 
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ett krav på en återgång av kontinuerligt stöd av kvinnor för kvinnor under 

förlossningen.  

 

I mitten av 1980-talet startades en debatt i Sverige mellan läkare och barnmorskor för 

att förbättra förlossningsvården, där teknologin och helhetssynen på mor/barn skulle 

flätas samman och ge bästa möjliga vård (Rikskonferens om förlossningsvård, 

Oskarshamn den 24 okt. 1986, 1987). 

 

Dagens förlossningsvård 

 

Det är väldigt säkert att föda barn i Sverige idag med en låg mödra- och barnmortalitet 

som är ett resultat av olika samhällsfaktorer, såsom god utbildningsnivå hos 

befolkningen, goda ekonomiska/sociala och sanitära förhållanden, en förbättrad hälsa 

samt en stark vårdutveckling (Högberg, 2004).  

 

Under många år har moderns och barnets hälsa varit den primära fokusen vid 

förlossningen, men de senaste 20 åren har kvinnans förlossningsupplevelse fått allt 

större betydelse (Larsson, Saltvedt, Edman, Wiklund, & Andolf, 2011). Dagens 

förlossningsvård utsätter dock ofta kvinnor för institutionella rutiner som kan ge 

negativa effekter på förlossningsupplevelsen (Hodnett et al., 2007; Hottenstein & Brit 

Pipe, 2005). Under de senaste decennierna har det framkommit att förlossningen är en 

central händelse i livet och en god upplevelse av denna händelse har stor betydelse för 

kvinnans och barnets framtida anknytning, välmående och relation samt parrelationen 

mellan föräldrarna (Larsson et al., 2011).  

 

År 1993 formulerades barnmorskans etiska kod av International Confederation of 

Midwifes (ICM) för att ”förbättra den vårdkvalitet som erbjuds kvinnor, spädbarn och 

familjer i hela världen genom utveckling, utbildning och utnyttjande av den 

professionella barnmorskans kompetens” (ICM, 2008). År 2006 reviderades 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för barnmorskor i avsikt 

att ” tydliggöra barnmorskans roll och professionella kompetens och därmed bidra till 

att ge patienten en god och säker vård”. I kompetensbeskrivningen står att barnmorskan 

bland annat ska bedöma och tillgodose de blivande och nyblivna föräldrarnas psykiska, 

fysiska och sociala stöd samt övervaka den gravida och födande kvinnan, identifiera och 
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bedöma avvikelser hos kvinnan och barnet och vid behov tillkalla läkare 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

Med en snabb expansion av kunskap och teknik samt en hälso- och sjukvård som utför 

vård långt under acceptabla nivåer för att garantera patientsäkerhet och deras behov, 

måste vården kontinuerligt revideras och därigenom förbättras för att kunna säkerställa 

en evidensbaserad vård. En stor del av förändringarna handlar om effektiviseringar och 

detta innebär att det ska finnas förutsättningar att man kan ta tillvara åsikter, feedback 

och utveckla nya rutiner, arbetsmetoder samt utveckla medarbetarnas kompetens för att 

tillmötesgå de förändrade behoven i verksamheterna (Varkey, Reller, & Resar, 2007). 

”Alla förändringar är inte förbättringar, men alla förbättringar innebär förändring” 

(Kashkosh, Neuhauser, & Farroukh, 1998 Fifth Edition September 1998, p. 6). 

 

Stöd under barnafödande 

 

Stöd är ett komplext begrepp och beskrivs olika i litteraturen, dock innefattar begreppet 

flera olika delar såsom fysiskt, emotionellt, informativt, instrumentellt samt bekräftande 

stöd (Berg & Lundgren, 2010; Sandin-Bojö, Larsson, Axelsson, & Hall-Lord, 2006). 

Barnmorskans stöd vid barnafödande är en guidning genom förlossningsprocessen som 

innebär att barnmorskan respekterar den födande kvinnans och hennes partners 

integritet i övergången till att bli föräldrar. Stödjande vård under förlossningen kan 

innebära känslomässigt stöd, åtgärder beträffande komfort, information och rådgivning 

och kan förstärka den normala förlossningsprocessen samt kvinnors känslor av kontroll, 

kompetens och trygghet, och därmed minska behovet av interventioner (Hodnett et al., 

2007; Hottenstein & Brit Pipe, 2005).  

 

En annan del av stödjande vård är så kallad ”inner source of power” vilket innebär att 

stärka den födande kvinnan så att hon får tillgång till sin egen inre kraft. Det beskrivs i 

litteraturen som att stödja kvinnans självständighet, kunskaper, kapacitet, 

självförtroende, ansvarstagande och att ha friheten att göra sina egna val och detta 

beskrivs som att denna typ av stöd ger positiva effekter på barnafödandet (Brown et al., 

2009; Corbett & Callister, 2000; Parratt & Fahy, 2008). Stress, ångest, smärta och oro 

under förlossningen medför att kroppen blockeras och kvinnan inte kan få tillgång till 

sin inre kraft. Stress, ångest och oro sporrar våra system som borde skydda oss från fara 
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(Alehagen, Wijma, Lundberg, & Wijma, 2005). Stress beskrivs som motsatsen till 

trygghet. 

 

I flera studier framgår det att kvinnor med kontinuerligt stöd under förlossningen hade 

en mer positiv förlossningsupplevelse, en något kortare förlossning, större benägenhet 

att genomgå en spontan vaginal förlossning, mindre tendens att erhålla smärtlindring, 

mindre användning av oxytocininfusioner, mindre antal instrumentella förlossningar 

samt en ökad känsla av kontroll (Beaton & Gupton, 1990; Hodnett et al., 2007; Scott, 

Klaus, & Klaus, 1999; Tumblin & Simkin, 2001; Zhang, Bernasko, Leybovich, Fahs, & 

Hatch, 1996). Kontinuerligt stöd pågår utan avbrott från tiden för ankomst till 

förlossningsavdelningen fram till barnets födelse (Scott et al., 1999). 

 

Stöd till den födande kvinnan under förlossningen kan tillgodoses av fäder, partners, 

familjemedlemmar, vänner, doulor, hälso- och sjukvårdspersonal. Men även om fäder, i 

de flesta fall, går på föräldrautbildning tillsammans med den gravida kvinnan är det 

orealistiskt att förvänta sig att de ska ge kvinnan ett kontinuerligt stöd. Både fäder och 

kvinnan gagnas av ett kontinuerligt stöd av en doula eller vårdpersonal. Ett kontinuerligt 

stöd resulterar i positiva effekter gällande både kvinnans och den blivande faderns 

förlossningsupplevelse. Kvinnans positiva förlossningsupplevelse utvecklar en positiv 

inställning till moderskapet och hjälper till att underlätta övergången till moderns roll. 

De positiva erfarenheterna kan också skapa hälsosamma och framgångsrika 

familjerelationer, ge en positiv självkänsla, förbättra självförtroendet och ge en positiv 

utveckling som kvinna (Brown et al., 2009; Corbett & Callister, 2000; Hottenstein et   

al. , 2005; Lundgren, 2010b; Sauls, 2002).  

 

Professionellt bemötande/förhållningssätt 

 

Definitionen på ett professionellt bemötande/förhållningssätt kan beskrivas som ”en 

ständig strävan att i yrkesutövandet styras av det som gagnar patientens/klientens 

legitima behov – inte av de egna behoven, känslorna och impulserna” (Holm, 2009, p. 

51). 

 

Det goda bemötandet i vården kännetecknas av att vårdpersonal möter vårdsökande 

människor på ett sätt som värnar om deras integritet och autonomi och svarar mot det 
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behov av förståelse och trygghet som uppstår i kontakt med vården. Dessutom framstår 

förväntningarna om tid och delaktighet, tillsammans med önskemål om glädje, som 

aspekter som inte kan förbises (Croona, 2005, p. 3). 

 

Ett professionellt bemötande kan indelas i två delar varav ett medicinskt förhållningssätt 

är mer bedömande och resultatinriktat medan ett omsorgsfullt förhållningssätt ger mer 

utrymme för upplevelsen ur ett livsvärldsperspektiv och den livsförändrande processen. 

