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Att föda barn är en stor händelse i en kvinnas liv, genom livet byggs förväntningar upp 
om hur den egna förlossningen ska bli när den dagen kommer. Det är inte alltid 
upplevelsen blir som man förväntat sig. 
Syftet med studien är att undersöka förstföderskors förväntningar på förlossningen och 
på barnmorskan samt deras upplevelser efteråt.  
Den kvalitativa forskningsmetoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats 
användes.  Resultatet av förväntningar och upplevelser i relation till förlossningen visar 
att tid och rum, en ny livshändelse, smärta och smärtlindring, partnerns roll samt 
utgången av förlossningen var viktigt i samband med förlossningen. Kvinnorna vill att 
förlossningen skall ta lagom lång tid och inte göra för ont.  De vill att de inte ska behöva 
använda för mycket farmakologisk smärtlindring. Vidare vill de ha sin partner som stöd. 
Upplevelserna stämmer inte alltid överens med förväntningarna men kvinnorna är ändå 
i det stora hela nöjda med sina förlossningar.  
I förväntningar och upplevelser av barnmorskan visar sig personligt bemötande, 
yrkesmässigt förhållningssätt, kommunikation samt närvaro vara viktiga egenskaper. 
Kvinnorna förväntade sig en barnmorska som var lugn och trygg, hon skulle ha lång 
erfarenhet, inte bemöta kvinnorna som de vore en i mängden utan se deras förlossning 
som lika unik som de själva upplevde den. Barnmorskan ska vara aktiv och erbjuda 
olika smärtlindringsmetoder, sen ska hon stötta och coacha kvinnan och hennes partner. 
De flesta kvinnorna upplevde att deras barnmorska uppfyllde deras förväntningar men 
några uttryckte att de blev glada när det var skiftbyte så de fick en annan barnmorska.  
Kvinnorna i studien hade många olika förväntningar på sin förlossning och på sin 
barnmorska. Det är viktigt att som barnmorska vara lyhörd inför varje ny individ, då 
man i studien ser vilka brett skilda förväntningar kvinnorna har på sina barnmorskor. 
Kvinnorna vill så gärna ha sin förlossning som de förväntat sig och det är barnmorskans 
uppgift att guida dem igenom förlossningen så nära deras förväntningar som möjligt.  
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INLEDNING 

Att föda sitt första barn är en unik upplevelse för alla blivande föräldrar. Den 
förestående förlossningen kan ge upphov till en mängd olika förväntningar på såväl 
själva förloppet som på barnmorskan. Det är intressant att ta reda på kvinnors 
förväntningar inför sin förlossning och på sin barnmorska för att sedan få veta hur det 
blev efteråt. Detta för att få kunskap om vilka förväntningar och önskemål kvinnor har 
när de ska föda barn och, om möjligt, möta dessa i rollen som förlossningsbarnmorska. 
Samtidigt är det viktigt att relatera förväntningarna med deras upplevelser och 
möjligtvis använda denna kunskap inom mödravården och föräldrautbildningen för att 
förbereda kvinnorna på bästa sätt inför sin förlossning.  
 
Vi har valt att undersöka kvinnors förväntningar inför förlossningen och på sin 
barnmorska samt deras upplevelser efter förlossningen. Intresset har väckts under vår 
studietid. Vi kommer att träda in i en ny profession och vi vill kunna bemöta den 
födande kvinnan på bästa sätt. Genom att intervjua förstföderskor med förväntad normal 
förlossning under tredje trimestern samt fyra till åtta veckor efter förlossningen hoppas 
vi få ökad förståelse som vi kommer att ha nytta av i vårt framtida yrke. 
 

BAKGRUND 

Barnmorskans historia 
Min styrka, din styrka, var ett 
Min smärta bar du 
Värmen från din kropp sipprade in till min kropp 
Ditt arbete, din förtrolighet, visade din skicklighet 

 
(Höjeberg, 2000 s. 112).  
 
Barnmorskeyrket är världens äldsta kvinnoyrke. För att bli betrodd och anlitad som 
jordemor, jordegumma under medeltiden skulle hon vara gift eller änka och själv fött 
barn (Faxelid, Hogg, Kaplan & Nissen, 2001). Men detta räckte inte, som klok gumma 
måste hon besitta särskild förmåga och klokskap, något som hon förvärvade men som 
också var medfött. Sin klokskap hämtade hon från naturen, som på denna tid var den 
traditionella läkekonstens främsta ”läromästare” (Faxelid et al., 2001). 
 
Enligt de svenska jordemodersägnerna höll sig barnmorskan väl med det underjordiska 
vilket lönade sig. Kontakten, mötet, med det underjordiska gav hjälpkvinnan en speciell 
kunskap, en övernaturlig förmåga som inte andra hade. De kunde straffas om de inte 
höll tyst om sin kunskap. Hemlig kunskap måste hållas hemlig (Höjeberg, 2000). 
Barnmorskor skulle förr kunna se tecken och tydor i födelseögonblicket och läsa 
framtiden i efterbörden. Ett sådant tecken är när barnet föds med fosterhinnor kvar på 
huvudet, en så kallad ”segerhuva”, detta är i alla kulturer ett säkert tecken på lycka och 
speciell förmåga, ofta siar och botarförmåga. Navelsträngen torkades och förvarades 
ofta förr av barnmorskan som gav den till ägaren när han eller hon blivit vuxen. Valet 
att bli barnmorska förekom för övrigt i hela skalan från att vara andligt utvald till vanlig 
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handfast, betrodd gumma (Höjeberg, 2000).  
 
Inga män var tillåtna i barnsängsrummet, förlossningen var uteslutande en kvinnlig 
angelägenhet (Faxelid et al., 2001). Under förlossningen och tiden närmast efter, var det 
kvinnorna som bestämde på gården. Dessutom passade de på att festa om ordentligt. I 
längden kunde inte myndigheter tillåta att kvinnorna själva styrde och ställde vid dessa 
viktiga tillfällen (Faxelid et al., 2001). Kyrkan skulle värna om religion och moral. 
Barnmorskeyrket började regleras med en första kyrkoordning från år 1571. Kanske 
hade detta räckt men jordemödrarna hade en annan, långt ”farligare” kunskap, än 
förlossningskonst. Jordemödrarna från tidig medeltid hade kunskap om 
födelsekontrollerande och fosterfördrivande medel. Detta kunde inte accepteras. Två 
tyska forskare anser att häxförföljelserna riktade sig direkt mot jordemödrarna, de skulle 
brännas på bål och förintas med sin farliga kunskap. Häxjägarna lyckades effektivt, ty 
födelsekontrollerade medel förbjöds, föll i glömska och barnmorskor befattade sig inte 
med detta förrän långt in på 1900-talet (Faxelid et al., 2001). 
 
1777 tillkom det första ”Reglementet för jorde-gummorne” som gällde hela Sverige. 
Barnmorskans nödvändigaste personliga egenskaper radades upp, hennes skyldigheter, 
arbetsuppgifter och utbildning fastställdes. Redan 1682 försökte Drottning Ulrika 
Eleonora att utarbeta en plan för förlossningsvården, men inte förrän 1908 fattade 
riksdagen beslutet att varje kommun var skyldig att anställa examinerad barnmorska. 
Johan von Hoorn skrev den första boken om förlossningskonsten 1697, han fick också 
igång barnmorskeutbildningen. Det första kvinnliga yrkesförbundet, Barnmorske-
förbundet, bildades år 1886 (Faxelid et al., 2001).  
 
Hur ansågs det då att en barnmorska skulle vara?  

 
Rak i ryggen och med stor pondus stiger jordemodern in i rum av kvinnokaos. 
Med en enda blick, och med ett lugn som bara lång erfarenhet ger, tar hon in 
situationen. Utan att säga något går hon sedan fram till den födande kvinnan, 
hälsar på henne, fångar in hennes blick och ser på henne med en insikt i det 
fördolda som vanliga kvinnor inte har och säger sedan vad som skall göras 

 
(Höjeberg, 2000, s. 117). 
 
Handen är barnmorskans ögon i mörker enligt Höjeberg (2000). Med den ska hon 
undersöka modermunnens öppning, hur barnet kommer och hennes händer är det första 
barnet möter. En erfaren barnmorska vet hur en ”mogen” livmodermun känns. Denna 
handens känsla går inte att överföra till diagram för modermunnens konsistens och 
öppningsgrad. Det är en tyst kunskap som inte går att verbalisera. Ingen annan kvinna 
kommer den födande så nära som jordemor och därigenom blir hon som en ”motor” i 
själva förlossningsprocessen (Höjeberg, 2000). 
 
Jordemodern använder sina instrument ömsom i hantverk och i rit (Höjeberg, 2000). 
Hon skall vara medveten om alla faror men inte bli rädd för dem. Barnmorskan är 
väktaren och ledsagaren. Hon stänger och öppnar dörrar. Hon är vägviserskan, lotsen. 
Hon följer kvinnan genom avskildhet, omdaning och slutligen till upptagning i den 
sociala kretsen. Barnmorskan kommer in i främmande hem. Hon måste anpassa sig till 
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alla slags familjer och får lära sig att hålla tyst om det hon hör och ser. Att lyssna på 
kvinnans hemligheter var också förlossningskonst (Höjeberg, 2000). 
 

Definition av normal förlossning 
I föreliggande arbete kommer vi att vända oss till kvinnor som förväntas genomgå en 
normal förlossning. I Sverige tillhör den normala förlossningen barnmorskans 
ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2001). I State of the Art-dokumentet ”Handläggning av 
normal förlossning” har Socialstyrelsen i samarbete med Svensk Förening För Obstetrik 
och Gynekologi (SFOG) och Svenska Barnmorskeförbundet definierat normal 
förlossning. Följande kriterier ingår; ett barn som ligger i huvudbjudning och föds 
mellan graviditetsvecka 37 och 41+6. Vid förlossningsstarten föreligger inga kända 
medicinska riskfaktorer hos varken mor eller barn som bedöms kunna påverka 
förlossningens förlopp eller utfall. Värkarbetet börjar spontant och det är ett 
komplikationsfritt förlopp från värkarnas start tills dess att moderkakan är framfödd. 
Blödningen understiger 1000 ml och både mor och barn mår bra efter förlossningen 
(Socialstyrelsen, 2001). 
 

Föräldrautbildning 
Ämnet för denna uppsats är kvinnors förväntningar inför samt upplevelsen av 
förlossningen. Inför förlossningen erbjuds föräldrar i Sverige stöd i föräldraskapet, 
också benämnt föräldrautbildning, under graviditet och spädbarnstid inom 
mödrahälsovård, barnhälsovård, på öppna förskolor och vid familjecentraler. 99 procent 
av alla gravida tar del av någon form av mödrahälsovård (Bremberg, 2004). I huvudsak 
handlar det då om individuella kontakter med medicinskt fokus som mätning av 
blodtryck, blodsocker med mera. Därutöver erbjuder 98 procent av alla 
mödravårdscentraler träffar i grupp. Samma erbjudande ges till flerbarnsföräldrar vid 60 
procent av alla mödravårdscentraler (Bremberg, 2004). På föräldraträffarna får 
deltagarna information om till exempel graviditet, förlossning, smärtlindring, näring, 
tobak, alkohol och om det nyfödda barnet (Utredningen om föräldrautbildning, 1997). 
 
Med stöd i föräldraskapet avses den kunskap och det stöd som samhället kan förmedla 
till föräldrar för att utveckla deras kompetens och stärka deras trygghet i föräldrarollen 
från att de väntar barn samt under barnets hela uppväxttid. Syftet är att stärka 
föräldrarnas ansvar och roll som fostrare samt att ge ökade förutsättningar för var och en 
att finna och utveckla sin kompetens och stärka sin trygghet i föräldrarollen 
(Utredningen om föräldrautbildning, 1997).  
 
Föräldrautbildningen är ett erbjudande till föräldrar, utifrån deras egna behov av 
kunskap, information, kontakt och gemenskap med andra föräldrar i frågor som rör 
föräldraskap, barns utveckling och behov. Det innebär ett stöd till föräldrarna med 
respekt för deras integritet, kompetens och förmåga att ta ansvar och skall först och 
främst utgå från deras egna frågor och reflektioner. Föräldrar har ofta behov av kunskap 
och stöd från varandra. De har behov av kontakt med släkt och vänner som förebilder i 
sitt föräldraskap. Föräldrar behöver stöd, men på sina egna villkor. De behöver söka sin 
föräldraroll och känna sig trygga i den rollen (Utredningen om föräldrautbildning, 
1997).  
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Stöd i föräldraskapet är en viktig förebyggande åtgärd för att öka föräldrarnas förmåga 
att fungera som goda föräldrar i ett samhälle som hela tiden ändrar sig. Det är inte bara i 
samband med förlossningen de har behov av stöd i form av utbildning och 
gruppverksamhet utan kanske även på olika sätt under hela uppväxttiden. Stödet bör ges 
genom en verksamhet som föräldrarna upplever som meningsfull samt fångar deras 
nyfikenhet och uppmärksamhet. Det är viktigt att man utgår från deras behov av 
kunskap och samhörighet med andra föräldrar i liknande situationer. En möjlighet att 
diskutera normer och värderingar vad gäller barn och barnuppfostran, barnsäkerhet och 
barns trygghet samt utrymme för utbyte av tankar och idéer mellan föräldrar, och mellan 
föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning ges (Utredningen om föräldrautbildning, 
1997). 
 
Den föräldrautbildning som bedrivs på en del ställen i landet idag grundar sig till en viss 
del på psykoprofylaxmetoden (PPM), som utvecklades på 50-talet av den franske 
läkaren Fernand Lamaze. Metoden bygger på betingade reflexer. Under graviditeten 
tränas ett beteende som sedan används under förlossningen. Träningen innebär andning 
och avslappning som avpassas efter sammandragningarnas intensitet. Koncentrationen 
på andningen anses avleda kvinnans uppmärksamhet på smärtan (Faxelid et al., 2001). 
 
Dagens blivande mödrar förväntar sig att barnmorskan ser till att engagera den blivande 
fadern i graviditeten, förlossningen och spädbarnsvården (Bondas, 2002). Forskning 
visar också att föräldrautbildningen oftast inte lyckas med att ge de blivande mammorna 
en realistisk bild av förlossning och föräldraskap (Nolan, 1997). 
 

Förlossningssmärta 
Då vi i föreliggande arbete valt att studera kvinnors förväntningar inför samt 
upplevelser av förlossningen är förlossningssmärta ett viktigt område att beakta. Enligt 
Socialstyrelsen (2001) upplever de flesta kvinnor svår smärta under förlossningen vilket 
kan leda till en negativ förlossningsupplevelse. Den sensoriska och emotionella 
upplevelse en kvinna har i samband med förlossningsarbetet är en följd av den 
vävnadspåverkan som sker genom uteruskontraktioner, dilatation av cervix och av 
barnets passage genom förlossningskanalen. Denna upplevelse är dessutom beroende av 
allmänna fysiska, psykiska och sociokulturella faktorer (Fridh, 1998). I en finsk studie 
gjord av Buss (1998) upplever mödrar förlossningssmärta som en hemsk, olidlig, 
panikartad och ångestfull upplevelse. Trots detta upplevs helheten av förlossningen som 
positiv. 
 
Som barnmorska måste man vara väl medveten om sin egen syn på förlossningssmärta 
och smärtlindring samt vilka och hur mycket uttryck för smärta man kan acceptera. 
Förlossningsbarnmorskan är oftast den som föreslår olika val av smärtlindring eller 
förmår kvinnan att klara sig utan (Faxelid et al., 2001). Metoderna för farmakologisk 
smärtlindring under förlossning har varierat, speciellt under de senaste 25 åren. Före 
1973 fanns ingen nationell statistik (Socialstyrelsen, 2001). 
 
Synen på förlossningssmärta har i vår historia präglats av den kristna kyrkans 
föreställningar och moral. Kyrkan förbjöd under lång tid all användning av 
smärtlindring vid förlossning i Sverige. 1975 kom en lag i Sverige som gav alla kvinnor 
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rätt till smärtlindring vid förlossning. Efterfrågan på smärtlindring ökade fram till 
början på 1980-talet då kvinnorna började ställa krav på en mer självständig och aktiv 
roll i sitt eget barnafödande (Faxelid et al., 2001). 
 
Kvinnors sätt att uttrycka smärta varierar inte bara individuellt utan också kulturellt. 
Upplevelsen av förlossningssmärtan är beroende av människans bakgrund, hennes 
motiv, resurser och de känslor som smärtan förknippas med (Faxelid et al., 2001). 
 
Inom smärtforskning skiljer man på olika dimensioner av smärta, den sensoriska 
(fysiologiska), den affektiva (känslomässiga) och den kognitiva (tankemässiga) 
(Socialstyrelsen, 2001). Den affektiva smärtan minskade när kvinnan under värkarbetet 
fokuserade på tanken att föda barn i stället för på smärtan i sig eller på att undvika 
smärta. Vissa forskare menar att förlossningssmärta hör till de svåraste formerna av 
smärta, värre än cancersmärta. Andra menar att den inte kan jämföras med 
sjukdomssmärta eftersom den till sin innebörd är positiv. Förlossningssmärta är ett 
uttryck för livmoderns hårda arbete, som i sin tur resulterar i framfödandet av ett barn. 
Den kan därmed ses som en skapande kraft i jämförelse med annan smärta som är 
uttryck för skada eller sjukdom (Socialstyrelsen, 2001).  
 

Teoretisk ram 
I denna uppsats har vi i vår teoretiska ram valt att lyfta fram vissa vårdvetenskapliga 
begrepp och relatera dessa till ämnet för arbetet. Begreppen vårdrelation samt 
lidande/välbefinnande är av betydelse för kvinnans förväntningar samt upplevelse av 
förlossningen. Inom vårdvetenskapen har patientperspektivet alltid företräde. Patientens 
perspektiv tydliggörs med hjälp av konsensusbegreppen livsvärld, välbefinnande i 
förhållande till lidande, subjektivt levd kropp samt vårdrelation. Inom vårdvetenskapen 
relateras begreppet omvårdnad till yrkesroll och profession, t ex barnmorska (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  
 

Vårdrelation 
I föreliggande studie tas betydelsen av barnmorskans stöd under förlossningen upp.  För 
att uppnå en positiv förlossningsupplevelse är en god vårdrelation av stor vikt. Enligt 
Socialstyrelsen (2001) är en av de viktigaste faktorerna för uppnåendet av en positiv 
förlossningsupplevelse stöd av barnmorskan eller annan person. Ett flertal studier har 
visat att professionellt och socialt stöd under förlossningen både förbättrar 
förlossningsupplevelsen samt minskar en rad medicinska interventioner (Social-
styrelsen, 2001). Ett gott stöd bygger på kontinuerlig närvaro vilket innebär såväl 
känslomässig som fysisk närhet och kan ges uttryck genom att barnmorskan tar sig tid. 
Stöd under förlossningen leder till ett kortare förlossningsförlopp, bättre amningsutfall 
och bättre bindning mellan mor och barn (Berg & Lundgren, 2004; Sjögren, 2005). 
 
Att känna sig delaktig i förloppet är också betydelsefullt. Med delaktighet menas i detta 
sammanhang att vara informerad om vad som sker, att ha en möjlighet att påverka 
beslut, att vara i händelsens centrum, att vara ett subjekt och inte att passivt objekt 
(Socialstyrelsen, 2001).  
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En god vård som erbjuder lindrat lidande och välbefinnande samt en öppenhet för 
patienten som levd och subjektiv kropp är helt beroende av någon slags fungerande 
mellanmänsklig relation (Dahlberg et al., 2003). I en idealiserad och romantiserad 
relation beskrivs vårdare och patient som förenade genom empatisk inlevelseförmåga i 
en absolut gemenskap. Trots att beskrivningen måste uppfattas som en övernaturlig och 
overklig föreställning är det ändå positivt att den grundats på en optimistisk 
människosyn om människors förmågor (Malmsten, 2007).  
 
Att vara människa innebär att leva i ett socialt sammanhang av mänskliga relationer. 
Vårdaren och patienten har tillsammans en unik kunskap om vad det innebär att vara 
människa eftersom livet inte enbart är självständigt, produktivt och lyckligt. Alla 
kommer vi någon gång bli beroende av andra för att tillfredställa vårt välbefinnande. Vi 
påverkar varandra ständigt inom varje relation och i varje möte. En del människor har 
gott inflytande på oss vilket leder till att vi kan utvecklas på ett helt annat sätt än i de 
relationer där vi inte vågar visa vad vi kan och vad vi vill (Malmsten, 2007). 
 
En vårdande relation kan förekomma utanför vården och då vara mellan människor i 
allmänhet. Det är skillnad mellan denna naturligt vårdande relation och den 
professionella vårdrelationen mellan vårdare och patient vilken kännetecknas av ett 
professionellt engagemang vilket innebär att vårdaren inte räknar med att få ut 
någonting för egen del (Dahlberg et al., 2003). Vårdaren i den professionella 
vårdrelationen använder sin personliga kunskap och erfarenhet för att erbjuda en 
fullständig närvaro i det vårdande mötet med patienten. I den professionella 
vårdrelationen krävs en öppenhet från vårdaren och förhållningssättet präglas av 
reflektion. Både det som händer i relationen och i vårdandet samt förförståelse och så 
kallad tyst kunskap reflekteras i en professionell vårdrelation (Dahlberg et al., 2003). 
 
Den brasilianske pedagogen Paulo Freire myntade 1972 begreppet empowerment vilket 
innebär att som vårdare förstå vad som saknas och kunna förmedla det till patienten för 
att denne ska kunna fatta ett självständigt beslut eller åtminstone känna sig delaktig i 
handlingarna som utförs. Tillit till sig själv och andra är en nödvändig förutsättning för 
empowerment där patienten ges styrka att själv kunna förändra sin situation genom 
egenmakt. Begreppet är ett ideal för allt vårdarbete som vill leva upp till autonomi och 
delaktighet (Malmsten, 2007). Liksom Berg och Lundgrens (2004) ”stödjande och 
stärkande” förhållningssätt i vårdrelationen gör empowerment det möjligt för 
barnmorskan att främja kvinnans inneboende resurser vilket i sin tur leder till att hälsa 
och välbefinnande uppnås genom att främja delaktighet och självbestämmande i 
förlossningen som är en naturlig livsprocess.  
 
Det stöd och samspel den födande kvinnan såväl som hennes partner behöver av sin 
barnmorska för att få en positiv förlossningsupplevelse kan liknas vid vad patienterna i 
Kaséns (2002) avhandling beskriver som en vårdande relation. I denna avhandling 
berättar patienter om vårdrelationen där de känner sig värdefulla, uppmärksammade och 
har det gott även vid smärta. Vidare beskrivs vårdandet som en helhet i en unik situation 
där patienten är medelpunkt. Vården omfattar patientens hela liv, han eller hon blir sedd 
som människa och upplever sig alltid komma först även om det finns många patienter 
på avdelningen. Vårdaren som vårdar med hjärtat framträder i dessa beskrivningar. Hon 
eller han är aktiv och inbjuder patienten till vårdrelationen samt karakteriseras av djupt 
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engagemang, en vilja och ett intresse för att vårda. Vårdaren förmedlar en osjälvisk 
kärlek till patienten (Kasén, 2002).  
 
Den värdighetsbevarande vårdrelationen bygger på ömsesidighet, tillit, dialog, delat 
ansvar och kontinuerlig närvaro (Berg, 2004). Barnmorskan måste understödja och 
värna om kvinnans och hennes partners värdighet. Ett samspelande och delat ansvar är 
viktiga beståndsdelar i vårdrelationen vilket tyder på att vårdandet som sker vid normal 
förlossning har ett annorlunda fokus än vårdandet som äger rum vid sjukdom där att 
lindra lidande står i centrum. Barnmorskor stödjer och stärker det unika hos blivande 
föräldrar genom att visa intresse och respekt för dem samt ger dem utrymme för 
reflektion. En vårdrelation som bygger på förtroende kan stärka kvinnan att med 
självtillit gå igenom förlossningen, hantera dess smärta och bli mamma (Berg & 
Lundgren, 2004). 
 

Lidande/Välbefinnande 
Förlossningsförberedelsen sker i en livsfas som karakteriserats som en paradox mellan 
glädje och lidande, den lidande kvinnan måste uppmärksammas i personalens 
bemötande (Berg & Lundgren, 2004). I förlossningssituationen är kvinnan utsatt och 
sårbar på många sätt. Att föda barn är ingen sjukdom men kan skapa ett lidande under 
förlossningen (Berg & Lundgren, 2004). 
 
Den lidande människan befinner sig i ett slags lidandets universum, en oändlig 
mångfald av skeenden som till slut och trots allt visar sig ha ett sammanhang. Lidandet 
är tillägnat människan, att leva innebär bland annat att lida. Lidandet är en kamp mellan 
det goda och det onda, mellan lidandet och lusten. Liv och död, lidande och lust utgör 
kärnan i allt mänskligt liv. Utan allt detta vore livet tomt och utan rörelse. Lidandet är 
en kamp för människans värdighet och hennes frihet att vara människa (Eriksson, 
1994). 
 
Buddha säger att allt är lidande. Detta innebär ändå inte någon speciellt mörk livssyn. 
Vitalitet är lust, aptit och begär. Vitalitet är att ta emot kraft, glädja sig över det som är, 
men samtidigt sträva mot det som ännu inte är. Aktivitet är att möta det tillstånd som 
råder samt att försöka förändra det. Att vara levande innebär både att njuta och att 
önska. Att vara levande kan exponera oss för brist, avstånd och konflikt, det vill säga 
lidande (Haugsgjerd, 1999). 
 
Hälsa är något som människan snarare är än har, en strävan att få uppleva 
välbefinnande. Välbefinnande kan definieras som ett tillstånd av inre balans eller 
harmoni (Berg & Lundgren, 2004). Välbefinnande är ett begrepp byggt på subjektiva 
upplevelser av hälsa. Livskvalitet innefattas av hur den enskilde upplever sin situation 
och är avgörande för bedömningen av sin hälsa. Att fungera väl och ha trivsel är 
väsentliga kännetecken på god hälsa, möjligen viktigare än frånvaro av sjukdomstecken, 
som är objektiva (Jahren-Kristoffersson, 1998). 
 
I WHO`s definition beskrivs hälsa som ett positivt tillstånd. Definitionen är från 1946 
och är den mest kända och vedertagna, enligt WHO betraktas hälsa som "ett tillstånd av 
fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och icke endast frånvaro av sjukdom eller 
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svaghet". År 1986 förtydligade WHO sin definition med: "För att nå ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande måste individen kunna 
identifiera sina strävanden och bli medveten om dem, tillfredställa sina behov och 
förändra eller bemästra miljön. Hälsan skall därför ses som en resurs i vardagslivet och 
inte som målet i tillvaron (WHO, 1986). 
 

Tidigare forskning  
Förväntningar i relation till upplevelser av förlossningen 
Gibbins och Thomson (2001) var först att studera fenomenet kvinnors förväntningar i 
relation till deras upplevelser av förlossningen genom en kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats där åtta kvinnor i norra England intervjuades före och efter deras 
första förlossning. Kvinnornas förhoppningar var huvudsakligen att det skulle bli en 
snabb förlossning med hanterbar smärta samtidigt som de mer realistiskt förväntade sig 
att förlossningen skulle kunna dra ut på tiden och att det skulle vara omöjligt att 
föreställa sig smärtan. Kvinnorna var mest oroliga för komplikationer gällande 
förlossningsförloppet och barnet, till exempel att behöva göra kejsarsnitt eller att det 
skulle vara något fel med barnet (Gibbins & Thomson, 2001).  
  
Sju av åtta kvinnor i Gibbins och Thomsons studie (2001) upplevde att 
förlossningsarbetet gick bättre än de hade förväntat sig. Smärtan var annorlunda än vad 
de var beredda på. De med kortast förlossningsarbete, tre till sju timmar, tyckte det 
gjorde mindre ont än vad de förväntat sig men att det var mycket intensivt. De andra 
kvinnorna upplevde en starkare smärta än de föreställt sig (Gibbins & Thomson, 2001).  
 
Hauck, Fenwick, Downie och Butt (2006) har gjort en studie i västra Australien som 
belyser hur kvinnors förväntningar på sin förlossning påverkar förlossningsupplevelsen. 
20 kvinnor deltog i studien, de genomgick sammanlagt 31 förlossningar. 13 av 31 
förlossningar upplevdes som positiva, i samstämmighet med kvinnornas positiva 
förväntningar. Två av förlossningarna upplevdes som negativa och de negativa 
förväntningarna uppfylldes. Fem förlossningar upplevdes som positiva trots att deras 
förväntningar inför förlossningen varit negativa. 11 förlossningar upplevdes som 
negativa trots positiva förväntningar (Hauck et al., 2006). 
 
Det visade sig att kvinnorna med positiva förväntningar och positiva upplevelser hade 
en avslappnad inställning till förlossningen, deras förväntningar var att ”ta det som det 
kommer” och ”vara öppna för allt möjligt”. Om kvinnorna i denna grupp ville ha sin 
förlossning på ett speciellt sätt tenderade de att uttrycka sig med ord som ”hoppas” eller 
”önska” istället för att använda ord som ”förvänta sig”. De tog det inte heller som 
självklart att alla deras förväntningar skulle uppfyllas eller att de skulle få en frisk baby. 
Kvinnorna var mer fokuserade på att vara engagerade och samarbetsvilliga istället för 
att fokusera på små detaljer. De fem kvinnorna som uppgav en positiv 
förlossningsupplevelse trots negativa förväntningar ansåg att förlossningen gick 
snabbare, lättare och var mindre smärtsam än de väntat sig (Hauck et al., 2006). 
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Förväntningar på förlossningen 
Studien av Highsmith (2006) tar upp förstföderskors förväntningar på sin förlossning 
och betydelsen av medvetenhet om vad som skall hända. Gravida kvinnor väntar i nio 
månader på att bli mödrar. Många olika tankar och känslor dyker upp såsom 
förväntningar om en okomplicerad förlossning och ett friskt barn, men även en rädsla 
inför den smärta som kommer med förlossningen och att något skall gå fel (Highsmith, 
2006). Många kvinnor har en tendens att underskatta den smärta de kommer att få 
uppleva under förlossningen (Lally, Murtagh, Macphail & Tomson, 2008).  
 