Vårdpersonalen ska ha en helhetssyn med kvinnan i fokus och där den födande 

kvinnans tillit till sin egen förmåga att föda ska stärkas. De ontologiska 

vårdvetenskapliga begreppen, människa, hälsa, miljö och vårdande i förlossningsvården 

innebär att se den födande kvinnan och paret i ett större sammanhang (Corbett & 

Callister, 2000; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004; Schneider, 2002). Kvinnan/paret ska 

känna att de befinner sig i en stödjande, respektfull och uppmuntrande miljö vid 

förlossningen. Barnmorskan ska informera om progressen under förlossningen samt 

eventuella avvikelser, förklara alla förfaranden, diskutera önskemål, berömma, 

uppmuntra och försäkra kvinnan/paret att förlossningen går bra. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ska uppmuntra och stödja delaktighet till, den av den födande 

kvinnan valda följeslagaren vid förlossningen, att bistå med råd om praktisk hjälp till 

den födande kvinnan samt informera om interventioner och besvara frågor (WHO, 

2003). 

 

Patienter ville bli sedda som individer, och bemöttas med respekt samt känna ett 

förtroende för vårdpersonalen. Egenskaper såsom professionell kunskap och skicklighet 

ingav trygghet. I studierna har patienter beskrivit hur de önskar ett professionellt 

bemötande, där vänlighet, öppenhet, trygghet, personkemi, intuition, tillgänglighet, 

äkthet, värme och empati är återkommande (Berg, Lundgren, Hermansson, & 

Wahlberg, 1996; McCabe, 2004).  

 

 

Förlossningsupplevelse 

Förutom målet att uppnå en frisk mor och ett friskt barn efter förlossningen utan minsta 

möjliga interventioner är ett annat viktigt mål inom förlossningsvården att kvinnor får 

en positiv förlossningsupplevelse (Technical Working Group, 1997). En positiv 

förlossningsupplevelse har blivit allt mer central när barnafödandet medicinskt sett 
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blivit tryggare och säkrare. Kvinnor har alltid berättat sina förlossningsupplevelser, men 

den institutionaliserade förlossningsvården har inte tagit deras upplevelse på allvar 

förrän under de senaste årtiondena (Waldenstrom & Nilsson, 1994).  

 

En positiv förlossningsupplevelse kan utveckla en positiv inställning till moderskapet 

och hjälper till att underlätta övergången till moderns roll (Lundgren & Dahlberg, 1998; 

Sauls, 2002). De positiva erfarenheterna kan också skapa hälsosamma och 

framgångsrika familjerelationer, ge en positiv självkänsla, förbättra självförtroendet och 

ge en positiv utveckling som kvinna. Sedan 1950-talet har studier genomförts som 

beskrivit stödjande vård och beteenden för att hjälpa kvinnor att hantera förlossningen 

och säkerställa en positiv förlossningsupplevelse (Sauls, 2002). Vidare menar Sauls 

(2010) att ett vårdande där barnmorskan är närvarande, uppmuntrar, visar respekt och 

får den födande kvinnan att känna sig bekräftad och trygg är det mest framkomna temat 

för att få en positiv förlossningsupplevelse.  

 

I Sverige genomfördes en rikstäckande studie om Kvinnors Upplevelse av 

Barnafödande (KUB). I de fall då upplevelsen av förlossningsvården skattades som 

negativ framkom ett flertal faktorer; kvinnorna var mindre välutbildade, yngre (<25 år) 

och oftare födda i ett annat land än Sverige. De fick inget postpartum samtal, dåligt stöd 

av barnmorskan, begränsade möjligheter att delta i beslut om sin vård samt upplevde ett 

missnöje med den fysiska miljön etc. (Waldenstrom, Hildingsson, Rubertsson, & 

Radestad, 2004; Waldenstrom, Rudman, & Hildingsson, 2006; Waldenström, 2007). 

 

Barnmorskans primära roll för att främja en positiv förlossningsupplevelse består av att 

se den födande kvinnan och hennes behov, stödja hennes förmåga att följa 

förlossningens olika faser, ha tillit till och ge stöd så att kvinnan har förmågan att föda 

på sina egna villkor. Barnmorskan ska dessutom stödja genom att begränsa medicinsk 

teknik, men bör även ingripa och hjälpa den födande kvinnan med interventioner om 

förlossningsprocessen avviker från det normala (Lundgren, 2005). 

 

Det finns en allmän uppfattning att en positiv förlossningsupplevelse är i relation till få 

medicinska komplikationer och effekter av smärtlindring under förlossningen. Det har 

dock framkommit att en medicinsk och tekniskt okomplicerad förlossning inte 

självfallet ger en positiv förlossningsupplevelse. Det visar sig att barnmorskans stöd till 
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den födande kvinnan och hennes partner värderas ge en högre tillfredsställelse än att 

förlossningen är okomplicerad (Halldorsdottir & Karlsdottir, 1996). Obstetrisk 

smärtlindring och medicinska interventioner såsom induktion, värkförstärkande dropp, 

kejsarsnitt samt utdraget förlossningsförlopp var alla förknippade med en mer negativ 

förlossningsupplevelse. Smärta och ångest var ytterligare faktorer som inverkade på en 

förlossningsupplevelse emedan att vara involverad i händelseförloppet, känna sig fri att 

uttrycka sina känslor och tankar samt stöd av barnmorskan eller av partnern var direkt 

förknippade med en mer positiv förlossningsupplevelse. De tre faktorer som påverkade 

föräldrarnas upplevelse av förlossningen mest, var delaktighet (att ha en känsla av 

kontroll), smärta och socialt stöd (Waldenstrom, 1999). 

 

En negativ förlossningsupplevelse kan ge en djupgående rädsla inför ny graviditet och 

förlossning. I vissa fall orsakar en negativ upplevelse en så stark rädsla att kvinnan 

väljer bort en ny graviditet (Gottvall & Waldenström, 2002). Enligt Beck (2004); Zaers, 

Waschke, and Ehlert (2008) kan en negativ förlossningsupplevelse leda till ett 

posttraumatisk stress syndrom och/eller en postpartum depression. Om detta inträffar, 

kan det ge skadliga effekter på moderns sociala och personliga anpassning till 

föräldrarollen, parets relation, anknytningen mellan mor och barn, amningen, samt 

långsiktiga konsekvenser på barnets känslomässiga, kognitiva och sociala utveckling 

(Josefsson, Berg, Nordin, & Sydsjo, 2001; Sharma & Corpse, 2008). 

 

Nyblivna fäder beskriver förlossningen som en upplevelse av pendlande känslor mellan 

eufori och ångest. Eufori över att bli förälder och ångest över att känna en maktlöshet 

inför kvinnans smärta och förlossningsförloppet (Dellmann, 2004; Premberg, Carlsson, 

Hellstrom, & Berg, 2011). Fäder betonade en positiv upplevelse av att få delta som 

”coach” för sin kvinna och det underlättade övergången till föräldrarollen men att de 

negativa upplevelser de hade var ett resultat av deras ångest inför kvinnans smärtor och 

maktlösheten samt känslan av ett utanförskap (Liukkonen & Vehvilainen-Julkunen, 

1997; Premberg et al., 2011).  

 

Vårdlidande 

 

Vårdlidande är inget nytt fenomen, så tidigt som 1890-talet beskrev Florence 

Nightingale detta i sin bok ”Notes on Nursing What It Is, and What It Is Not”, som att 
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patientens lidande inte bara relateras till sjukdomen utan också är ” brister och 

försummelser i vården”, menar Nordman, Lindholm, Kasen, and Eriksson (2008, p. 4). 

Inom vården förekommer tre olika former av lidande. Mest förekommande är 

sjukdomslidandet dvs. lidande som uppkommer vid sjukdom eller vid olycksfall och 

dess eventuella behandling. Sedan beskrivs livslidandet, ett lidande som upplevs när 

livssituationen blir påverkad av sjukdom eller olyckhändelse. Den tredje formen är 

vårdlidandet, som orsakas av vårdandet och kan tillkomma upptill lidandet orsakat av 

sjukdom eller olyckhändelse (Dahlberg, 2002). 