En kvinnas förväntningar inför förlossningen varierar beroende på en mängd olika 
händelser t.ex. social status, vänners och släktingars berättelser, media med mera 
(Highsmith, 2006). Det finns också en skillnad i kvinnors önskan om en förlossning 
utan smärtlindring och deras förväntan på att behöva smärtlindring (Highsmith, 2006).  
 
Bland kanadensiska kvinnor i Beaton och Guptons (1990) kvalitativa studie som tar upp 
kvinnors förväntningar på sin förlossning varierade känslorna mellan en rädsla för det 
okända, att inte veta vad som väntade till en känsla av undran och förtjusning allt 
eftersom förlossningen närmade sig. Kvinnorna förväntade sig att vara trötta, gnälliga 
och angelägna om att få det överstökat i inledningen av förlossningen för att vid 
utdrivningsfasen ändra inställning till att bli förväntansfulla och lättade att det snart är 
över. Många förväntade sig att bli så överväldigade att de skulle börja gråta. 
Förväntningar vid det här stadiet var att känslor som lycka, kärlek och tacksamhet 
skulle dominera (Beaton & Gupton, 1990). 
 
En studie bland jordanska förstföderskor angående deras förväntningar på sin 
förlossningsupplevelse visar att de huvudsakligen förväntar sig negativa upplevelser 
genom förlossningens alla faser, såsom att vara spänd och ha ont. Majoriteten 
förväntade sig även förlossningen vara skrämmande, ta lång tid samt vara för svår och 
smärtsam. De flesta angav att de förväntade sig att börja gråta, att ge upp samt att 
förlora kontrollen när förlossningsarbetet intensifieras (Oweis & Abushaikha, 2004).  
 
Den jordanska studien påvisade att gravida kvinnor har positiva förväntningar relaterade 
till barnet, främst att det är friskt och välskapt. Att föda barn är en åtråvärd och spirituell 
livshändelse i en muslimsk kultur som Jordanien och genom ”Guds vilja” stärks 
kvinnornas självförtroende till att föda ett friskt barn (Oweis & Abushaikha, 2004). 
Förväntan om att få en frisk baby var även ett återkommande uttryck i andra studier 
(Beaton & Gupton, 1990; Hauck et al., 2006). 
 

Förväntningar på barnmorskan 
Tumblin och Simkin (2001) har studerat kvinnors förväntningar på sjuksköterskans 
(barnmorskans) roll under förlossningen. 174 detaljer listades bland annat support, 
hjälp genom smärtan, hålla kvinnan lugn, vara tillgänglig hela tiden, vara tålmodig och 
förstående, tekniskt övervaka kvinnan och barnet, hjälpa kvinnan med andningen samt 
coacha henne. Även om kvinnorna värderade teknologisk hjälp under förlossningen 
hade de en stark längtan efter personlig omvårdnad. De väntade sig även att 
sjuksköterskorna (barnmorskorna) skulle vara extremt kunniga inom icke farmakologisk 
smärtlindring (Tumblin & Simkin, 2001). 
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De jordanska förstföderskorna förväntar sig över lag otillräcklig omvårdnad och stöd 
från sin barnmorska under förlossningen, exempelvis förväntar sig så gott som ingen av 
dem att erhålla hennes fulla uppmärksamhet (Oweis & Abushaikha, 2004). Även de 
kanadensiska kvinnorna i Beaton och Guptons studie (1990) förväntar sig att 
barnmorskan är en mycket upptagen person som endast kommer för att titta till dem lite 
då och då, hon är närvarande under själva förlossningen sedan tvättar hon av barnet och 
går. Hon assisterar läkaren, kontrollerar vitala tecken, utför undersökningar, kontrollerar 
fosterljuden och byter lakan. Endast fyra av elva kvinnor förväntar sig stöttning och 
stöd av barnmorskan (Beaton & Gupton, 1990). 
 
En studie som vände sig till kinesiska förstföderskor i Hong Kong, och handlade om 
deras förväntningar inför förlossningen, visade däremot att de förväntar sig både stöd 
och närvaro av sin barnmorska. I deras kultur har barnmorskor ett högt anseende vilket 
bygger på deras känslomässiga stöd, i synnerhet deras uppmuntran och främjande 
aktiviteter under förlossningsarbetet (Ip, Chien & Chan, 2003). Även engelska kvinnor i 
Gibbins och Thomsons studie (2001) kände fullt förtroende för barnmorskan som skulle 
ta hand om dem under förlossningen. Efteråt rapporterade de alla om gott stöd och 
uppmuntran vilket de upplevde hjälpte dem att klara av förlossningen. De kände sig väl 
informerade om de olika smärtlindringsmetoder som finns till hands för att kunna göra 
informerade val (Gibbins & Thomson, 2001).  
 

Förväntningar på stöd från partnern eller annan närstående person 
De kinesiska kvinnorna i studien från Hong Kong har låga förväntningar på sin egen 
förmåga att hantera smärta under förlossningen. De förlitar sig i högre grad på stöd från 
barnmorskan och sin partner eller annan närstående person (Ip et al., 2003). Kvinnorna i 
Gibbins’ och Thomson’s studie (2001) beskriver stöd, uppmuntran och tillit från både 
partnern och barnmorskan som en ovärderlig hjälp för att klara av förlossningen. 
 
En studie av Somers-Smith (1998) som handlar om förstföderskors förväntningar på 
och upplevelser av stöd från sin partner under förlossningen visar att stöd från partnern 
är en genomgående förväntan (Somers-Smith, 1998). De kvinnor som kände sig säkra 
på sina mäns stöd hade positiva erfarenheter av sina män och hur de hanterade stress i 
det vardagliga livet (Somers-Smith, 1998). I Beaton’s och Gupton’s studie (1990) 
förväntade sig alla kvinnorna att deras partner eller coach skulle ha fullt upp med att 
massera, hålla handen, gå och prata samt ta hand om allt. De ville också att de senare 
under förlossningen skulle se till att kvinnorna bibehöll kontrollen. Under framfödandet 
förväntade kvinnorna sig att partnern skulle vara hos dem och tala om för dem vad de 
skulle göra, påminna dem om andning samt vara en medlare mellan kvinnan och 
personalen. 
 
Enligt Somers-Smith (1998) upplever förstagångspappor stor stress under förlossningen 
vilket kan förstöra den normala progressen, men för kvinnorna betydde det enormt 
mycket att ha sin partner där som fysiskt och psykiskt stöd. Kvinnorna förväntade sig att 
männen skulle vara ett stöd under förutsättning att förlossningen gick som den skulle, 
om det tillstötte något visste de inte hur deras partners skulle reagera (Somers-Smith, 
1998). 
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Upplevelser av förlossningen 
I en kanadensisk enkätundersökning (Bryanton, Gagnon, Johnston & Hatem, 2008) 
vilken handlar om faktorer som påverkar kvinnors upplevelser av sin förlossning vid 
olika förlossningsätt framkom att få vara tillsammans med barnet inom den första 
timmen, att vara medveten om vad som händer, att få hjälp genom partnerstöd, att vara 
avslappnad samt att ha bibehållen kontroll som mest betydelsefullt för att få en positiv 
upplevelse vid vaginal förlossning (Bryanton et al., 2008). Överraskande nog värderas 
inte specifika stödjande omvårdnadsåtgärder lika högt vilket går stick i stäv med 
resultatet av andra studier inom området. En förklaring kan vara att man i den här 
studien frågade om just omvårdnad utan att specificera det stöd som barnmorskan eller 
doulan ger. De fem företeelserna som framhävdes som de viktigaste för 
förlossningsupplevelsen i denna studie påverkas dock i hög grad av den omvårdnad och 
det stöd som vårdpersonalen tillhandahåller (Bryanton et al., 2008). Annars pekar 
forskning från olika länder på stödets betydelse både för en positiv 
förlossningsupplevelse och förlossningsutfallet (Hodnett, Gates, Hofmeyr & Sakala, 
2007). I en metaanalys baserad på 16 studier från olika länder ger kontinuerligt stöd av 
barnmorska eller annan stödperson en bättre förlossningsupplevelse, kortare 
förlossningsförlopp, fler spontana vaginala förlossningar samt lägre användning av 
medicinsk smärtlindring (Hodnett et al., 2007).   
 
Två av kvinnorna i studien av Hauk et al. (2006) som förväntade sig en negativ 
förlossning och fick sina förväntningar uppfyllda uttryckte en rädsla för att 
förlossningen skulle vara smärtsam, lång, skrämmande samt med tyngd på det 
medicinska. Efteråt tyckte de att förlossningen varit traumatisk, värre än förväntat och 
att fokus låg på medicinska interventioner. Elva av kvinnorna beskrev en negativ 
förlossningsupplevelse, de tenderade ha mycket specifika önskemål i sina förväntningar. 
De kände sig överkörda, fick inte vara med och bestämma, kände sig ignorerade, 
missförstådda och fick för lite information (Hauck et al., 2006). 
 
Att barnmorskan ger information om vilka valmöjligheter som finns, redan under 
graviditeten, stärker känslan av att vara förberedd och trygg inför förlossningen 
(Gibbins & Thomson, 2001). Det ger också en känsla av kontroll och förmåga i en ny 
situation. Att under förlossningen vara välinformerad om förloppet samt delaktig i 
beslutsfattandet så gott det går ger känsla av kontroll vilken är viktig för att klara av 
själva förlossningen (Gibbins & Thomson, 2001). 
 

Förväntningar inför kommande förlossningar 

Över 100 kvinnor i västra Australien som genomgått kejsarsnitt har intervjuats för att 
utforska deras förväntningar inför kommande förlossningar (Fenwick, Gamble & 
Hauck, 2007). Alla var positiva till vaginal förlossning då de var övertygade om att det 
är en betydelsefull livshändelse som är viktig för kvinnor vilken de kände att de missat. 
De förväntade sig en naturlig förlossning på sina egna villkor vilken skulle berika deras 
liv. Kvinnorna ville åtminstone få chansen att uppleva en vaginal förlossning även om 
de inte skulle lyckas hela vägen. En vaginal förlossning förväntades även ge ökat 
välbefinnande för både mor och barn genom gynnsammare förutsättningar för samspel 
dem emellan och underlättad övergång till moderskapet (Fenwick et al., 2007). 
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När det blev kejsarsnitt istället för en naturlig förlossning upplevde kvinnorna att deras 
förväntningar på förlossningen kränktes, vilket blev en traumatisk upplevelse för många 
av dem (Fenwick et al., 2007). Kejsarsnittet beskrivs som en medicinsk händelse vilken 
minskade kvinnornas egen kontroll och dessutom skapade en maktobalans mellan dem 
själva och vårdpersonalen. Beslutet att föda vaginalt efter att ha genomgått ett 
kejsarsnitt handlade till stor del om att återta kontrollen och uppnå vad de beskriver som 
en normal och betydelsefull livshändelse (Fenwick et al., 2007).  
 

PROBLEMFORMULERING 

Kvinnor som är gravida har många förväntningar på sin förlossning och på sin 
barnmorska. Kvinnorna vill ha en förlossning med hanterbar smärta, ha kontroll på vad 
som händer samt få ett friskt barn (Beaton, 2006; Gibbins & Thomson, 2001) kvinnorna 
uttrycker en rädsla för att möta en ny händelse i livet som de inte vet hur de ska tackla 
(Beaton 2006; Oweis & Abushaikha, 2004) samtidigt som de är rädda finns där en 
nyfikenhet och en förtjusning allt eftersom förlossningen närmar sig (Beaton, 2006). De 
flesta kvinnorna ser fram emot en vaginal förlossning och tycker det är en betydelsefull 
händelse i en kvinnas liv, de kan känna sig kränkta i sin förväntan när förlossningen 
avslutas med ett kejsarsnitt (Fenwick et al., 2007). De flesta kvinnor som hade positiva 
förväntningar inför förlossningen upplevde också förlossningen som positiv medan 
kvinnor med negativa förväntningar oftast fick dem uppfyllda (Hauck et al., 2006). 
Förväntningarna på barnmorskan kan uttryckas olika i studier från olika länder. På vissa 
ställen förväntas barnmorskan vara ett stort stöd och att vara närvarande (Ip et al., 2003; 
Gibbins & Thomson, 2001); medan på andra ställen är förväntningarna på barnmorskan 
att hon ger en otillräcklig omvårdnad och stöd (Oweis & Abushaikha, 2004). För att 
stärka gravida kvinnor inför deras förlossning kan information om vilka valmöjligheter 
som finns öka deras känsla av kontroll inför den nya situationen (Gibbins & Thomson, 
2001) 
 
Det finns alltså en del studier om kvinnors förväntningar på sin förlossning men det är 
inte många av dem som följer upp hur det blev sen. Inte heller finns det mycket skrivet 
om vad kvinnan har för förväntningar på sin barnmorska med uppföljning av hur de 
upplevde att barnmorskan uppträdde och handlade. Vi har inte hittat någon svensk 
studie med denna ansats, det är intressant att jämföra det svenska och det internationella 
perspektivet av fenomenet.  
 
Studien utgår från följande frågeställningar: Vilka förväntningar har förstföderskor inför 
den kommande förlossningen? Vad förväntar de sig av barnmorskan? Hur upplevde de 
sin förlossning? Hur upplevde de barnmorskan?   
 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka förstföderskors förväntningar på förlossningen och 
på barnmorskan samt deras upplevelser efteråt.  
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METOD 

Ansats 
För att belysa ”kvinnors förväntningar inför sin första förlossning och deras 
förväntningar på barnmorskan samt deras upplevelser efteråt” användes den kvalitativa 
forskningsmetoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). Datainsamlingen genomfördes i form av narrativa 
intervjuer vilka transkriberades ordagrant och utgjorde texterna som analyserades i sin 
helhet (Dahlberg, 1997; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

Vårdvetenskapens och forskningens uppgift är att problematisera och belysa händelser 
inom vårdandet och därmed bidra till utveckling av kunskapen. Därmed krävs ett 
vetenskapligt förhållningssätt och metoder som möjliggör helhetssyn och tyst kunskap 
där den unika människan tillåts träda fram. Kvalitativa forskningsmetoder strävar efter 
att göra den invecklade verkligheten rättvisa vilket krävs för att kunna förstå det 
outtalade och göra det synligt och eventuellt även hörbart för omvärlden (Dahlberg, 
1997).  