 

Nordman et al. (2008) beskriver vårdlidandet som ett lidande där patientens värdighet 

kränks, där patienter upplever kritik, straff eller övergivelse i relationen till 

vårdpersonalen. Lidandet är ibland en del av livet men vårdlidandet är ett skadligt och 

meningslöst lidande som strider mot vårdens grundprincip, dvs. att lindra patientens 

lidande. Vårdlidande påverkar patienten mer än sjukdomslidande eller livslidande.  

Vårdtagarna beskriver att de inte blev förstådda eller bemötta som individer, att vården 

inte utgick från deras behov, att de inte blev sedda eller att deras lidande förnekades. 

Följden av vårdlidandets skada medför ett minskat förtroende för vården och problem 

med att skapa en vårdrelation. Vårdlidandet är en direkt skada och ett inträngande i 

vårdtagarens liv. Sjukdomslidandet/livslidandet lindras inte då patienten tillfogas skada 

genom kränkning, kritik, straff eller övergivelse. 

 

De grundläggande etiska principerna, godhetsprincipen (att göra gott), 

människovärdesprincipen (att respektera mänskliga rättigheter), autonomiprincipen (att 

respektera individens vilja), rättviseprincipen (att fördela lika), ska vara grundläggande i 

vårdarbetet. De oftast förödande effekterna av ett likgiltigt möte med patienten anses 

vara ett etiskt dilemma inom vården och väcker frågan om det klassas som vanvård 

(Halldorsdottir & Hamrin, 1997). 

 

En holistisk människosyn, dvs. att se människan i sin helhet utan att skilja på kropp och 

själ samt att se människan som en unik individ, är viktigt för att förebygga vårdlidande. 

Då man inte ser människan i sin helhet kan det bidra till vårdlidandets början (Dahlberg, 

2002; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004), en så kallad ”reduktionistisk människosyn” 

(Nordman et al., 2008, p. 4). 
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I den andra paragrafen av Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, står att ”hälso- och 

sjukvården skall uppfylla kravet på en god vård”, vilket innebär att vården skall vara av 

”god kvalitet, kunna tillgodose patientens behov och vara lättillgänglig”. Sedan 

beskrivs att vården skall ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet”, här understryks vikten av en humanitär och medkännande inställning av 

hälso- och sjukvården. Patienten ska ha en autonomi, dvs. självbestämmanderätt, när det 

gäller den vård som ges. Den människa som är i behov av vård ska betraktas som en 

medmänniska som alltid har rätt till ”okränkt värdighet och integritet” när vårdens 

tjänster används (Riksdagen, 1997). 

 

PROBLEMFORMULERING 

I ett flertal studier framkommer det att ett gott stöd, bemötande och trygghet främjar en 

positiv förlossningsupplevelse. Trots denna kunskap förekommer det att föräldrar har 

upplevelser av bristande stöd, bemötande och trygghet i samband med barnafödande. En 

negativ förlossningsupplevelse kan medföra konsekvenser såsom en försämrad 

anknytning till barnet, påverka amningen negativt samt en onödig rädsla inför en 

eventuell ny graviditet och förlossning. Upplevelse av förlossningsvården är en del av 

hela förlossningsupplevelsen. Angeläget är därför att utforska vad det är som orsakar att 

föräldrar är mindre nöjda eller missnöjda med sina upplevelser av förlossningsvården.   

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva orsakar till att föräldrar inte är nöjda med stöd och bemötandet 

och/eller inte kände sig trygga is samband med vård under förlossningen, samt att 

beskriva vad som kan förbättras i stöd och bemötandet. 

 

METOD 

Datainsamling 

 

Föräldrar som fött sitt/sina barn på ett mellanstort sjukhus i Västra Sverige under 2011 

tillfrågades av vårdpersonal att delta i en undersökning beträffande föräldrarnas 

upplevelser av vård, stöd och information under graviditeten och i samband med 
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barnafödande som ett led i kvalitetssäkring. På MVC, förlossningsavdelningen och BB 

använder man sig av en webbaserad enkät. 

 

Ungefär två veckor efter utskrivningen skickades det, via Quick Search AB, ut en 

webbaserad enkät till de föräldrar som hade lämnat en e-postadress i samband med 

utskrivningen från BB-avdelningen. Kravet för att delta i enkätundersökningen var att 

vara föräldrar vars barn fötts på det sjukhus som studien belyser, med en e-postadress, 

och som var svensktalande eller hade någon som översatte enkäten som endast var 

tillgänglig på svenska. Alla enkätsvar var anonyma och administrerades av Quick 

Search AB som garanterade att svaren redovisas konfidentiellt. 

.  

Enkäten bestod av 126 frågor, med fem svarsalternativ som involverade hela vårdkedjan 

från första besöket inom mödrahälsovården till utskrivningen från BB-avdelningen. Den 

del i enkäten som belyste förlossningsvården bestod av 44 frågor. Tre av frågorna 

innefattade upplevelsen av stöd, bemötande och trygghet på förlossningsavdelningen. 

Vid svarsalternativ mindre nöjd eller missnöjd följde en öppen fråga. De föräldrar som 

svarade att de var mindre nöjd eller missnöjda av stöd, bemötande och/eller kände sig 

mindre trygga, fick möjlighet att beskriva anledningen till deras upplevelse i form av fri 

text. De öppna frågorna löd som följande: 

”Vår ambition är att du ska få ett mycket bra stöd på förlossningen. Vad kan vi 

förbättra?”  

”Vår ambition är att du ska vara mycket nöjd med bemötandet på förlossningen. 

Beskriv varför du inte är nöjd” 

”Vår ambition är att du ska känna dig trygg under förlossningen. Beskriv varför du inte 

kände dig helt trygg”.  Denna fritext utgjorde det material som analyserades.      

 

På det sjukhus i Västra Sverige där undersökningen utförts föddes 2635 barn under 

2011. Frågorna gällande stöd (n = 1469), bemötande (n = 1472) och trygghet (n = 1471) 

besvarades av ca 56 % av de nyblivna föräldrarna i Borås.  

1380 (≈ 94 %), 1392 (≈ 95 %) resp. 1365 (≈ 93 %) av respondenterna upplevde att de 

fick mycket bra stöd/bra stöd, var mycket nöjda/nöjda samt kände sig mycket 

trygga/trygga under förlossningen. 

77 (≈ 5 %), 70 (≈ 5 %) resp. 93 (≈ 6 %) respondenter uppgav att de fått mindre bra 

stöd/inget stöd alls, var mindre nöjda/missnöjda eller mindre trygga/otrygga.  
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12 (≈ 1 %), 10 (≈ 1 %) resp. 13 (≈ 1 %) respondenter svarade vet ej/kan inte svara på 

enkätfrågorna om stöd, bemötande och trygghet. Tabell 1 redovisar svarsfrekvens.  

 

Tabell 1 Enkätfrågor 

 
  
Fick Du det stöd Du önskade av förlossningspersonalen under förlossningen?                          
(Stöd under förlossning) 
 
Mycket bra stöd                                          62% (915) 
Bra stöd                          32% (465) 
Mindre bra stöd                            5%   (69) 
Inget stöd alls                             1%    (8) 
Vet ej/ Kan inte svara                                                                                                                     1%  (12) 
 
Respondenter: 1469 
 

 
  
Är Du nöjd med bemötandet på förlossningsavdelningen?                                                        
(Bemötande under förlossning) 
 
Mycket nöjd                                          67% (993) 
Nöjd                          27% (399) 
Mindre nöjd                                                               4%   (56) 
Missnöjd                                                             1%  (14) 
Vet ej/ Kan inte svara                                                                                                                    1%  (10) 
 
Respondenter: 1472 

 

 

                                                                                   
Kände du dig trygg under förlossningen? 
(Trygghet förlossning) 
 
Mycket trygg                                          64% (943) 
Trygg                          29% (422) 
Mindre trygg                                                        5%   (70) 
Otrygg                             2%   (23) 
Vet ej/ Kan inte svara                                                                                                                     1%  (13) 
 
Respondenter: 1471 
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Dataanalys 

 

En kvalitativ innehållsanalys har används för att analysera innehållet i de öppna 

frågorna. Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter och är applicerbar 

på olika texter. Tolkning kan ske på olika nivåer vilket gör att analysmetoden är 

användbar inom vårdvetenskap. Centrala begrepp som används för att beskriva 

analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys är: Meningsenhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, underkategori och kategori (Granskär & Höglund-Nielsen (red), 

2008). 

 

Meningsenheterna bestod av alla enkätsvar beträffande föräldrarnas upplevelser av 

bristande stöd, bemötande och trygghet på förlossningen. Hela enheten lästes igenom 

upprepade gånger för att få en känsla för helheten. Meningar eller fraser som innehöll 

information som var relevanta för problemformuleringen plockades ut. Omgivande text 

togs med så sammanhanget kvarstod. Dessa meningar eller fraser gav kondenserade 

meningsenheter och dessa kondenserades i syfte att korta ned texten men ändå behålla 

hela innehållet. De kondenserade meningsenheterna lästes igenom flera gånger för att 

kunna ge enheten en kod som beskrev meningsenheten genom en kortare och 

beskrivande formulering. Koderna grupperades i kategorier som återspeglar det centrala 

budskapet i meningsenheterna. (Granskär & Höglund-Nielsen (red), 2008).   

 

I tabell 2 redovisas exempel på analysprocessen med utvalda meningsenheter, 

kondenserade meningsenheter, koder, kategorier. 
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Tabell 2 Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Kondenserade meningsenheter Koder Kategorier 

Blev lite illa behandlad av en i personalen som 

uttryckte sig klumpigt många gånger och var lite 

hårdhänt i sina undersökningar. Använde uttryck 

som ”nu har hon skitit igen så nu måste jag torka” 

eller ”du har en riktig jävla barnfödarkropp”. 

Blev illa behandlad av en i 

personalen som uttryckte sig 

klumpigt och var hårdhänt. 

Använde uttryck som ”nu har 

hon skitit igen så nu måste jag 

torka” eller ”du har en riktig jävla 

barnfödarkropp”. 

Illa behandlad. Empatilöst och 

oprofessionellt 

behandlande av 

vårdpersonal 

Barnmorskan som var med under större delen av 

skedet var oengagerad och likgiltig och var 

passiv i sin roll, jag kände inget stöd alls. Då 

förlossningen blev svår hade jag behövt mer stöd 

och förståelse. Jag upplevde det som att beslut 

togs över mitt huvud.  

Barnmorskan var oengagerad 

likgiltig och passiv, jag kände 

inget stöd alls.  

Oengagerad, 

passiv och likgiltig 

barnmorska som 

inte gav stöd. 

Empatilöst och 

oprofessionellt 

behandlande av 

vårdpersonal 

Jag upplevde det som att beslut 

togs över mitt huvud. 

Beslut togs över 

huvudet. 

Fick inte 

bestämma 

själv/vara 

delaktig. 

Det var efter jag fött barn som var det värsta, då 

jag skulle sys, fick då en väldigt dålig erfarenhet 

av en läkare. Läkaren sydde fast bedövningen 

inte hade börjat verka och trodde inte på mig när 

jag sa att jag kände när hon sydde. Det var ingen 

rolig upplevelse varken för mig eller för min 

man, det tog verkligen bort all min glädje kring 

förlossningen då det nästan gjorde ondare än 

själva förlossningen. 

Läkare trodde inte på mig när jag 

sa att kände det, det tog bort all 

min glädje kring förlossningen 

och gjorde ondare än själva 

förlossningen. 

Läkare trodde inte 

på patienten, 

gjorde mer ont än 

förlossningen. 

 

Blev inte lyssnad 

på eller betrodd. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

Kvalitativa forskningsmetoder innebär möte mellan människor, där normer och värden 

utgör viktiga element i den kunskap som utväxlas och utvecklas. Detta innebär, att den 

forskare som tillämpar sådana metoder, bör vara bekant med några av de speciella etiska 

krav detta ställer (Malterud, 1998). Helsingforsdeklarationen (en medicinskt inriktad 

kod) föreskriver att forskning på människor skall vara i överensstämmelse med god 

vetenskaplig praxis och att forskaren skall vara insatt i den vetenskapliga litteraturen 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Studien bygger på det grundläggande individskyddskravet vilket kan konkretiseras i 

fyra allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna i enkäterna kunde inte medverka aktivt till att ge tillstånd för att 

informationen från enkätsvaren kunde användas för examensarbete. För att uppfylla 

informationskravet och samtyckeskravet söktes därför skriftligt tillstånd, för att få 

använda enkätsvar från den webbaserade undersökningen från verksamhetschefen på 

förlossningen (se bilaga 1). Endast de enkätsvar som rörde förlossningsvården har 

kommit oss till del. 

 

Allt material var avidentifierat. Informationen om individernas åsikter om 

förlossningsvården behandlades med integritet och alla uppgifter behandlades 

konfidentiellt. Undersökningen genomfördes på en större grupp vilket gör att det är 

svårare att kunna identifiera individer. Alla personer som medverkade i enkäten gjorde 

detta frivilligt och utan krav. Enligt nyttjandekravet kommer all insamlat material från 

enkäterna inte att användas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga 

ändamål. 

 

Några etiska problem är att deltagarna inte fick information om att materialet kunde 

användas som underlag för examensarbete. Det kan även finnas en liten risk att någon 

av deltagarna kan känna igen sina egna kommentarer trots noggrant avidentifiering, 

risken anses dock vara liten. 
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RESULTAT 
 

I analysen av enkätsvaren baserat på de tre frågorna om stöd, bemötande och trygghet 

framkom sju kategorier som beskriver orsakar till att föräldrar inte var nöjda med 

förlossningsvården, se tabell 3. I resultatet redovisas en sammanställning av analysen 

samt citat som beskriver innehållet i kategorierna. 

 

Tabell 3: Kategorier som beskriver orsakar till att föräldrar inte var nöjda med 

förlossningsvården 
 

Kategorier 

 

Empatilöst och oprofessionellt behandlande av 

vårdpersonal 

Blev inte lyssnad på eller betrodd 

 

Personalen hade inte läst journalen  

 

 Fick otillräckligt med information 

 

Saknade fysisk och mental närvaro av personal 

 

Stressad personal 

 

Fick inte bestämma själva/vara delaktiga 

 

 
 

Empatilöst och oprofessionellt behandlande av vårdpersonal  

En av orsakerna till varför föräldrar var mindre nöjda/missnöjda med deras upplevelser 

av förlossningsvården beskrevs som en empatilös och oprofessionell behandling av 

vårdpersonalen. Under kategorin oprofessionellt behandlande ingår taskiga och 

otrevliga attityder, empatilös behandling handlade mer om att vara likgiltig och 

oengagerad. Missnöjet gällde både läkare och barnmorskor.  

 

Läkaren hade en arrogant attityd och var inte särskilt trevlig. 

 

När jag inte förstod hur man använde lustgasmasken så tryckte barnmorskan in den i 

käften på mig och sa "JA MEN ANDAS DÅ!" Så nej jag är inte nöjd med bemötandet på 

förlossningen.  

 

Barnmorskan som var med i större delen av skedet var oengagerad och likgiltig.  Hon var 

passiv i sin roll och jag kände inget stöd alls. 
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Missnöjet med en oprofessionell behandling kunde även handla om att personalen 

kunde vara hårdhänt.   

 

Blev lite illa behandlad av en i personalen som uttryckte sig klumpigt många gånger och 

var lite hårdhänt i sina undersökningar. Använde uttryck som "nu har hon skitit igen så nu 

måste jag torka" eller "du har en riktig jävla barnfödarkropp". 