Kvalitativ innehållsanalys fokuserar på granskning och tolkning av texter, såsom 
utskrifter av inspelade intervjuer inom till exempel vårdvetenskapen (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2008). Induktiv ansats innebär en förutsättningslös analys av 
texter vilka bland annat kan vara baserade på människors berättelser om sina 
upplevelser. Inställningen ”sanningen finns i betraktarens ögon” är vägledande vilket 
innebär att texten som analyseras måste ses i sitt sammanhang. Tolkningen av denna bör 
även ske med medvetenhet om intervjupersonens historia, livsvillkor och kultur. 
Forskaren växlar här mellan närhet och distans och blir i hög utsträckning medskapare i 
forskningsprocessen. Narrativa intervjuer innebär att intervjupersonen fritt berättar om 
sina erfarenheter och upplevelser av det studerade ämnet och genom att stimulera 
dennes berättande blir forskaren medskapare till texten (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008).  

Inom kvantitativ tradition används ofta begreppen validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet för att visa hur trovärdigt ett resultat är (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). Motsvarande begrepp inom den kvalitativa traditionen är giltighet, 
tillförlitlighet samt överförbarhet. För att bedöma trovärdigheten vid kvantitativa studier 
används för det mesta olika statistiska metoder. Vid kvalitativa studier används i stället 
reflekterande och resonerande metoder, till exempel konsensusförfarande, vilket innebär 
att reflektion och diskussion mellan forskarna med syftet att nå samstämmighet vid 
tolkningen av texterna förekommer. Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva 
variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet vilka uttrycks i 
kategorier och teman på olika nivåer. Det sammanhang där studien genomfördes, 
förstföderskor i blandade åldrar från tre svenska småstäder, är av betydelse för analysen 
i denna studie. Likaså är sammanhanget som omger texten av vikt, ett citat kan inte 
plockas ut hur som helst utan hänsyn till texten före och efter. En text kan alltså aldrig 
betraktas som fri från sitt sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
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Deltagare 
12 gravida kvinnor informerades muntligt och skriftligt (bilaga 1) om studien. Åtta av 
dem gav sitt medgivande att deltaga, fyra avböjde. Kriterierna för att få ingå i studien 
var att vara svensktalande, vänta sitt första barn samt att vara gravid i tredje trimestern 
med en normal graviditet och en förväntad normal vaginal förlossning. Deltagarna 
ingick i de föräldragrupper i tre småstäder i Sverige, där författarna gjorde sin 
mödravårdspraktik under våren 2008. Utbudet i små städer avseende förlossnings-
förberedande kurser och liknande utanför föräldrautbildningen skiljer sig från större 
städer där det är vanligt förekommande. I de små städer där studien genomfördes var 
kvinnorna enbart hänvisade till föräldrautbildningen för att kunna förbereda sig inför 
förlossningen på hemorten. Deltagarna var mellan 24 och 40 år, samtliga bodde 
tillsammans med barnafadern. Yrkesmässigt var det två undersköterskor, två lärare, två 
egenföretagare, en industriarbetare och en journalist.  
 
Den första intervjun utfördes mellan februari och mars 2008. Uppföljningsintervjun 
ägde rum mellan april och juli 2008. Spridningen på intervjuerna berodde på 
deltagarnas olika beräknade förlossningsdatum samt att de gick olika länge över tiden. 
 

Datainsamling 
De första intervjuerna genomfördes individuellt i samband med en rutinmässig 
graviditetskontroll i ett ostört rum på respektive barnmorskemottagning. Information 
om syftet med studien, löfte om konfidentiell behandling av data, frivillighet att delta 
samt rätt att avbryta om och/eller när intervjupersonerna önskar upprepades. Den öppna 
frågan ”Vilka förväntningar har du inför din förlossning?” samt följdfrågan ”Vad 
förväntar du dig av din förlossningsbarnmorska?” ställdes. Intervjuerna som varade 
mellan 35 och 60 minuter spelades in på band. Intervjupersonerna ombads förtydliga 
och utveckla sina uttalanden under intervjuernas gång.  

Ett par veckor efter beräknat förlossningsdatum tog författarna kontakt med 
intervjupersonerna med förfrågan om de ville fortsätta sitt deltagande i studien och 
berätta om sina upplevelser av förlossningen. Samtliga gav sitt medgivande och ny tid 
och plats bokades in. De uppföljande intervjuerna ägde rum fyra till åtta veckor efter 
förlossningen hemma hos vederbörande intervjuperson. De berättade om hur de 
upplevde förlossningen och barnmorskan samt ombads även vid detta tillfälle förtydliga 
och utveckla sina uttalanden. Även dessa intervjuer var individuella, de varade i 40 till 
70 minuter och spelades in på band. Alla intervjuerna genomfördes individuellt av 
författarna på respektive praktikort.  

Dataanalys 
Omgående efter genomförandet av var och en av de 16 intervjuerna transkriberades de 
ordagrant, därmed fick vi fram texten som utgör studien på papper. När alla intervjuer 
var genomförda och transkriberade lästes texten igenom ett flertal gånger för att skapa 
en känsla för dess helhet och därmed lära känna innehållet (Dahlberg, 1997). Därefter 
reflekterade vi tillsammans över textens huvudsakliga innehåll. För att beskriva 
analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys används nedanstående begrepp 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008)  
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Analysenhet 
Analysenheten bör vara tillräckligt stor för att utgöra en helhet och tillräckligt liten för 
att kunna hanteras i analysprocessen. I denna studie utgörs analysenheten av de 
transkriberade intervjuerna, även kallad texten.  
 
Domäner 
En domän är delar av texten som innehåller ett specifikt område och består av en grov 
struktur vilken är lätt att identifiera med låg tolkningsgrad. De delar i en intervjutext 
som överensstämmer med olika frågeområden kan utgöra domäner. I denna studie utgör 
förväntningar och upplevelser i relation till förlossningen samt förväntningar och 
upplevelser i relation till barnmorskan de två domänerna.  
 
Meningsenheter  
En meningsenhet är den meningsbärande delen av texten. Den utgörs av ord, meningar 
och stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. I studien visas 
exempel på meningsenheterna i form av citat från intervjuerna.  
 
Kondensering  
Kondensering är en process som gör texten kortare och mer lätthanterlig samtidigt som 
det centrala innehållet bevaras och inget väsentligt försvinner. Därefter abstraheras den 
kondenserade texten, det vill säga att innehållet lyfts till en högre logisk nivå. 
 
Koder 
En kod är en beteckning på en meningsenhet som koncentrerat beskriver innehållet. 
Koderna fås fram genom att de kondenserade meningsenheterna abstraheras.  
 
Kategorier 
En kategori utgörs av flera koder som har liknande innehåll. Innehållet i en kategori är 
närbesläktat och skiljer sig från innehållet i andra kategorier. Inga data ska falla mellan 
två kategorier eller passa in i två eller flera kategorier. Kategorier byggs logiskt upp i 
huvudkategorier, kategorier och underkategorier.  
 
I analysen har vi delat in materialet i två delar; ett som svarade på frågan om 
förväntningar och upplevelser av förlossningen samt ett som svarade på frågan om 
förväntningar och upplevelser av barnmorskan. Vi analyserade varje del för sig. Först 
lyftes meningsbärande enheter ur texten. Därefter kondenserades texten och preliminära 
kategorier bildades. Ur dessa kategorier formades underkategorier och till sist huvud-
kategorier. Framväxten av de slutgiltiga kategorierna var en process som pågick under 
hela analysarbetet. Tillsammans diskuterade vi hela tiden innehållet för att försäkra oss 
om att texten stämde överens med helheten samt för att uppnå enighet. Exempel på 
analysprocessen i denna studie presenteras i två tabeller (bilaga 2 och 3).  
 

Etiska överväganden 
Kvinnorna informerades både muntligt och skriftligt om att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan i intervjuerna och i studien utan att ange skäl för detta. Denna 
information upprepades muntligt vid förfrågan om de önskade delta i den uppföljande 
intervjun efter förlossningen.  
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Materialet förvaras hela tiden otillgängligt för obehöriga och är endast tillgängligt för 
författarna samt handledaren. Intervjuerna bandinspelades och dessa band samt 
transkriberad text från intervjuerna förvaras för att undvika spridning till obehöriga. 
Inga namn användes då intervjuerna transkriberades och namnen på deltagarna är inte 
tillgängliga för andra än författarna.  
 
Vid databearbetningen ersattes namnen på deltagarna med pseudonymer. Ingen 
obehörig kommer att ha tillgång till de rätta namnen. Deltagarnas övriga 
personuppgifter förekommer inte i materialet.  
 
Ifall något hänt med kvinnan eller barnet under förlossningen skulle författarna avstått 
från den uppföljande intervjun. Kvinnorna beslutade själva att fortsätta medverka i 
studien efter förlossningen.  
 
Tillstånd att genomföra studien har inhämtats av berörda verksamhetschefer på 
respektive barnmorskemottagning. Författarna har inte ansökt om tillstånd hos regionala 
etikprövningsnämnden i Göteborg då ett examensarbete på magisternivå inte betraktas 
som forskning utan som utbildning. Vidare förväntas inte studien publiceras i en 
vetenskaplig tidskrift eller utvidgas till en doktorsavhandling vilket i så fall skulle kräva 
prövning av nämnden (Centrala Etikprövningsnämnden, 2007). 
 
Kvinnorna fick vid båda intervjutillfällena möjlighet att diskutera och ställa frågor 
rörande funderingar kring den förestående eller genomgångna förlossningen och 
hänvisades vid behov till sin barnmorska inom mödravården eller förlossningen. 
 

RESULTAT 

Resultatet är uppdelat i två delar; en som svarar mot kvinnornas förväntningar och 
upplevelser i relation till förlossningen och en i relation till barnmorskan. I 
resultatredovisningen redovisas dessa delar separat. De flesta av kvinnorna genomgick 
en normal förlossning, enligt Socialstyrelsens (2001) definition. Några kvinnor blev 
inducerade av följande anledningar; överburenhet, havandeskapsförgiftning samt 
vattenavgång utan värkar. Alla kvinnorna födde friska barn Namnen vid citaten i 
resultatredovisningen är pseudonymer på deltagarna i studien. 
 

Förväntningar och upplevelser i relation till förlossningen 
Förväntningar och upplevelser i relation till förlossningen är indelad i följande 
huvudkategorier; tid och rum, en ny livshändelse, smärta och smärtlindring, partnerns 
roll samt utgången av förlossningen. Varje huvudkategori består av ett antal 
underkategorier.  

Tid och rum 
Kvinnorna i studien har olika förväntningar som handlar om tid och rum. Förväntningar 
kring tid och rum innefattar förväntningar på hur förlossningsarbetet startar, att åka in 
till sjukhuset i rätt tid och att inte bli hemskickad igen. Vidare innebär det att 
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atmosfären i förlossningsrummet känns trivsam samt att förlossningen inte blir alltför 
långdragen.   
 
Förväntningar i relation till förlossningsstarten 
Kvinnorna uttrycker förväntningar om att klara av att stanna hemma så länge som 
möjligt eftersom det är hemma de känner sig tryggast. Samtidigt uttrycks en liten oro 
för att inte hinna in till sjukhuset i tid utan föda barn i hemma eller i bilen. En kvinna 
förväntar sig att förlossningen kommer starta innan hon är fullgången. Kvinnorna uttalar 
förväntningar om att få stanna på sjukhuset när de väl åker in. De uttrycker en oro för att 
bli hemskickade eller få åka fram och tillbaka eftersom de inte vet hur det ska kännas 
när det är dags att åka in.  
 

Att jag klarar att gå hemma så länge som möjligt som jag fått rekommenderat. 
(Eva) 

 
Det är ju rätt många som åker fram och tillbaka har jag förstått, man vet inte 
precis hur det blir när man är i den situationen. Man vill nog ha lite trygghet. 
Dom säger bara att det känner du när det är dags att åka in, men jag vet inte 
riktigt hur man ska känna det… (Karin)  

 
Upplevelser i relation till förlossningsstarten 
Kvinnorna hade olika upplevelser av förlossningsstarten, det startade inte alla gånger 
som de hade förväntat sig. För några av kvinnorna startade förlossningen med 
vattenavgång för andra med värkar som var mer eller mindre smärtsamma. En del 
stannade hemma i flera timmar, andra åkte intill förlossningen mer omgående. Någon 
misstänkte att vattnet gått och åkte in men blev hemskickad igen då så inte var fallet. 
Kvinnorna som blev inducerade hade ett mer eller mindre gynnsamt utgångsläge i fråga 
om livmoderhalsens mognad, ett par kvinnor inducerades med prostaglandingel en 
annan enbart med värkförstärkande dropp. Det tog allt från ett par timmar till tre dagar 
innan förlossningsarbetet kom igång för dessa kvinnor. 
 

Den började inte som jag hade tänkt mig, det var snöstorm och jag skulle till 
mödravården och det var inte skottat ute, så jag var ute i pyjamas och skottade 
arg som ett bi med den stora magen. På eftermiddagen fick jag jätteont men det 
gick över men det kändes lite annorlunda och när jag gick på toa när jag skulle 
lägga mig gick vattnet… Så jag gick in till xxx (partnern) och sa att jag tror att 
det har börjat och han svarade att det kan det inte ha gjort för det är 3 dagar 
kvar. (Lena) 

 
Allt blev inte som jag hade tänkt mig, jag trodde det skulle göra göront, för när 
jag var hemma gjorde det göront. Jag kunde inte sitta, stå eller ligga. Sen var jag 
hemma ett par timmar till sen gick det inte längre utan vi fick packa och åka. 
(Klara) 

 
Förväntningar i relation till atmosfären i förlossningsrummet 
Några av kvinnorna uttalar förväntningar på atmosfären i förlossningsrummet. Det 
innefattar förhoppningar om att det är trivsamt och rofyllt med dämpad belysning och 
lugn musik. En kvinna uttalar att hon vill vara i fred. 
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Personligen skulle jag tycka det var jobbigt med för mycket folk omkring mig hela 
tiden, jag är sån som vill va lite i min egen lilla vrå när jag har ont. (Berit) 

 
Upplevelser i relation till atmosfären i förlossningsrummet 
En del kvinnor upplevde en trivsam atmosfär på förlossningsrummet, vilket innebär att 
det var dämpad belysning och spelades musik på rummet och man fick tid att vara för 
sig själv. De andra beskrev inte atmosfären i rummet.  
 

Vi hade egen musik med oss och den spelade vi, det tyckte jag var jättemysigt… 
Där var redan dämpad belysning… den där lampan tog de fram ur ett skåp precis 
när hon skulle födas så den tänkte jag inte ens på. (Isabel) 

 
Förväntningar i relation till förlossningens längd 
Kvinnorna uttalar olika förväntningar på hur länge förlossningen pågår. Det innefattar 
förhoppningar om att det ska gå fort, en del kvinnor uttrycker dock att det inte får gå så 
fort att de inte hinner med. Samtidigt beskriver kvinnorna farhågor om ett långt och 
utdraget förlossningsarbete. Uppfattningarna om vad som är snabbt eller långsamt är 
individuella.  
 