 

Empatilös och oprofessionell behandling från vårdpersonalen framställdes i sin tur till 

att bidra till ett missnöje med förlossningsupplevelsen.  

 

Förlossningen var en obehaglig upplevelse från början till slut och det hade inget med 

smärta att göra utan bara att jag inte kände att vi blev särskilt omhändertagna av 

personalen. 

 

Blev inte lyssnad på eller betrodd 

Upplevelser av att inte blev lyssnade till eller betrodda beskrevs som en annan orsak till 

att vara mindre nöjda/missnöjda. Respondenterna upplevde att personalen inte verkade 

ta de på allvar när det gällde värkstatus vid intaget eller i utdrivningsskedet. Besvikelsen 

av att inte blir tagen på allvar och sedan hemskickad med värkar förekom.  

Bemötande 

De trodde inte på vad vi sa. 

 

Viss personal tog oss inte på allvar, skickades hem när jag hade otroliga värkar förlöstes 

sedan bara några timmar efteråt med akut kejsarsnitt.  

 

Jag kände att jag inte blev lyssnad på i utdrivningsskedet. Jag bad om hjälp att få veta när 

jag skulle krysta, eftersom jag inte några krystvärkar. Personalen framhärdade bara i att 

jag visst hade krystvärkar. 

 

Konsekvenserna av att inte bli lyssnad till eller betrodd kunde ge rädsla och en känsla 

av panik vilket bidrog till att all glädje kring förlossningen försvann och upplevdes 

nästan mer smärtsam än förlossningen. Vissa respondenter beskriver att de kände 

besvikelse över att barnmorskan/läkaren inte trodde på vad de sa. 

 

Rädd för ingen lyssnade på mig!  
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Barnmorskan som var i rummet när krystvärkarna startade trodde mig inte när jag 

påpekade att bebisens huvud var på väg ut, utan gick ut för att "komma tillbaka om en 

halvtimme". Det gav mig en känsla av panik och sedan kom bebisen ut när hon kom in på 

rummet. Då kom jag i chock och blev besviken på att barnmorskan inte trodde på mig. 

 

Läkare sydde fast bedövningen inte hade börjat verka och trodde inte på mig när jag sa att 

kände det. Ingen rolig upplevelse, det tog bort all min glädje kring förlossningen då det 

nästan gjorde ondare än själva förlossningen. 

 

Vidare beskrev respondenterna att det kändes som att ingen brydde sig trots deras 

”jobbiga” förlossning och hur de kände sig i vägen och att de hade önskat mer 

intresse av personalen när det gällde deras tid på förlossningsavdelningen.  

 

Hade en väldigt jobbig förlossning men kändes inte som om någon brydde sig. 

 

Känns inte som man blev tagen på allvar. Att man är i vägen och inte får plats. 

 

Personalen hade inte läst journalen  

Journalanteckningar från mödrahälsovården om tankar, känslor och ev. önskemål inför 

förlossningen, förlossningsbrev och medicinlistor hade i flera fall inte uppmärksammats 

av personal. Alternativt hade kunskapen om kvinnans önskemål inte rapporterats över 

till efterföljande kollegor vilket resulterat i en påfrestning för kvinnan/paret då samma 

frågor behöver besvaras flera gånger. I en del kommentarer framkom det tydligt att 

respondenterna upplevde att tidsbristen var anledningen till att inte deras journal lästes 

av personalen.  

 

När jag kom in till förlossningen var det uppenbart att ingen hade läst min journal för de 

ställde samma frågor igen. 

 

Personalen hade dåligt med tid, ingen verkade ha läst min journal eller mina önskemål om 

förlossning och BB. 

 

Att personalen haft tid att läsa journalen och haft koll på min medicinering hade gjort stor 

skillnad. 
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När personalen inte hinner läsa medförda journaler, förlossningsbrev mm. upplevde 

respondenterna att personalen inte var insatt i deras hälsohistoria eller önskemål, vilket 

resulterade att de missade viktig information om patienten. 

  

Se mig, hör mig! Kanske kunde läst på bättre om mig och mina tidigare erfarenheter så 

hade ni säkert agerat annorlunda?! 

 

DOM HAR INTE ENS LÄST MINA PAPPER! Där det för övrigt också står annat VIKTIGT 

- det e därför de är medtagna! 

 

Fick inte tillräckligt med information 

En annan central aspekt som beskrevs som orsak till att föräldrar var mindre 

nöjda/missnöjda var informationen. Det fanns uttryck för att det saknades information 

om händelseförloppet, att det gavs knapphändig information eller att det inte gavs 

information alls. Att inte ge föräldrar förklaringar till hur interventioner skulle utföras 

eller varför kunde medföra rädsla, oro och osäkerhet 

 

Vi saknade information om vad som skulle hända. 

 

 Vi fick ingen information alls om vad som hände, de hasplade ur sig saker om dåliga 

fosterljud och akutsnitt utan att förklara alls vad de menade utan skrämde upp oss rejält. 

 

Jag fick ingen info om HUR man gör när man föder barn. Jag blev rädd och krystade 

oavbrutet. 

 

När vi kom in i undersökningsrummet skulle barnmorskan kolla hur mycket öppen jag var. 

Jag är kanske helt dum i huvudet men jag hade inte koll på hur man gör detta och blev illa 

berörd när barnmorskan ganska bryskt drog ner mina byxor, sa till mig att lägga mig med 

fotsulorna ihop och knäna utåt och körde upp vad som kändes som en hel hand i mig. Ingen 

förvarning där inte, det skulle bara göras liksom. 

 

Att ge felaktig eller otillräcklig information samt inte ge svar på frågor sänkte föräldrars 

förtroende för personalen.  

 

Upplevde att personalen inte hade koll, jag fick information som inte stämde. 

 

Personalen sa saker som inte var helt sanna, vilket gjorde att jag inte hade lika stort 

förtroende för dem. 
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Fick inte tillräckliga svar på varför det inte gick att föda vaginalt. 

 

Saknade fysisk och mental närvaro av personal 

En känsla av otrygghet och oro beskrevs som ett resultat av att inte ha någon personal 

närvarande under förlossningen. En aspekt var att det saknades fysiskt närvaro av 

personal. Detta beskrevs som att blivit lämnade ensamma i förlossningssalen under 

långa stunder eller lämnades helt ensamma under större delen av förlossningen. Det 

fanns en önskan av mer närvaro av personal. Bristande närvaro gavs som orsak till att 

föräldrarna kände sig otrygga. 

Vår barnmorska lämnade rummet allt för ofta, trots att jag låg och grät, var orolig och 

hade ont. 

 

Vi upplevde att barnmorskan inte var där så mycket. Det skapade otrygghet. 

 

Lämnade oss ensamma i timtal i sträck och fick oss att känna oss jobbiga om vi bad om 

hjälp. 

 

Närvaro delades in i fysiskt och mental närvaro. Det ses i resultatet att även om 

personalen var fysiskt närvarande kunde det ändå saknas mental närvaro vilket kunde ge 

missnöje med stöd och trygghet.  

 

Jag upplevde att jag inte fick vägledning genom förlossningen. 

 

Vi fick inget stöd eller trygghet av barnmorskan som var med oss under större delen av 

förlossningen.  

 

Jag hade velat ha mer stöd från barnmorska som var med under förlossning.  

 

I de fall då förlossningen inte hade ett normalt förlopp saknade föräldraparen 

vägledning, stöd, en dialog med barnmorskan under förlossningen och ett samtal med 

barnmorskan efter förlossningen.    

 

Jag hade behövt mer stöttning och vägledning då förlossningen inte hade normalt förlopp.  

 

Jag saknade en dialog med barnmorskan, vilket jag trodde var en självklarhet. 
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Vår förlossning var mycket dramatisk och vi hade velat ha mer stöd från personalen 

efteråt. 

 

 

Stressad personal 

Stressad personal är en annan aspekt som resulterade i att föräldrarna var mindre 

nöjda/missnöjda med stöd, bemötande och trygghet under förlossningen. Det fanns 

uttryck av upplevelser att personalen inte hade tid, att klara sig mycket själv. Risken av 

stressad personal kunde vara att det blev en löpande band känslan för föräldrar. 

 

Personalen verkade stressade och största delen av tiden låg vi ensamma på rummet men 

instruktioner om att ringa om vi behövde hjälp. 

 

Stressad personal som inte hann med att titta till en.  

 

Det kändes som om personalen var stressade, lite som löpande band. 

 

Vidare beskrevs det att respondenterna upplevde att personalen hade mycket att göra 

och inte hade tid att närvara under förlossningsförloppet i den utsträckning som det 

fanns behov av. Detta skapade en otrygghet och i vissa fall en negativ 

förlossningsupplevelse. 

 

Inte tillräckligt med personal så att man fick ha en barnmorska den tid som man kände att 

man hade behov av, utan barnmorskan var tvungen att springa fram och tillbaka mellan 

olika rum hela tiden vilket inte kändes så tryggt!  

 

Barnmorskorna hade inte tid att närvara. Upplevde att jag fick klara mig själv. 

 

Vi upplevde att vi blev lämnade helt ensamma under större delen av förlossningsförloppet. 

I pärmen på rummet står det att vi är ”Välkomna till en oförglömlig upplevelse!?” vilket 

det också blev, men inte på det sätt som skrivningen ville ge sken av! 

 

Undersköterskan gjorde vad hon kunde men barnmorskan hade inte tid med oss många 

minuter.  

 

Stress beskrevs både som allmän och individuell. Individuellt förklarades som att 

barnmorskan var stressad och forcerad emedan allmän stress gällde all vårdpersonal. 
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Det framkom att föräldraparen upplevde det som jobbigt att känna av personalens stress 

samt att de önskade att bemanningen skulle vara bättre så att behovet av närvaro kunde 

bemötas. 

 

Barnmorskan var väldigt stressad och forcerad. 

 

Det var jobbigt att känna av hur stressade personalen var! 

 

Fick inte bestämma själv/vara delaktig 

Att kvinnor/föräldrar inte fick bestämma själva eller inte upplevde sig vara delaktiga 

under förlossningsförloppet gavs som en annan orsak till att de var mindre 

nöjda/missnöjda. Det beskrevs som att personalen inte frågade hur kvinnor önskade sin 

förlossning och att barnmorskan tog över förlossningen utan att de hade någonting att 

säga. I ett fåtal kommentarer beskrevs det att det inte var okej när de inte blev 

tillfrågade om barnmorskestudenten skötte förlossningen.  

 

Tyckte dem skulle ha frågat mig hur jag ville ha förlossningen. 

 

Vi kände att vi inte fick den förlossningen som vi ville ha utan att barnmorskan tog över 

och vi hade inget att säga. 

 

Jag blev inte tillfrågad om jag tyckte det var ok att en student var med och "skötte" mycket. 

 

En annan aspekt var att respondenterna framförde att beslut togs över deras huvuden. 

Förlossningsbrev som skrivits tillsammans med barnmorska på mödravårdscentralen 

eller med specialistläkaren uppfylldes inte. Att personalen pressade kvinnor att göra 

saker som de inte ville skapade en otrygghet. 

 

Jag upplevde det som att beslut togs över mitt huvud. 

 

Hade en förlossningsplan som gjorts i samband med överläkare, mina förväntningar 

uppfylldes inte. 

 

Jag kände att jag blev pressad av läkarna och barnmorskan att göra saker som jag inte 

ville.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys passade för denna magisteruppsats, då den håller sig nära till 

ursprungstexten, vilket ger en framställning av det faktiska innehållet. En alltför 

detaljerad kodning av datamaterialet kan medföra risken att helheten går förlorad. För 

att resultatet skulle bli lättillgängligt och konkret fordrades ett visst mått av teoretisk 

konstruktion och tolkning. 

  

Analysen genomfördes av oss författare gemensamt. Resultatet blir mer tillförlitligt när 

två eller fler läst och analyserat materialet. Kvalitativ innehållsanalys ger en fördel då 

metoden kan anpassas efter skribenternas erfarenhet och kunskapsnivå, likväl som till 

den mångsidiga kvaliteten av datamaterialet. Flera tolkningar av materialet i en 

kvalitativ innehållsanalys kan vara giltiga och möjliga trots olikheter. Resultatet får sin 

mening genom författarna och har ingen förutbestämd innebörd. Resultatet är giltigt om 

det beskrivs korrekt och belyser en sammanfattning av datamaterialet (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Förlossningsupplevelser är en subjektiv upplevelse av en livsomvälvande händelse. 

Tidigare studier rapporterade olika fynd angående lämplig tidpunkt för att ställa frågan 

om hur upplevelsen var samt om sättet att mäta tillfredsställelse. Bramadat and Driedger 

(1993) menade att upplevelser av tillfredsställelse var stabila under hela postpartum 

perioden och därmed kunde frågan om tillfredsställelse ställas när som helst, medan 

Erb, Hill, and Houston (1983) menade att svaret var mer positivt om man frågade under 

vårdtiden eller strax efter, jämfört med en längre tid efter vårdtiden.  

Enkäten som föräldrarna besvarade skickades ut ca två veckor postpartum, vilket kunde 

ha påverkat tankarna beträffande förlossningsupplevelse.  Tankarna kring förlossningen 

kan ändras med tiden vilket gör att frågorna kan besvaras på flera olika sätt beroende på 

tidpunkten (Waldenström, 2004).  

 

Cirka 1150 föräldrapar (≈ 44 %) hade inte besvarat enkätfrågorna om stöd, bemötande 

och trygghet. Det föddes 2635 barn på det sjukhus i Västra Sverige där 

enkätundersökningen genomförts under 2011, men då kunskapen om hur många av 

dessa barn som var flerfödslar, har författarna inte en exakt siffra på hur många 
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föräldrapar som skrivits in på förlossningsavdelningen under det året. Enkäten var 

endast tillgänglig på svenska, så icke svensktalande par exkluderades och kunde därmed 

inte ge sina åsikter om förlossningsvården vilket ses som ett bortfall. Resultatet blev 

alltså inte talande för alla föräldrapar i den region där undersökningen utfördes.  

 

Vidare hade enkäten inget sista svarsdatum, vilket gav för- och nackdelar. Föräldrarna 

kunde fylla i enkäten när det passade dem och lämna genomtänkta svar, dock kan det ha 

resulterat i att de glömde bort att besvara enkäten då ingen påminnelse skickades ut. Då 

enkäten bestod av 126 frågor med fem svarsalternativ kan det finnas en risk att 

föräldrarna tröttnade och hade intention att avsluta besvarningen av enkäten men att det 

glömdes bort.  

 

Det finns också en möjlighet att enkäten besvarades mer uttömmande i början för att 

senare inte till fullo, vilket resulterade i att vissa frågor inte besvarats eller besvarats 

med ”vet ej/kan inte svara”. Detta kan då ses som en ofullständig svarsfrekvens. När 

vardagen ”tränger sig på” påverkade det sannolikt de föräldrar som t.ex. hade barn 

sedan tidigare, och detta gav till följd att enkäten hamnade långt ner i prioriteringarna 

och glömdes bort eller bortprioriteras. 

 

Enkätsvaren varierade i längd, från enstaka kommentarer till hela berättelser. I vissa fall 

hade endast kvinnan besvarat frågorna och i andra fall paret gemensamt, i enstaka fall 

endast partnern. Som ett resultat av detta kan man förlora vissa aspekter av partnerns 

eller kvinnans upplevelse. I vissa kommentarer kunde tydligt utläsas om svaret var från 

en person eller paret då man kunde utläsa jag och vi, dock var det emellanåt svårt att 

avgöra om ”jag” var kvinnan eller partnern, ex. ”Jag önskar att barnmorskan berättade 

vad som hände”. 

 

Då vi som författare erhöll material från en enkätundersökning fanns ingen möjlighet att 

ställa följdfrågor till respondenternas kommentarer. Risken är att vissa enkätsvar är 

tagna ur ett större sammanhang och kan ge en felaktig tolkning.  