Att det inte tar för lång tid men inte heller för fort… Sen att man öppnar sig 
normalt så kroppen och hjärnan hinner med. (Lena) 

 
Jag har ju tänkt att det kan ju vara många timmar man får gå runt där och ligga 
och liksom vänta och försöka härda ut… det har jag räknat med att det kommer 
att ta minst 10 timmar. (Malin) 

 
Upplevelser i relation till förlossningens längd 
Kvinnornas upplevelser av hur länge förlossningen pågick varierar, en del upplevde den 
som snabb andra som långdragen. En del påtalade att öppningsskedet tog lång tid, andra 
blev trötta på slutet. Någon kvinna upplevde en lång paus mellan öppningsskede och 
utdrivningsskede. Ett par kvinnor som blev inducerade upplevde att väntan innan något 
hände var mycket utdragen, det höll i en del fall på i flera dagar för att sen gå snabbt när 
det väl startade. 
 

Sen stannade skiten av, sen hände det ingenting då när jag var öppen 9 cm ända 
tills, ja jag fick inte krystvärkar förrän kl 02.25 (5 ½ tim senare), så det var 
många timmar… men när krystvärkarna kom så tog det ju bara typ 20 min tills 
han kom ut, så det gick ju rätt snabbt. Det var långdraget på slutet då det inte 
hände något just men då hade jag ju inte ont så det var ingen fara ju. (Malin) 

 
Sen när vi var framme var det riktigt jobbigt när vi skulle parkera o så, sen 
undersökte de mig när jag kom in och jag var öppen 3cm och sen gick det fort, så 
vi kom in vid 02 och lite innan 05 är han född. Jag trodde det skulle ta typ 14 
timmar och nu gick det så fort…(Klara) 
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En ny livshändelse 
Kvinnorna i studien har olika förväntningar på förlossningen som är en ny händelse i 
deras liv. Det är svårt att föreställa sig hur det kommer att bli vilket leder till en del 
nervositet. Att föda barn är något naturligt som sker varje dag och kvinnorna förväntar 
sig att ha tilltro till sig själv och lita på sin kropp. De förväntar sig att förlossningen är 
en spännande och positiv upplevelse samtidigt som den kommer att vara kämpig och 
jobbig. 
 
Förväntningar i relation till det okända 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att de kommer vara mer eller mindre nervösa och 
att det är svårt att föreställa sig hur de kommer att hantera situationen som de ställs inför 
för första gången. Men förlossningen ses ändå som en naturlig händelse som skett i alla 
tider. Med naturlig händelse menar de att kvinnor fött barn i alla tider och att kvinnor 
föder barn runtom i världen varje dag utan att det är något konstigt med det.  

 
Jag vet ju inte hur det här kommer att bli för jag har ju aldrig gjort det här 
förut… Jag kan inte se någon anledning till att det skulle vara speciellt illa för 
mig och alla kvinnor i hela världen föder ju barn hela tiden, jag klarar det här. 
(Eva) 

 
Upplevelser i relation till det okända 
Kvinnorna upplevde att de ställdes inför en helt ny situation och att de inte alltid hängde 
med i förloppet. En del upplevde att saker de tidigare oroat sig för inte bekymrade dem 
såsom nakenhet och upprepade vaginala undersökningar. En del kvinnor upplevde att de 
hanterade det okända genom att relatera till förlossningen som en naturlig händelse de 
inte är ensamma om.  
 

… och vissa saker som man tyckte typ innan, att de skulle ner och känna hela 
tiden mellan benen, brydde man sig ju inte om. (Berit) 

 
… så när jag stod där fick jag ett sånt fruktansvärt tryck neråt… Jag kunde inte 
hålla emot och det bara tryckte, tryckte, tryckte så sa de att det låter som att hon 
är redo att föda barn… Jag som trodde jag skulle stå där länge och väl och vanka 
ut och in… då gick vattnet och jag fattade inte det heller, det bara splash sa det. 
(Isabel) 

 
Förväntningar i relation till den inneboende kraften 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att finna kraften inom sig. Det innefattar att ha 
tilltro till sig själv och sin kropp genom att lyssna kroppen och inte motarbeta den samt 
att lita på sig själv och att det kommer att gå bra om man bara låter det ske. Kvinnorna 
ser fram emot att få vara med om den naturliga kvinnokraften som de hört talas om. 
 

Jag ser fram emot förlossningen nåt fantastiskt för jag tycker det ska bli väldigt 
spännande att känna den här kraften som finns inom alla kvinnor som alla har 
pratat om… Kroppen kommer att ta hand om det på nåt vis och att man inte ska 
kämpa emot och att man liksom bara låter det ske (Isabel) 
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Upplevelser i relation till den inneboende kraften 
Kvinnorna upplevde att de klarade av förlossningen genom en inneboende delvis 
skrämmande kraft som det bara var att följa med. De upplevde att de lydde sin kropp 
och de flesta är förundrade över vilken styrka de bär på. Under utdrivningsskedet 
beskriver en del att de körde på ren vilja. En kvinna upplevde dock besvikelse över att 
inte vara så stark och imponerad av sig själv som hon förväntat sig, hon jämförde sig 
själv med kvinnorna i förlossningsfilmen på föräldrautbildningen som var det. Hon 
upplevde att förlossningen var jobbig och att det var svårt att krysta. 
 

När jag kände att det var dags att krysta så gjorde jag det, det var som en våg det 
var bara att hänga på. (Berit) 
 
Det var mycket sämre än vad jag hade tänkt mig, jag trodde att det skulle vara 
mycket lättare och sen trodde jag inte att det skulle vara så svårt för mig att 
krysta som det var, och på filmen var alla så imponerade på hur starka de var 
men jag var inte alls imponerad jag var besviken att jag inte hade kraft. (Eva) 

 
Förväntningar i relation till gott och ont  
Kvinnorna uttalar förväntningar relaterat till både gott och ont vilket innebär att 
förlossningen väntas vara en positiv och spännande upplevelse samtidigt som de förstår 
att det kommer att bli kämpigt och jobbigt. Vidare förväntas förlossningen bli en total 
urladdning vilken de har stor respekt för.  
 

… samtidigt så vet man ju att det går mot slutet så att på något sätt långt inuti 
måste det ju vara en positiv känsla. (Karin) 
 
Jag kanske känner att jag inte orkar mer det är jag mest rädd för att jag inte ska 
orka mer, ut kommer ju barnet på något vis men att känna att man tappar orken. 
(Svea) 

 
Upplevelser i relation till gott och ont  
Kvinnorna upplevde dels att förlossningen var otroligt spännande och positiv samtidigt 
som de inte kunde föreställa sig hur jobbigt och kämpigt det var. En del upplevde en 
känsla av maktlöshet under öppningsskedet andra under utdrivningsskedet. Kvinnorna 
upplevde dock en ynnest över att ha varit med om en förlossning och de flesta beskrev 
positiva förlossningsupplevelser efteråt.  
 

Jag är jätteglad att jag har gått igenom en förlossning nu, ifall nästa kanske 
skulle bli kejsarsnitt så har man i alla fall detta med sig. (Karin) 

 
Jag tyckte krystningen var värst innan dess tyckte jag att det gick bra, det tog 2.5 
timme och det var jättejobbigt, jag var helt fokuserad och sa hela tiden säg vad 
jag ska göra så gör jag det. (Lena) 

 

Smärta och smärtlindring 
Kvinnorna i studien har olika förväntningar angående smärta. De är överens om att det 
kommer att göra ont men har olika förväntningarna om graden av smärta. Att använda 
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naturlig smärtlindring ses som första steget i förloppet medans den farmakologiska 
smärtlindringen skapar oro och rädslor för komplikationer, dels för barnet men också 
för dem själva. 
 
Förväntningar i relation till smärta 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att förlossningen kommer att vara smärtsam. De 
uttrycker en rädsla för att tappa fattningen och jämför förlossningssmärtan med annan 
upplevd smärta. De kan inte föreställa sig hur det kommer att kännas men försöker ändå 
ha tillit till sin egen kapacitet. Någon förväntar sig att smärtan under utdrivningsskedet 
kommer att vara olidlig samtidigt som en del inte är oroliga för smärtan överhuvudtaget, 
de vill ta det som det kommer. En kvinna förväntar sig att smärtan glöms bort så fort 
bebisen är ute och att det är värt att kämpa för den belöningen. 
 

Men man ska vara beredd på att det kommer att göra fruktansvärt ont… Sen är 
jag 100 % säker på att man aldrig kan vara förberedd på hur det liksom, aldrig. 
För det är ju en sak att gå till tandläkaren och ha jätteont eller bryta ett ben 
kanske och ha jätteont. Det är ju inte samma smärta, det kan det ju aldrig vara.  
(Isabel) 

 
Och med smärtan och så har jag ingen aning om hur jag reagerar, jag tänker ta 
det som det kommer och försöka ta det lugnt... Smärtan känns helt ok, den får man 
bara orka (Berit) 

 
Upplevelser i relation till smärta 
Vissa av kvinnorna upplevde att smärtan var överkomlig andra att den var riktigt 
hemsk. I början upplevde en del kvinnor att det kändes som lite kraftigare mensvärk. En 
del kvinnor upplevde att smärtan blev lättare att hantera när de fick börja krysta andra 
en ökad smärta vid krystningen. En kvinna upplevde att känslan när barnet var ute 
övervann smärtupplevelsen, en annan upplevde att smärtan inte försvann när barnet var 
fött. Många av kvinnorna är förvånade att det inte gjorde mer ont. Smärtan beskrivs som 
kramper, ont i ryggen samt ont mitt i magen.  
 

Det gjorde ondare innan jag började krysta. Mina krystvärkar kändes mer bara 
som ett tryck nedåt och det var ju jobbigt… Jag hade förväntat mig att det skulle 
göra så mycket ondare men det gjorde det inte. Det gjorde ont när jag hade 
värkar men däremellan kunde jag ju vila. (Karin) 

 
Jag kände att det var riktigt jobbigt och jag tänkte att jag skiter i att jag är 
spruträdd de får sätta så många sprutor de vill i mig. (Svea) 

 
Förväntningar på naturlig smärtlindring 
Kvinnorna uttrycker förväntningar kring naturlig smärtlindring. Det innefattar att föda 
utan farmakologisk smärtlindring. De vill gärna bada och duscha och få massage. De 
flesta kvinnorna har förberett sig med profylaxandning och vill försöka andas sig 
igenom smärtan så länge det går. Några kvinnor har lånat en TENS-apparat att använda 
under värkarna i början av förlossningen. Några kvinnor är positiva till att pröva 
akupunktur när de kommer in på förlossningen. En kvinna är däremot väldigt rädd för 
nålar och vill absolut inte ha det och en annan kvinna uttrycker panik inför att få 
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kvaddlar. Kvinnorna uttrycker dock att de kan komma att behöva farmakologisk 
smärtlindring även om deras önskan är att klara sig utan. 
 

Jag har ju lånat en TENS-apparat så den har jag redan hemma så den ska en 
kunna använda under början av den där latensfasen mest, när man är hemma. 
(Svea) 
 
Sen vet jag inte, jag är lite nyfiken på det där med akupunktur, fungerar det så 
fungerar det då har man i alla fall prövat.(Berit) 

 
Upplevelser av naturlig smärtlindring 
Alla kvinnorna började med naturlig smärtlindring, det vill säga utan några 
farmakologiska insatser. De flesta upplevde att andning, en dusch eller ett bad hade god 
effekt i början. En kvinna kände absolut inte för att bada. En av kvinnorna upplevde god 
hjälp av akupunktur. Kvinnorna använde den naturliga smärtlindringen tills de kände att 
de behövde något mer. 
 

Sen låg jag och hade värkar och andades mig igenom dem, när de var jämna och 
jobbiga gick jag upp och duschade och då drog det igång ordentligt. (Lena) 
 
Sen fick jag akupunktur… jag hade otroligt bra effekt på det, det planade ut 
värktopparna… jag fick på rätt många ställen på kroppen… helt plötsligt så blev 
det lite mera stilla, det blev inte så där aj, aj när det var på toppen. (Isabel) 

 
Förväntningar på farmakologisk smärtlindring 
Många av kvinnorna beskriver en rädsla för nålar och stick, och upplever att 
epiduralnålen är skrämmande. De uttrycker att de kanske skulle vilja ha ryggbedövning 
(epidural) men är samtidigt rädda för att bedövningen skall göra så att förlossningen 
stannar upp eller att den skall skada barnet. Alla kvinnorna tycker att epidural är en sista 
utväg om ingen annan smärtlindring fungerar. Några kvinnor vill använda lustgas men 
en del uttrycker en oro för att lustgasen skall göra dem illamående eller snurrig. 
 

… och sen tänkte jag på det där med ryggmärgsbedövning om det blir riktigt illa, 
men jag vill ju inte ta något heller som kan förstöra för barnet eller som skulle 
göra att det går långsammare.  (Malin) 

 
Jag är ju inte främmande, alltså skulle det vara helt fruktansvärt så kanske man 
vill ha ryggbedövning men som det känns nu så skulle man inte vilja ha det tycker 
jag… man har hört att vissa har haft problem efteråt och sånt, men det jag oroar 
mig för är att de ska sätta dit den i ryggen. Nä, det känns inte som något jag vill 
uppleva. (Karin) 

 
Upplevelser av farmakologisk smärtlindring 
De flesta kvinnorna upplevde att lustgasen gav dem god smärtlindring, för andra var 
lustgasen en negativ erfarenhet. Många uttryckte en glädje att de klarat förlossningen 
med hjälp av bara lustgas. En kvinna fick ryggbedövning och var nöjd att hon tog den 
istället för att härda ut då den hade mycket god effekt på hennes smärta. En annan var 
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nöjd att hon slapp få ryggbedövningen, en kvinna var besviken på att hon inte hann få 
bedövning då hon gärna velat ha allt. 
 

Sen kändes det ingenting, det var så skönt, det var som natt och dag… den tog 
hela benen också så jag hade ingen känsel i dem, men det var bra… Jag säger 
det, aldrig mer utan den om det gör så här ont för den var jättebra! Det gjorde så 
ont här i mitten av magen och det försvann alltihop, jag kände ingenting… sen 
var jag hur lugn som helst… Hade jag vetat om att den var så bra och att det inte 
var farligt hade jag tagit den tidigare. Åh ja, det hade jag gjort för de där 
timmarna var hemska på eftermiddagen. (Malin) 

 
Jag tackade nej till ryggbedövning och nål i handen slapp jag också så jag 
klarade mig med bara lustgas så jag är jättenöjd. (Klara)  

 

Partnerns roll 
Kvinnorna i studien förväntar sig ett stort behov av att ha sin partner nära. De känner 
trygghet i att ha någon hos sig som de känner väl. Alla tar för givet att partnern är deras 
självklara stöttepelare under förlossningen.  
 
Förväntningar i relation till partners roll 
Kvinnorna uttrycker förväntningar på sin partners roll. Det innefattar att ha sin partner 
nära, han är den de känner väl och ska dela upplevelsen med dem. Vidare ska han 
fungera som deras förlängda arm och föra deras talan när de inte klarar det själva. 
Kvinnorna förväntar sig att partnern skall vara lugn och stabil samt stötta och coacha 
dem. En kvinna uttrycker att hon vill att partnern ska massera henne. För en annan 
kvinna är det viktigt att hennes partner får stanna kvar efter förlossningen. En kvinna 
vill att mannen skall vara uppe vid huvudändan under förlossningen. 
 

Min man tror jag är medveten om att han får vara min förlängda arm och stötta 
mig. Sen tycker jag att det är viktigt att xxx (partnern) är med och får stanna kvar 
efteråt, och jag tycker det är viktigt så han också ser vad som händer. (Berit) 

 
Upplevelser i relation till partnerns roll  
Några av kvinnorna berättade om sin partners roll vid förlossningen. De upplevde att 
deras partner hade en betydelsefull roll. Kvinnorna upplevde att deras partners var lugna 
och gav dem den trygghet de behövde. De var ett stort stöd, befann sig hela tiden i 
kvinnornas närhet och uppfyllde deras olika önskemål under förlossningen såsom att 
hämta dricka, torka pannan, andas tillsammans, räkna värkarna samt coacha lagom 
mycket. Han var den som hade koll på händelseförloppet vilket han förmedlade till 
kvinnan.   
 

Jag sa till honom att kolla nu om huvudet är där så att det säkert händer 
någonting. Barnmorskan sa ju det men jag tänkte att det var bäst att han också 
kollade och fick se att det hände någonting. (Malin) 

 
Hade jag inte haft honom (partnern) så vete sjutton, då hade jag inte kunnat vara 
så fokuserad liksom på att nu tar vi en värk i taget och sådär… Han var sådär 



 24

lagom, han hejade inte på som en fotbollstränare utan mera, kom igen jag vet att 
du klarar det… (Isabel) 

 

Utgången av förlossningen 
Kvinnorna i studien visar en förväntan och ett hopp om att allt ska gå bra under 
förlossningen samt att barnet är friskt. Men bakom förväntningarna kan man ana en 
rädsla för att något skall gå fel. 
 
Förväntningar i relation till avvikelser 
Kvinnorna uttrycker en förväntan om att förlossningen ska gå bra, att den förlöper utan 
avvikelser, och att de får den hjälp de behöver om det skulle tillstöta komplikationer. De 
flesta kvinnorna bär dock på en oro för att något skall gå fel. Ett par av kvinnorna är 
rädda för att de ska brista när de föder fram barnet men tycker inte att det är något som 
de har hängt upp sig på. En kvinna uttrycker en oro för att moderkakan inte skall 
komma eller att barnet inte kommer som det ska. 
  

... att det inte blir några komplikationer och grejer, men skulle det bli 
komplikationer så hoppas jag man får den hjälp man behöver. (Berit) 

 
Jag ser skräckscenarier framför mig, moderkakan kommer inte, ungen kommer 
inte som den ska, man spricker. (Klara) 

 
Upplevelser i relation till avvikelser 
Trots att en del av kvinnorna fick uppleva avvikelser såsom övergående höga eller låga 
fosterljud, feber, värksvaghet, att navelsträngen var omslingrad runt halsen på barnet 
och blödning samt slutligen klipp och stora bristningar som suturerades förmedlade de 
flesta av dem en positiv förlossningsupplevelse. En kvinna upplevde dock att 
utdrivningsskedet var mycket utdraget, sedan togs barnet ut till barnrummet eftersom 
han inte började andas spontant meddetsamma. Hon är fast besluten om att begära 
kejsarsnitt nästa gång. 
  

Jag började trycka på lite för tidigt och jag blev klippt men det kände jag inget av 
och jag var livrädd när de skulle bedöva när de skulle klippa men det gick bra 
men det kändes ju… Jag tyckte det var värre att sy och så efteråt än vad det var 
under tiden. (Klara) 

 
När han väl kom ut var jag helt slut, de sprang iväg med honom för han ville inte 
börja andas direkt… Nej ingen har sagt något efter och jag känner att jag ska ha 
kejsarsnitt nästa gång och jag vill aldrig mer vara med om detta, jag tänkte jag 
skulle ringa och prata med någon men jag vet inte, vet inte vem jag ska ringa… 
(Lena) 

 
Förväntningar relaterade till barnet  
Kvinnorna uttrycker en förväntan om att de ska få ett friskt barn. En kvinna tycker det 
känns overkligt och svårt att förstå att det verkligen ligger en bebis i magen. En annan 
kvinna uttrycker oro för att hon ska få en stor bebis. En kvinna uttalar en förväntan om 
att amningen skall komma igång så fort som möjligt. 
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När barnet kommer ut så hoppas jag att allt är som det ska och att det är friskt. 
(Lena) 

 
Upplevelser relaterade till barnet  
En del av kvinnorna upplevde en förundran över sitt nyfödda barn. En omedelbar och 
gränslös kärlek beskrevs samt glädje över att allt gått bra och att även amningen 
fungerade. 
 

Första natten låg jag bara och tittade på henne och gick igenom förlossningen 
hela tiden och bara tänkte att kan det vara så här fantastiskt? (Isabel) 

 

Förväntningar och upplevelser i relation till barnmorskan  
Förväntningar och upplevelser i relation till barnmorskan är uppdelad i följande 
huvudkategorier: personligt bemötande, yrkesmässigt förhållningssätt, kommunikation 
samt närvaro. Varje huvudkategori består av ett antal underkategorier.  
 

Personligt bemötande 
Kvinnorna i studien förväntar sig att bli väl bemötta av barnmorskan på förlossningen. 
Hon ska visa respekt och ha empati och vara lugn och trygg samtidigt som hon ska ha 
ett gott humör. De funderade även en del på vad som händer om personkemin inte 
stämmer?  
 
Förväntningar om att bemötas med respekt 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att bli behandlade med respekt och som vuxna 
individer. Att bli behandlad med respekt innebär att barnmorskan inte tilltalar kvinnan 
som om hon vore ett barn. Det innebär vidare att kvinnan behandlas som en individ och 
inte som ett objekt för barnmorskan. Ett respektfullt bemötande innefattar också att inte 
förmedla att förlossningen är något enkelt som kvinnan inte ska uttrycka oro inför. 
Slutligen så är det viktigt att barnmorskan inte utgår från sina egna erfarenheter av att 
föda.  
 

Hon ska inte prata babyspråk för det tycker jag att folk inom hälso- och 
sjukvården har en tendens att göra med vuxna människor och det gör mig galen. 
(Eva) 
 
Det är ju mer hur man är som person ju, det vore ju värre ifall nån säger att jag 
har fött fyra ungar här och det minsann klarade jag av och det klarar du också. 
(Malin) 

 
Upplevelser av bemötandet i relation till respekt 
Några av kvinnorna upplevde att barnmorskan inte behandlade dem med den respekt de 
hade förväntat sig. Några upplevde att barnmorskan inte trodde på kvinnan och 
bagatelliserade hennes problem, andra att de blev behandlade som objekt utan egen 
vilja.  
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Så sa barnmorskan att om du hade ont så skulle jag inte kunna prata med dig. Jag 
fick känslan av att de inte trodde på mig.(Berit) 
 
Så kommer det in en tant där och hon trodde ju inte att vattnet hade gått när hon 
såg bindan, men jag kände att jag inte kissat på mig. (Svea) 

 
Förväntningar om att bemötas med empati 
Kvinnorna uttrycker förväntningar om att barnmorskan ska vara empatisk. Ett empatiskt 
förhållningssätt innebär att barnmorskan är tålmodig och lyhörd, snäll, trevlig och 
ödmjuk samt visar engagemang. Det empatiska bemötandet innebär också att vara 
förstående och inte bli irriterad på kvinnan i den svåra stunden. Det är också viktigt att 
barnmorskan bryr sig om kvinnan och inte ser henne som en i mängden och låter 
förlossningen bli rutinmässig.  
 

Barnmorskan får gärna vara snäll och ödmjuk… jag vill ju inte ha någon hemsk 
och hård och någon som domderar och ställer över mig. (Lena) 

 
Jag vill ha en barnmorska som inte bara gör saker på rutin och ser mig som en i 
mängden, utan bryr sig om mig. (Klara) 

 
Upplevelser av bemötande i relation till empati 
Flera kvinnor upplevde att de blev bemötta med empati. Flertalet beskriver att 
barnmorskan var mycket förstående, tålmodig och lyhörd för deras smärta och rädsla. 
 

Sen kom det in en barnmorska och sa att det är helt naturligt att du blir rädd. 
(Isabel) 

 
Och sen att de var förstående, de blev aldrig irriterade… man tänker ju ändå 
liksom att det är nog rätt påfrestande när alla ligger där inne och är helt… ja när 
man har så ont är man ju inte någon trevlig, social person direkt. Man är ju 
säkert ingen rolig patient alltså… Det gjorde väldigt mycket att man blev så bra 
bemött där inne. (Malin) 

 
Förväntningar om att bemötas med lugn och trygghet  
Kvinnorna uttalar förväntningar om att barnmorskan ska framkalla lugn och skapa 
trygghet. Det innebär att barnmorskan genom sin förtroendeingivande framtoning 
skapar tillit hos den födande kvinnan. Det yttras även en oro för vad som sker ifall det 
är fullbelagt på förlossningsavdelningen och barnmorskan inte hinner med kvinnan i 
den utsträckning hon behöver. 
 

Jag vill ju ha någon som utstrålar värme och trygghet så att jag blir lugn och 
trygg. (Klara) 
 

Upplevelser av ett lugnt och tryggt bemötande 
Kvinnorna upplevde att barnmorskan bemötte dem med lugn och trygghet med frånvaro 
av stress. En del beskriver vidare en upplevelse av att stå i centrum trots att 
förlossningsavdelningen var fullbelagd.   
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Det var skönt att de tog sig sådan tid, man behövde aldrig känna att de var 
stressade fast att de hade jättemycket att göra. Alla rummen var ju fulla där på 
kvällen och morgonen men man kände aldrig att de var stressade eller någonting 
för de var alltid så lugna när de kom in. (Malin) 

 
Förväntningar om personkemi mellan kvinnan och barnmorskan 
Kvinnorna uttrycker förväntningar om att personkemin mellan dem och barnmorskan 
ska stämma överens. Kvinnorna yttrar en oro för att barnmorskan kanske inte är den 
person som de förväntar sig och om de i så fall vågar och kan byta till en annan. 
Personkemi innebär en känsla av samhörighet och har olika innebörd för de olika 
kvinnorna till exempel att inte vara näbbig och vass eller för mesig.  
 

Tänk om jag skulle få en barnmorska som jag inte gillar. Det har jag ju lite fasa 
för, vad gör jag då? Ska jag säga till henne att du vår kemi funkar inte så bra, kan 
jag inte få en annan?... Tänk om jag får nån som jag, mot alla odds, som jag inte 
gillar och så den dagen som är den största dagen kanske i vårt liv. (Isabel)  

 
Träffade två barnmorskor som verkade så näbbiga och vassa, en är ju rädd att få 
en sån som är sån till sättet, men jag har ju förstått att man kan byta. (Svea) 

 
Upplevelser i relation till personkemi 
De flesta kvinnorna upplevde att personkemin fungerade mellan dem och barnmorskan 
medan några upplever att barnmorskan var för bestämmande eller för mesig för deras 
tycke. Ingen av dem bad om att få byta barnmorska men en del var tacksamma vid 
skiftbyte. 

 
Barnmorskan var underbar men den första var alldeles för mesig för min smak, 
den andra var bättre, mer go’, hon passade mig bättre. (Svea) 

 

Yrkesmässigt förhållningssätt 
Kvinnorna i studien förväntar sig att barnmorskan är yrkesmässig. Det handlar om 
formell kunskap, inte personliga erfarenheter. Hon är den som vet bäst om såväl 
förlossningsförloppet som smärtlindringsmetoder och man litar fullständigt på hennes 
kunskap. Hon förväntas vara deras ledsagare genom förlossningen.  
 
Förväntningar på att bistås av en erfaren barnmorska 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att barnmorskan är erfaren. De förväntar sig att 
kunna lämna över sig själva helt och hållet till barnmorskan under förlossningen. Att 
vara erfaren innebär att barnmorskan är skicklig i sitt yrke och vet bäst och kan svara på 
alla frågor vilket leder till fullständigt förtroende. Vidare innefattar det att hon har koll 
på läget och vet vad som är normalt samt reagerar på det som avviker. Kvinnorna 
förväntar sig en erfaren och yrkesskicklig barnmorska men några kvinnor påtalar ändå 
att de är positiva till att bli omhändertagna av en barnmorskestudent. En kvinna 
förväntar sig att en student skulle vara mer inne på rummet med henne.   

 
Jag förlitar mig på personalen och jag tänker att de kan ju faktiskt det här och de 
vet ju precis om det händer någonting så vet de när de ska göra någonting annat 
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och om de ska ta sån där sugklocka om det behövs eller om de behöver ta ut den 
med kejsarsnitt liksom, då vet dom ju det. (Malin) 

 
Upplevelser i relation till erfarenhet 
Kvinnorna upplevde att barnmorskan var erfaren. De beskriver att barnmorskan hade 
stor kunskap, ofta lång arbetslivserfarenhet samt fullständig kontroll på 
förlossningsförloppet. En kvinna upplevde dock att barnmorskan velade fram och 
tillbaka och inte hade koll på situationen.  
 

Den barnmorskan hade jobbat med detta i typ 17 år eller någonting så hon var ju 
jätterutinerad och verkligen superduktig… Hon sa att hon varit med om det här så 
många gånger, då kände man sig trygg. (Malin) 

 
Jag var så irriterad på barnmorskan för hon sa bara saker som hon inte gjorde, 
hon velade fram och tillbaka om denna undersökning. (Svea) 

 
Förväntningar på att barnmorskan vägleder om smärtlindring 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att barnmorskan är aktiv och rekommenderar olika 
smärtlindringsmetoder samt föreslår vad som passar bäst för att underlätta situationen. 
Vägledning om smärtlindring innebär även att barnmorskan ska erbjuda rätt 
smärtlindring i rätt tid samt att erbjuda individuella alternativ. 
 

Jag vill att barnmorskan talar om när deadlinen går ut när man inte längre kan ta 
bedövning, så att jag inte säger att nu vill jag ha bedövning och barnmorskan 
säger att tyvärr det är för sent. Att barnmorskan erbjuder olika smärtlindring som 
till exempel akupunktur och talar om när det är dags att få de olika 
bedövningarna, att hon föreslår olika saker. (Eva) 
 

Upplevelser av barnmorskans vägledning om smärtlindring 
Kvinnorna upplevde att barnmorskan var vägledande och föreslog olika smärtlindrings-
metoder som passade för det stadiet de befann sig i. En kvinna upplevde dock att hon 
blev ifrågasatt när hon ville ha smärtlindring.  
 