Vidare fanns ingen kunskap om fördelningen av respondenternas demografiska 

bakgrund och anamnes dvs. ålder, paritet, födelseland, civilstånd, sjukdomshistorik etc. 

vilket skulle kunna medföra en svårighet att tolka enkätsvaren. 
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I början av analysen separerades materialet från frågorna om stöd, bemötande och 

trygghet, men sammanfogades under analysprocessens gång då dessa tre är svåra att 

särskilja. Denna sammanslagning resulterade i en enhet och analyserades som en helhet. 

Frågan angående trygghet kunde inte analyseras som egen kategori då trygghet var en 

konsekvens av ett gott stöd och bemötande. Missnöje med personalens förhållningssätt 

samt bristande omhändertagande resulterade i många fall i en otrygghet.  

 

Resultatdiskussion 

 

Som ett led i en kvalitetssäkring inom förlossningsvården behövs det kontinuerligt 

utföras förfrågningar om nyblivna föräldrars upplevelser för att förbättra kvaliteten på 

vårdandet av födande kvinnor och deras partner samt få en utvärdering av arbetet på 

förlossningen. Resultatet i studien visade tydligt att flertalet föräldrar, ca 94 %, 

upplevde att de fick ett mycket bra stöd/bra stöd, var mycket nöjda alternativt nöjda 

med bemötandet samt upplevde sig som mycket trygga eller trygga under förlossningen. 

Waldenström (2007) menade att många analyser om negativa upplevelser av 

förlossningsvården hamnar i arkivet när större delen av respondenterna var nöjda eller 

mycket nöjda. Detta kan ge intrycket att allt fungerar bra och inga förbättringar behövs.  

 

Dock förekom missnöje i ca 5 % hos föräldrarna som besvarade enkäten. Reflektioner 

görs om denna siffra procentuellt inte skulle ligga högre om icke-svensktalande 

kvinnor/par hade varit med. Vi anser att det inom förlossningsvården borde eftersträvas 

en nolltolerans för bristande förhållningssätt/bemötande, stöd av personal med resultat 

utebliven trygghet till blivande föräldrapar. Ska det accepteras att patienter inte är nöjda 

med vården i samband med sitt barns födelse, då denna händelse är en livsomvälvande 

sådan och kan ge långsiktiga konsekvenser om den blir negativ? Det som beskrevs i 

resultatet tydde på att det finns utrymme i organisationen för förbättringar, specifikt 

gällande omvårdnaden. Vi tror dock att det inte kommer att finnas ett sätt att vårda 

födande kvinnor och deras partner då alla är unika, men då kvarstår frågan, går det att 

tillfredsställa alla patienter inom förlossningsvården?  

 

I webenkäten framgick inte demografisk bakgrund (ålder, utbildningsnivå, modersmål, 

civilstånd etc.). Detta gör att relation mellan dessa variabler och negativ 

förlossningsupplevelse inte kan analyseras. KUB-studien beskrev att kvinnor som var 
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yngre < 25 år, hade lägre utbildningsgrad eller var födda i annat land oftare uppgav att 

de fått en negativ förlossningsupplevelse (Waldenstrom et al., 2006; Waldenström, 

2007). Vi frågar oss om kvinnor som faller under dessa kategorier blir sämre bemötta av 

personalen inom förlossningsvården eller om relationen till personalen är så 

asymmetrisk att dessa kvinnor alltid känner sig i underläge. Är det så att vissa 

barnmorskor och övrig personal inte bemöter föräldrarna i deras livssituation och vad 

kan det i så fall bero på? Kan det vara så att personalen har fördomar om vissa 

patientkategorier eller förekommer en stagnation att man inte längre kan se 

kvinnan/paret i ett större sammanhang? Diskriminerar vi som vårdpersonal vissa 

patientkategorier?  

 

Rätt till självbestämmelse, autonomi, är grundläggande för människor. Autonomi 

beskrivs i HSL som något vårdpersonalen ska främja och respektera (Riksdagen, 1997). 

De föräldrar som upplevde att de inte var delaktiga i deras egen förlossning samt de som 

kände att de inte fick bestämma själva under vårdtiden upplevde i stor utsträckning att 

de lämnades utanför kontexten av förlossningen och inte kunde påverka beslut eller 

delta i interventioner. Vi tolkade att dessa upplevelser resulterade i att de kände sig 

maktlösa, nonchalerade och otrygga vilket i många fall ledde till en negativ 

förlossningsupplevelse. Det är i strid med den etiska koden för barnmorskor där det står 

att barnmorskan ska respektera kvinnans informerade rätt att välja, stödja kvinnans rätt 

att aktivt delta i beslut om sin vård samt stötta deras rätt att bestämma själv om saker 

som angår deras egen hälsa (ICM, 2008).   

 

Sauls (2002) beskrev att det fanns konsekvenser när nyblivna föräldrar inte kände sig 

delaktiga under förlossningsförloppet och att detta borde uppmärksammas. De som inte 

fick stöd och kände sig inte delaktiga under förlossningen hade en högre risk för att 

utveckla sämre anknytning till barnet samt hade en svårare övergång till att bli föräldrar.  

Enligt Croona (2005) är ett bra bemötande inom vården grundad på att möta patienten 

på det sättet som skyddar deras autonomi och integritet samt besvarar behovet av 

trygghet och förståelse. Delaktighet och en önskan om glädje hos patienten kan inte 

ignoreras. Empatilöst och oprofessionellt behandlande av vårdpersonal beskrevs i 

resultatet som att ha en taskig attityd, vara arrogant, opersonlig, empatilös och 

oengagerad.  Alltså beskrevs missnöje med bemötandet som raka motsatsen till att hur 

bemötandet bör vara. Om det nu är raka motsatsen på hur bemötandet bör vara, undrar 
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vi om man kan säga att kvinnorna/paren blivit kränkta, då deras autonomi och integritet 

inte tillgodosågs.  När patienten kränks, inte blir förstådd, inte blir sedd och när deras 

behov inte uppfylls orsakar det enligt Nordman et al. (2008) ett onödigt lidande pga. 

vårdandet, ett vårdlidande. Dahlberg (2002) menar att ett vårdlidande är onödigt och ska 

inte förekomma. Shattell (2004) beskriver att patienters önskan om hur vårdpersonalen 

bör bemöta dem är följande: att vara äkta, inte ha bråttom, vara tillgänglig och villig att 

prata. Patienterna ville bli uppskattade, bekräftade och respekterade som individer och 

inte bli behandlade som objekt. 

 

Att personalens förhållningssätt/bemötande kan påverka förlossningsupplevelsen 

negativt beskrivs bland annat i en studie från Nilsson and Lundgren (2009) som menade 

att smärta och negativa upplevelser av samspelet med vårdpersonalen under 

förlossningen påverkade kvinnor på en djup nivå. Enligt Soet, Brack, and DiIorio 

(2003) är traumatisk smärta i latensfasen, känslor av maktlöshet, omintetgjorda 

förväntningar, medicinska interventioner och ett bristande samspel med vårdpersonalen 

faktorer som påverkar förlossningsupplevelsen negativt, vilket i flera fall 

överensstämmer med resultatet i studien.  

 

I resultatet beskrevs känslan av att vara övergiven under en lång stund, att inte få stöd 

samt att inte bli sedd. Gale, Fothergill-Bourbonnais, and Chamberlain (2001) beskrev 

att barnmorskor endast tillbringade 12,4 % till att ge stöd till födande kvinnor och 

endast 27,8 % av sin totala arbetstid till direktkontakt med kvinnorna/paren. 

Barnmorskornas uppfattning var att all användning av medicinsk-teknisk utrustning och 

all dokumentation bidrog till bristen på tillgänglig tid för stöd till paret under 

förlossningen.  

 

Födande kvinnor har i de allra flesta fall med sig en partner/make eller liknande, vissa 

par även en doula. Genom att ha någon närvarande som kan stödja kvinnorna som inte 

tillhör vårdpersonalen får således kvinnorna möjligheten till kontinuerlig närvaro och 

stöd (Lundgren, 2010b). Fäder och partners har idag den primära stödjande rollen under 

förlossningen. Dock kan det vara så att fädern/partnern är så känslomässigt involverad 

med oro för moderns och barnets hälsa att de är inte har kapacitet att ge fullt stöd utan 

behöver hjälp av vårdpersonalen (Scott et al., 1999). Vi ser i resultatet att 

respondenterna som saknade kontinuerlig närvaro och stöd av barnmorska eller 
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undersköterska, uppgav att den önskan inte blev tillgodosedd vilket gav en otrygghet. 

Vi frågar oss hur man kan uppnå detta i dagens förlossningsvård när barnmorskorna 

förväntas vårda två eller flera kvinnor parallellt? Tidigare forskning har visat att 

kontinuerligt stöd och närvaro är avgörande för en positiv förlossningsupplevelse 

(Hodnett et al., 2007; Hottenstein & Brit Pipe, 2005). Födande kvinnor behöver känna 

sig omhändertagna och respekterade, vilket innefattar att ha någon närvarande hos sig 

under förlossningen som bekräftar, informerar och inger trygghet (Gale et al., 2001).  

 

Föräldrarna upplevde att de inte fick adekvat och komplett information om det som 

skedde, vilket gav en känsla av otrygghet. WHO (2003) rekommenderar att paren ska 

informeras noga om händelseförloppet och ev. avvikelser och ge förklaring på 

interventioner som kan krävas under en förlossning.  Då det påvisades i studiens resultat 

att informationsflödet och kommunikationen mellan patient och vårdpersonal brister, 

uppfylls inte WHO:s rekommendationer. Vår erfarenhet säger oss att en ständigt aktuell 

fråga inom hälso- och sjukvården är hur och på vilket sätt personalen ska informera 

patienterna. Precis som tidigare beskrivet kommer det inte kunna finnas ett sätt att 

informera patienter på då människan utifrån den situation hon befinner sig i, uppfattar 

information på olika sätt. Vi anser att en god kommunikation främjar möjligheten till 

trygghet och bekräftelse. Waldenström (2007) menar att information kan ses som en del 

av bemötande, där informationsflödet kan styras genom att vårdpersonalen lyssnar in 

och ger utrymme för frågor, funderingar och avvaktar svar från patienten.  

 

Vidare tolkade vi att stress och en hög arbetsbelastning på förlossningsavdelningen var 

något som föräldrarna uppmärksammade och gav negativa resultat i vårdandet. 

Personalen var så hårt belastade att de inte hann närvara hos paren under 

förlossningsförloppet eller hade tid att stötta dem i den utsträckning som önskades av 

paren. Vi ser att vissa respondenter upplevde att personalen inte hade läst medtagna 

journalhandlingar eller förlossningsbrev vilket gjorde att de kvinnorna/paren inte kände 

sig bekräftade eller sedda. Vårdpersonalen ska bekräfta kvinnornas/parens önskemål 

genom att förmedla att de tagit del av förlossningsbrev och diskutera parens önskemål 

inför förlossningen enligt WHO:s rekommendationer (2003). Utifrån vår erfarenhet ser 

vi att det i vissa fall sker att föräldrarnas önskemål inte kan tillgodoses pga. avvikelser i 

förlossningen då medicinska interventioner är nödvändiga, i dessa fall anser vi dock att 
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det åligger vårdpersonalen att noggrant informera paren under processen för att de ska 

känna en delaktighet och få en känsla av kontroll.  

 

Tidsbrist och otillräcklig bemanning är ett problem för barnmorskor och bekräftas av 

tidigare forskning (Gale et al., 2001; Keenan, 2000). Barnmorskor lider av 

utmattningsdepression i större utsträckning än någon annan profession inom hälso- och 

sjukvården pga. en hög belastning på arbetsplatsen samt höga krav från patienterna. En 

högre arbetsbörda och bristande stöd från chef och ledning inom organisationen bidrog 

också till barnmorskors stress (Borritz et al., 2006; Carlisle, Baker, Riley, & Dewey, 

1994). Vi frågar oss om en ökad bemanning eller organisatoriska förändringar gällande 

arbetsfördelning och ansvarsområden skulle kunna minska eller eliminera risken för 

missnöje med information, närvaro och stöd? 

 

Oavsett anledningen till en negativ förlossningsupplevelse anser vi att det är essentiellt 

att ha kunskap om eventuella konsekvenser för kvinnan/paret och det nyfödda barnet. 

Som beskrivet i bakgrunden kan en negativ förlossningsupplevelse ge djupgående 

rädslor för en ny graviditet, leda till en eventuell postpartumdepression, påverka 

amningen, parets relation samt anknytningen mellan föräldrarna och det nyfödda barnet 

samt långsiktiga konsekvenser på barnets känslomässiga, kognitiva och sociala 

utveckling (Gottvall & Waldenström, 2002; Beck 2004; Zaers, Waschke, and Ehlert 

2008; Josefsson, Berg, Nordin, & Sydsjo, 2001; Sharma & Corpse, 2008). 

 

Konklusion 

 

Studiens syfte var att beskriva orsakar till att föräldrar inte är nöjda med stöd och 

bemötandet och/eller inte kände sig trygga is samband med vård under förlossningen, 

samt att beskriva vad som kan förbättras i stöd och bemötandet. 

De flesta föräldrarna var nöjda eller mycket nöjda med stöd, bemötande och trygghet i 

samband med barnafödande på förlossningsavdelningen. Andelen föräldrar som var 

mindre nöjda eller missnöjda uttryckte empatilöst och oprofessionellt behandlande av 

personal, att inte bli lyssnad till eller betrodd, att personalen inte läst journalen eller gav 

otillräckligt med information som orsaker. Vidare sågs att föräldrarna saknade fysisk 

och mental närvaro av personal och de upplevde personalen som stressad. 
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Dessa kategorier visade sig kunna resultera i en otrygghet samt en negativ 

förlossningsupplevelse.  

 

När föräldrarna beskrev deras upplevelser började vi som författare reflektera över om 

det möjligtvis hade uppkommit ett onödigt lidande. Enligt Nordman et al. (2008) 

uppkommer ett vårdlidande bland annat vid ett bristande förhållningssätt/bemötande 

och omhändertagande, vilket ses i resultatet. Vårdpersonal och avdelningschefer bör 

eftersträva att ett vårdlidande inte uppstår, speciellt inte om det visar sig att det orsakas 

av tidigare benämnda kategorier.  

 

Med tanke på hur respondenterna beskrev deras upplevelser kände vi att det finns 

möjlighet för förbättringar på förlossningsavdelningen. Framförallt när det gäller 

omvårdnaden, men specifikt gällande bemanningen så att arbetsbördan minskar för 

barnmorskorna och man möjliggör ökad närvaro och stöd till patienterna. Vidare kan 

handledning och reflektion ge personalen möjligheten att ta del av varandras 

upplevelser, erfarenheter och handläggning som ofta får stå tillbaka vid hög beläggning.  

 

Intressanta studier hade varit att undersöka förlossningsupplevelser hos icke 

svensktalande kvinnor/par samt unga mödrar samt undersöka barnmorskans upplevelser 

av den höga arbetsbelastning som finns i dagens förlossningsvård och vilka förändringar 

de anser skulle kunna underlätta deras arbetssituation. Vi har funnit att det inte finns så 

många studier som belyser vårdlidande inom förlossningsvården, således hade en studie 

som beträffar detta kunnat ge stor genomslagskraft. Till slut vore det intressant att 

undersöka vad barnmorskor anser är ett bra professionellt bemötande/förhållningssätt i 

syfte att få en förståelse för varför det finns brister i bemötandet. Det kanske handlar om 

bristande kunskap? 

 

Ett bra bemötande kan rädda bristande kunskap, men bra kunskap kan aldrig rädda ett 

dåligt bemötande”(källa: okänd). 
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