De sa ju liksom såhär att nu börjar vi med detta och det finns alltid ett steg till att 
ta sen. Vi börjar med den här smärtlindringen så länge så finns det alltid mer att 
tillgå senare och det kändes så bra för om jag inte klarar detta längre så finns det 
något bättre liksom. (Malin) 

 
Jag frågade om lustgas och då sa de, behöver du det redan? (Svea) 

 
Förväntningar på att barnmorskan är en ledsagare genom förlossningen 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att barnmorskan är en handfast ledsagare genom 
förlossningens olika faser. Att ledsaga innebär att barnmorskan coachar när det behövs 
samtidigt som hon lugnar och styr upp situationen om det krävs. Slutligen vill 
kvinnorna även ha beröm och stöd.  
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Ja rent, kom igen! Coachar, jag vill att hon ska vara ett stöd då… Då får hon nog 
gärna vara lite tuffare. Ge inte upp! Och att man ska fortsätta för jag kan tänka 
mig att man är väldigt utmattad i det läget. (Karin) 

 
Upplevelser av barnmorskan som ledsagare genom förlossningen 
Kvinnorna upplevde att barnmorskan ledsagade dem genom förlossningen på ett 
tillfredställande vis. Det innebär att barnmorskan gav handfasta råd och förslag som 
verkligen fungerade samt även att hon peppade kvinnan när hon förlorat tron på sin 
förmåga. Vidare upplevde de att barnmorskan berömde deras insatser. En kvinna 
upplevde att undersköterskan var bättre på att coacha henne.  
 

Men de försökte få mig att ändra ställning och jag följde ju deras råd och det gick 
ju framåt hela tiden. (Karin) 

 
Jag ville ha människor som säger gör så, gör så, och det var precis så jag fick det. 
Såna människor fick jag bara runt omkring mig hela tiden och då är det väldigt 
lätt tycker jag. (Isabel) 

 

Kommunikation 
Kvinnorna i studien förväntar sig att barnmorskan är uppriktig, tydlig i 
kommunikationen samt ger ordentlig information om förlossningsförloppet.  

Förväntningar i relation till uppriktighet 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att barnmorskan är uppriktig. Att vara uppriktig 
innebär att hon är ärlig och förtroendeingivande. Hon ska inte undanhålla någonting, till 
exempel om det uppstår problem eller om förlossningen inte framskrider som förväntat.  
 

Jag vill ha tydliga besked om hur jag ska göra, när jag kan göra vad, att ge 
besked om de ser att jag har det jättejobbigt och de vet att det är långt kvar, att de 
då säger det. (Eva) 

 
… att man då får ett rakt svar… att man inte undanhåller nånting. Man klarar av 
sanningen, det gör man ju om det skulle vara så att det börjar bli problem eller 
sådär, för det vet man ju inte. (Isabel) 

 
Upplevelser i relation till uppriktighet 
Kvinnorna upplevde att barnmorskan var uppriktig. Det innebär att barnmorskan var rak 
och ärlig samt ingav förtroende eftersom hon inte undanhöll någon information även om 
utgången av förlossningen inte blev som förväntat.  
 

Jag var ju lite rädd för att det skulle bli kejsarsnitt då när det tog sån tid… Då 
satte hon sig ner på en stol och berättade jättelänge om hur det gick till även fast 
det inte alls var på gång men bara för att jag skulle känna mig lugnare om jag 
visste hur det går till. (Malin) 

 
Barnmorskan var väldigt rak, hon var speciell, rakt på sak och sa rakt ut. (Berit) 
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Förväntningar om att barnmorskan är informativ 
Kvinnorna uttrycker förväntningar om att barnmorskan är informativ. Att vara 
informativ innebär att barnmorskan informerar om förlossningens framskridande och 
talar om vart i förlossningsarbetet kvinnan befinner sig samt förklarar olika procedurer 
som genomförs. Slutligen innebär det även att låta kvinnan vara delaktig i beslut som 
fattas om situationen tillåter det.  
 

Barnmorskan ska vara informativ, jag vill veta så mycket som möjligt. Gärna att 
barnmorskan berättar vart man befinner sig, hur det går framåt, så jag vet vart 
jag är och hur det går. (Lena) 

 
Att de kommer med förslag och frågar liksom tycker du det låter okej?... Och sen 
vill jag ju gärna veta allting om vad de gör också, så har det alltid varit… De 
kanske inte hinner fråga… det vill jag inte heller för jag vill att de ska göra det 
som är bäst för barnet ju och säger dom att det är det då tänker jag att det är det. 
(Malin) 

 
Upplevelser i relation till given information  
Kvinnorna upplevde att barnmorskan var informativ. Det innebär att hon hela tiden 
informerade dem på ett lättförståeligt sätt om vad som hände och vad de skulle göra, vid 
krystningen till exempel. De upplevde även att barnmorskan svarade tålmodigt när 
samma fråga upprepades gång på gång. En kvinna beskriver barnmorskornas stora 
tålamod då hon frågade om samma saker gång på gång under dygnen hon var inlagd på 
förlossningen för induktion. 
 

De förklarade hela tiden vad som hände. (Karin) 
 
Jag frågade dem och de svarade. Inte en enda gång under de dagarna jag låg där 
att det var någon som pustade när frågan kom på samma sak som de redan hade 
svarat på 100 gånger. (Isabel) 
 

Förväntningar om att barnmorskan är tydlig 
Kvinnorna uttalar förväntningar om att barnmorskan är tydlig i sin kommunikation. Att 
vara tydlig innebär att vara rak och ge klara instruktioner. Slutligen innebär det att 
barnmorskan uttrycker sig så att kvinnan förstår instruktionerna som ges.  
 

Hon ska vara engagerad, förklarande, försiktig och tydlig. (Klara) 
 

Jag känner att när jag kommer in där så behöver jag klara instruktioner; tjoff, 
tjoff gör så är och så här. Nu tar du det lite lugnt och nu så gör du det. Jag vill 
liksom inte gissa mig till vad hon säger. (Isabel) 
 

Upplevelser relaterat till tydlighet 
En kvinna upplevde att barnmorskan var tydlig och en annan att hon var otydlig i sin 
kommunikation.  
 

Barnmorskan var jättebra precis som jag hade tänkt mig, hon var väldigt tydlig 
och bra. (Eva) 
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Jag tyckte barnmorskan var mindre tydlig än vad jag hade velat. (Lena) 
 

Närvaro 
Kvinnorna i studien förväntar sig att barnmorskan är närvarande olika mycket under 
förlossningens olika stadier. En del önskar att hon tittar förbi då och då, andra känner 
sig trygga med vetskapen att det går att ringa efter henne. Under utdrivningsskedet 
förväntar kvinnorna sig barnmorskans fulla uppmärksamhet, somliga förväntar sig att ha 
barnmorskan vid sin sida hela tiden. Oro för att kanske inte hinnas med om det är 
mycket att göra med de andra patienterna förekommer också.  
 
Förväntningar på sporadisk närvaro 
En del av kvinnorna uttalar en förväntan om att barnmorskan är sporadiskt närvarande. 
Sporadisk närvaro innebär att barnmorskan kommer och går, hon är inte inne på 
förlossningsrummet hela tiden. Vidare innebär det en förväntan om att hon är tillgänglig 
för dem vid behov. En kvinna vill vara i fred och förväntar sig att barnmorskan inte är 
inne på rummet så mycket.  
 

Alltså, hon ska nog egentligen bara vara som en fjäril som tittar till lite då och då 
och sen så att man gör grovjobbet själv och sen så på slutet så vill man ju ha den 
säkerheten där men jag förväntar mig inte alls att det ska vara mycket, mycket 
kontakt. (Isabel) 

 
Förväntningar på kontinuerlig närvaro 
En del av kvinnorna uttalar en förväntan om att barnmorskan är kontinuerligt 
närvarande. Kontinuerlig närvaro innebär för somliga att barnmorskan ska vara hos dem 
hela tiden för andra innebär det att ha barnmorskan ständigt vid sin sida enbart under 
utdrivningsskedet. 

 
… att de inte lämnar oss ensamma, jag skulle vilja att det var någon hos oss hela 
tiden. (Lena) 

 
… så kanske de kommer att titta till en emellanåt, alltså barnmorskan då. Men sen 
hoppas jag ju att de är med hela tiden när den väl ska ut, det tänker jag ju. 
(Malin) 

 
Upplevelser i relation till närvaro 
En av kvinnorna upplevde att barnmorskan kom och gick, hon fick vara i fred mestadels 
vilket hon uppskattade mycket. En annan upplevde att barnmorskan var inne på rummet 
mer än hon hade förväntat sig vilket hon uppskattade.  
 

Alla skötte sig jättebra, jag fick vara ifred. (Berit) 
 

Barnmorskorna fick vara inne hos mig mer än jag trodde att de skulle vara. 
(Karin) 
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Resultatsammanfattning 
Resultatet visar att förväntningar och upplevelser i relation till förlossningen är i indelat 
i fem huvudkategorier. Tid och rum vilket rum innefattar förlossningens start, 
atmosfären i förlossningsrummet samt förlossningens längd. En ny livshändelse som 
innefattar förväntningar och upplevelser i relation till det okända, inneboende kraft samt 
gott och ont. Den tredje huvudkategorin smärta och smärtlindring består av smärta, 
naturlig smärtlindring samt farmakologisk smärtlindring. Vidare är partnerns roll och 
utgången av förlossningen, som inbegriper avvikelser samt barnet, huvudkategorier. 
Förväntningar och upplevelser i relation till barnmorskan består av huvudkategorin 
personligt bemötande som innefattar respekt, empati, lugn och trygghet och 
personkemi. Huvudkategorin yrkesmässigt förhållningssätt inbegriper erfarenhet, 
vägledning om smärtlindring samt ledsagare genom förlossningen. Vidare är 
kommunikation en huvudkategori som innefattar uppriktighet, information och 
tydlighet. Slutligen är närvaro, som är indelat i sporadisk och kontinuerlig närvaro, en 
huvudkategori.   
 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa förstföderskors förväntningar på förlossningen och på 
barnmorskan samt deras upplevelser efteråt. Metoden kvalitativ innehållsanalys valdes 
för att uppnå syftet. För att studera förväntningar och upplevelser av förlossningen och 
barnmorskan intervjuades åtta förstföderskor före och efter förlossningen, de berättade 
fritt om sina förväntningar och upplevelser. Författarna pendlade mellan närhet och 
distans och blev medskapare till texten genom att stimulera berättandet med öppna 
följdfrågor såsom; kan du berätta mer, hur menar du, kan du utveckla det mer? Till 
skillnad från studier med kvantitativ ansats är det varken möjligt eller önskvärt att 
författaren ställer sig utanför vid narrativa intervjuer (Lundman & Hällgren Graneheim, 
2008). Kvalitativ innehållsanalys är en passande metod eftersom den fokuserar på 
granskning och tolkning av texter, som utskrifterna av våra inspelade intervjuer, 
metoden utvecklades dessutom från början för att hantera stora mängder data vilket 
transkriberade intervjuer lätt utgör (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En annan 
fördel med metoden är att den även kan anpassas till forskarens erfarenhet och kunskap, 
ju större erfarenhet forskaren har desto bättre blir resultatet, men även nybörjare med 
liten erfarenhet kan använda metoden med gott resultat. (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008). 
 
Varför valde vi då att intervjua kvinnorna istället för att exempelvis lämna ut en enkät 
till förstföderskorna på respektive barnmorskemottagning? Kvale (1996) skriver i sin 
bok om kvalitativa forskningsintervjuer: ”If you want to know how people understand 
their world and their life, why not talk with them?” (s.1). Kvalitativa intervjuer lämpar 
sig väl för att studera fenomen inom hälso- och sjukvården eftersom företeelserna som 
ska undersökas är kvalitativt präglade. I hälso- och sjukvården är samspelet mellan 
människor är av stor vikt samt även en mängd andra företeelser som är svåra att mäta 
och kvantifiera. Genom kvalitativa intervjuer är det möjligt att belysa, analysera och 
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beskriva dessa företeelser. Det hade inte varit genomförbart med en kvantitativ metod 
(Dahlberg, 1997). En nackdel med kvalitativa intervjuer är dock att det är lätt att begå 
misstag under intervjun, det är inte alltid en lätt metod att använda. Ett exempel på 
svårigheten är de fall då intervjuaren under intervjun upplever ett totalt samförstånd 
med intervjupersonen och vet exakt vad denne menar. Vid läsning av den utskriva 
intervjun framkommer dessvärre kanske att det som tycktes vara så klart under 
intervjun, inte alls framstår så tydligt i texten (Dahlberg, 1997).  
 
Fokus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att identifiera 
skillnader och likheter i textinnehållet, vilket även var viktigt för att uppnå syftet med 
denna studie. Texten kategoriserades först genom att de meningsbärande enheterna 
kondenserades och lades ihop med andra meningsbärande enheter med liknande 
innehåll. Svårigheten i denna process var att inga data skulle passa in i flera eller falla 
emellan två kategorier. En nackdel är att när texten handlar om förväntningar och 
upplevelser blir det svårt att tillgodose denna regel då speciellt upplevelser ofta är 
såpass sammanflätade att de passar in i flera kategorier (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008).  I studien innebär det en medvetenhet om att innehållet i en del 
underkategorier går in i varandra, till exempel i huvudkategorin en ny livshändelse där 
kvinnorna beskriver förväntningar och upplevelser kring barnafödande i relation till det 
okända, den inneboende kraften samt gott och ont. Författarna har gjort sitt yttersta för 
att inte förlora något väsentligt av innehållet samtidigt som indelningen i 
underkategorier var betydelsefullt för att tydligt åskådliggöra intervjupersonernas olika 
förväntningar och upplevelser. Detta är också en anledning till att vi har relativt många 
huvukateteogorier i vårt resultat. Vi hade kunnat abstrahera till färre men då skulle vi 
möjligtvis forlorat innehåll eftersom vårt syfte är så omfattande. 
  

Giltighet 
För analysen av texterna valdes induktiv ansats vilket innebär att texterna, i det här 
fallet baserade på intervjupersonernas berättelser om sina förväntningar och upplevelser, 
analyserades objektivt utifrån sitt sammanhang.  Under analysprocessen togs hänsyn till 
texten före och efter citaten för att inte förlora innebörden av vad intervjupersonerna 
egentligen förväntade sig och upplevde (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). En 
fördel är att författarna analyserade hela resultatet tillsammans, texterna tolkades genom 
ingående resonemang och reflektion för att klargöra det egentliga innehållet. 
Samstämmighet uppnåddes och resultatet borde kunna anses giltigt, tillförlitligt samt 
möjligt att överföra (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Den undersökta gruppen 
kvinnor är dock liten så det är inte möjligt att generalisera så som vid kvantitativa 
studier. Det djup som en kvalitativ studie får fram kan dock inte redovisas i en 
kvantitativ studie. För att besvara forskningsfrågan angående förstföderskor i Sveriges 
förväntningar och upplevelser av förlossningen behövs flera studier med olika ansats. 
Vår studie kan ses som ett bidrag.  
 

Resultatdiskussion 
Förväntningar och upplevelser i relation till förlossningen 
Resultatet visar att kvinnornas förväntningar och upplevelser av förlossningen var 
relaterat till tid och rum. Kvinnorna hade en bild framför sig om hur deras förlossning 
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skulle starta, hur lång tid förlossningen skulle ta och hur atmosfären på förlossningen 
skulle vara. De önskade att de skulle kunna vara hemma så länge som de bara orkade 
men på grund av att vissa hade lång väg till förlossningen ville de ändå hinna in i tid 
och de ville inte bli hemskickade. I kvinnornas berättelser om sina upplevelser av 
förlossningsstarten kan man se att det var viktigt för dem att bli betrodda, många kände 
sig osäkra på om förlossningsarbetet hade börjat och tyckte de blev ifrågasatta angående 
till exempel vattenavgång. Flera kvinnor kände sig säkra på att vattnet hade gått och sen 
visade det sig att så inte var fallet. Några kvinnor fick åka fram och tillbaka till 
sjukhuset men det upplevdes inte som jobbigt trots deras förväntningar om att slippa 
detta. Atmosfären på förlossningen diskuterades innan förlossningen med vikten lagd på 
att det skulle vara ett mysigt rum, musik på rummet och lite dämpad belysning. En del 
kvinnor nämnde även atmosfären efteråt men den hade inte lika stor plats som innan. 
 
Längden på förlossningen och smärta samt smärtlindring var centralt för kvinnorna. 
Kvinnorna ville att det inte skulle ta för lång tid men samtidigt inte för kort tid då de 
ville hänga med psykiskt i förloppet vilket är av vikt för att känna kontroll över 
situationen. Upplevelserna kring förlossningens längd och smärtan blev inte riktigt som 
kvinnorna tänkt sig. En del av kvinnorna som hade förväntat sig att det skulle ta lång tid 
och att det skulle göra jätteont upplevde att det gick mycket bättre och gjorde mindre 
ont, de blev positivt överraskade. Flera kvinnor upplevde att de ägde en inre kraft som 
de tog till när det behövdes i förlossningen. Andra beskrev att de följde sin kropp och 
gestaltade förlossningsarbetet som en våg som det bara var att hänga på medan andra 
menade kroppen körde på i sin egen takt och att de inte riktigt hann med i förloppet.  
 
Några av kvinnorna som förväntat sig att förlossningen inte skulle innebära några 
problem eftersom barn föds hela tiden och därför blir det säkert inte några problem för 
mig heller, upplevde också sin förlossning som sådan medan flertalet blev förvånade 
över hur ont det verkligen gjorde. Hur kan det då bli så här? Är det föräldrakursen som 
undervisar missvisande? Hanterar olika personer helt enkelt smärta och nya situationer 
olika? Hur ska undervisningen utformas för att kvinnorna ska få en realistisk bild av 
förlossningen. Har den födande kvinnans ålder betydelse? Barnmorskor behöver ta reda 
på kvinnors förväntningar inför förlossningen och hjälpa dem stärka sitt försvar för att 
förebygga och möta den kommande förlossningssmärtan (Ip et al., 2003; Oweis & 
Abushaikha, 2004). Att få information om tillgängliga valmöjligheter redan under 
graviditeten ger kvinnor en ökad självkänsla i en situation där de inte vet vad som 
väntar dem längre fram. Kunskap, speciellt om smärtlindring, möjliggjorde informerade 
val under förlossningen samt gav en känsla av kontroll viket främjar en positiv 
förlossningsupplevelse (Gibbins & Thomson, 2001; Goodman, Mackey & Tavakoli, 
2003).  
 
Föräldrautbildningen fokuserar på en positiv förlossningsupplevelse, att en del kvinnor 
vill ge upp och inte vara med längre tas inte upp. Förlossningsfilmen som visades i de 
föräldragrupper som författarna var närvarande vid visade exempelvis inte hur svår 
förlossningen kan vara för en del kvinnor. En av kvinnorna i vår studie tar upp den 
besvikelse hon kände när hon inte orkade krysta, hon hade sett på filmen i 
föräldragruppen att alla kände sig så starka när de skulle krysta och hur deras män 
förklarade hur duktiga deras fruar var. När hon själv inte orkade krysta blev hon mycket 
besviken på sig själv för detta. Enligt studier bör innehållet i föräldrautbildningen hjälpa 
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kvinnorna att utveckla positiva och realistiska förväntningar på förlossningen. 
Barnmorskornas uppgift är att stärka kvinnornas förväntningar på sin egen förmåga att 
kunna hantera smärta samt att delta i beslut rörande medicinska interventioner (Ip et al., 
2003; Oweis & Abushaikha, 2004).  
 
Man ska självklart inte skrämmas men att sträva efter att förmedla just en realistisk bild 
av förlossningen till kvinnorna, med fokus utöver enbart det positiva, kanske skulle leda 
till att fler förbereder sig och tränar mer på till exempel andning och avslappning innan 
förlossningen. Andra studier visar att negativa förväntningar ger en sämre psykologisk 
förberedelse, kvinnor som inte förväntade sig en positiv förlossningsupplevelse visade 
sig i större utsträckning vara missnöjda efteråt och kvinnor som trodde sig få väldigt ont 
tenderade att uppleva större smärta. Förväntningar inför förlossningen ger en 
föreställning om kvinnans upplevelser (Green, Coupland & Kitzinger, 1990; 
Christiaens, Bracke & Verhaeghe 2008). Kvinnor som beskrev en positiv 
förlossningsupplevelse visade sig vara lite mindre kravfulla, mer öppna och flexibla i 
sina förväntningar. Medan de kvinnor som beskrev förlossningsupplevelsen som 
negativ tenderade ha mer specifika önskemål i sina förväntningar (Hauck et al, 2007). 
 
I vår studie förväntade sig alla kvinnor en vaginal förlossning, ingen ville ha ett 
kejsarsnitt. Kvinnorna upplevde en stor glädje över att få ha fött vaginalt. Endast en 
kvinna upplevde att förlossningen var så hemsk att hon aldrig vill göra om detta igen 
utan kommer att begära ett kejsarsnitt vid nästa förlossning. Hon upplevde ett 
traumatiskt förlossningsslut, hon hade inte fått någon förklaring till varför det blev som 
det blev och det hade inte heller varit något postpartumsamtal. Författaren uppmanar 
henne att ta kontakt med förlossningen för att kunna bearbeta händelsen. Gibbins och 
Thomson (2001) menar att postpartumsamtalet är mycket betydelsefullt. Det ger 
kvinnor möjlighet att få diskutera sin förlossning i detalj med barnmorskan. Det är 
nyttigt eftersom det gör det möjligt att klargöra detaljer kring vad som hände under 
förlossningen (Gibbins & Thomson, 2001). Postpartumsamtalet är även av vikt för att 
kvinnan ska få förståelse för omständigheterna som gjorde att förväntningarna ej 
uppfylldes. Det är av betydelse för att kvinnan inte ska ta på sig skulden för att det blev 
som det blev samt acceptera att situationen inte alltid kan kontrolleras (Goodman, 
Mackey & Tavakoli, 2003). Flertalet kvinnor i vår studie beskriver dock att de upplevde 
ett lyckorus när de såg sitt barn och tyckte att det ögonblicket var värt allt de gått 
igenom under förlossningen. 
 
Alla kvinnor förväntade sig att kunna använda sig av naturlig smärtlindring i början av 
sin förlossning och alla kvinnor gjorde också det. När smärtan tog i mer än de tyckte att 
de klarade av på egen hand sökte de hjälp på förlossningen. De kvinnor som inte 
använde sig av så mycket farmakologisk smärtlindring var väldigt nöjda att de klarade 
sig utan. Enligt Green et al. (1990) visade det sig att kvinnor som förväntade sig att 
använda andning och avslappning som smärtlindring klarade sig bättre med det som 
smärtlindring och de kvinnorna var också mer nöjda med sin förlossning än andra 
kvinnor (Green et al., 1990). Många ser inte lustgasen som farmakologisk smärtlindring 
utan uttrycker att de klarade sig utan smärtlindring eftersom de använde ju bara lustgas. 
Att använda ryggbedövning förväntades vara både positivt och negativt, kvinnorna var 
beredda på att ta den om smärtan blev outhärdlig men önskade att de skulle klara sig 
utan på grund av att nålen var stor, att ryggbedövning kunde stoppa upp förlossningen 
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samt en rädsla för att skada barnet. En kvinna upplevde att ryggbedövningen inte alls 
var så smärtsam att få som hon föreställt sig och hennes smärtsamma värkar försvann på 
en gång så hon tyckte ryggbedövningen var helt fantastisk.  
 
Flera kvinnor uttalade stora förväntningar på partnern, han skulle vara deras stöttepelare 
och föra deras talan om de inte kunde det själva. Det sågs som en trygghet att ha någon 
nära som de kände väl i den nya händelsen. Några kvinnor berättade om det sociala 
stödet de fick från sin partner vilket upplevdes som mycket betydelsefullt. De kände ett 
otroligt stöd i sin partner, det var honom de litade på och någon nämnde att partnern 
skulle titta så att huvudet verkligen var på väg ut så att de inte ljög för henne. Partnern 
var den som fanns vid kvinnans sida hela tiden, han både servade, uppmuntrade och 
peppade henne samt ingav den trygghet som behövdes. Partnerns stöd är av betydelse 
för en positiv förlossningsupplevelse. Obetydligt eller inget stöd alls från partnern är 
vanligt förekommande hos kvinnor som har mycket negativa känslor kring sin 
förlossning (Waldenström, Hildingsson & Ryding, 2006).  
 
Partnerns roll under förlossningen beskrivs i flera studier. Bara att ha sin partner där 
betyder att omedelbar fysiskt och psykiskt stöd finns i närheten (Somers-Smith, 1999). 
Männen uttrycker en önskan om att få vara involverade i förlossningen samtidigt som 
de uttrycker en rädsla över att vara delaktiga. Männen förbereder sig på många olika 
sätt, några pratar med vänner medan andra pratar med föräldrar eller söker information i 
litteraturen (Hallgren, Kihlgren, Forslin & Norberg 1999). Det pratas mycket om vilket 
stöd partnern skall vara för sin kvinna men många gånger glöms säkert partnern bort, 
han är kanske lika rädd som kvinnan och det bör vi ha i åtanke då vi räknar med hans 
stöd och närvaro under graviditet och förlossning. Det ses som en självklarhet att 
männen ska närvara vid förlossningen. Både som stöd och hjälp till sin födande kvinna 
och för sin egen skull. Enligt litteraturen bidrar hans närvaro till att förstärka kvinnans 
positiva förlossningsupplevelse. Personalens attityder och förhållningssätt till männens 
närvaro och delaktighet är mycket betydelsefulla. Det borde vara lika självklart att fråga 
mannen om hans behov och förväntningar inför förlossningen som det är att fråga om 
kvinnans. Många män känner sig pressade in i en roll de själva inte valt och är i behov 
av stöd och hjälp för egen del (Sjögren 2005). Barnmorskor i allmänhet är sannolikt väl 
medvetna om det positiva i partnerns närvaro, ett psykologiskt och socialt stöd för 
kvinnan förväntas av partnern. Han ska ge massage, torka pannan samt ”coacha” sin 
kvinna och framförallt finnas vid hennes sida hela tiden. Förväntningarna på partnern 
ger nog inte alltid utrymme för hans egna eventuella önskemål att faktiskt inte vara med 
inne på förlossningsrummet. Att även se förloppet ur partnerns perspektiv är 
betydelsefullt då vårdrelationen under förlossningen innefattar de båda blivande 
föräldrarna. 
 
Kvinnorna uttrycker en förväntan om att allt ska gå bra, men det framkommer även en 
rädsla för att något ska gå fel eller att det ska vara något fel på barnet, alla önskar ju sig 
ett friskt barn. Kvinnorna var rädda för att tappa kontrollen då de inte visste vad som 
väntade dem. Andra studier visar att kvinnors största bekymmer inför förlossningen var 
smärtan och att få en frisk bebis, men att det var blandat med en känsla av förundran 
och förtjusning allt eftersom förlossningen närmade sig (Beaton & Gupton, 1990). 
Kvinnor som inte kände att de hade kontroll över sig själva eller omgivningen var minst 
tillfreds med sin förlossning och hade lågt postnatalt välmående (Green, et al., 1990). 
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Generellt ses dock upplevelsen av förlossningen mer positiv än vad förväntningarna var 
innan (Christiaens et al., 2008). 
 

Förväntningar och upplevelser i relation till barnmorskan 
Kvinnorna i studien hade en mängd olika förväntningar på barnmorskan som skulle 
bistå dem under förlossningen, tyngden låg på barnmorskans bemötande och 
yrkeserfarenhet samt att uppriktig och tydlig information om förloppet gavs, dessutom 
skulle barnmorskan vägleda kvinnan för att främja hennes delaktighet. Kvinnornas 
förväntningar på barnmorskans närvaro skiljde sig alltifrån en önskan ha barnmorskan 
ständigt vid sin sida till att vilja bli lämnad i fred så mycket som möjligt. 
 
Kvinnornas upplevelser stämde ibland överens men skiljde sig också från deras 
förväntningar på barnmorskan. De flesta upplevde i första hand att barnmorskan hade 
ett empatiskt förhållningssätt vilket uppskattades i hög grad samtidigt erfor ett fåtal 
bristande respekt som uttrycks genom en känsla att inte bli betrodda. Ett par av 
kvinnorna påtalade att deras barnmorska hade stor yrkeserfarenhet vilket ingav trygghet. 
Barnmorskan upplevdes som en handfast ledsagare genom förlossningen, kvinnorna 
följde hennes råd och anvisningar vilka också upplevdes fungera väl. Barnmorskan gav 
information på ett lättförståeligt sätt om vad som hände och vad som skulle göras. Hon 
var rak, ärlig och tydlig vilket ingav förtroende eftersom ingenting undanhölls.  
 
Kvinnorna i studien förväntade sig och upplevde även oftast ett gott stöd från sina 
barnmorskor. Det uttrycktes genom upplevelser av ett empatiskt samt lugnt och tryggt 
bemötande. Kvinnorna upplevde att barnmorskan var förstående, tålmodig och lyhörd 
för deras smärta och rädsla. En känsla av att stå i centrum trots att det fanns många 
andra patienter på förlossningen beskrevs också. Det goda stödet uttrycks även genom 
en upplevelse av barnmorskans yrkesmässighet som i sig ingav trygghet och tillit. 
Likaså upplevdes barnmorskan som en ledsagare genom förlossningen vilket innebar att 
hon gav handfasta råd och förslag, hon uppmuntrade kvinnan att fortsätta kämpa när 
denna förlorat tron på sin förmåga samt berömde kvinnan för hennes insatser. En av de 
viktigaste faktorerna för uppnåendet av en positiv förlossningsupplevelse är stöd av 
barnmorskan eller annan person (Socialstyrelsen, 2001). Ett professionellt och socialt 
stöd under förlossningen ger en bättre förlossningsupplevelse, kortare förlossnings-
förlopp, fler spontana vaginala förlossningar samt lägre användning av medicinsk 
smärtlindring (Hodnett et al., 2007; Tumblin & Simkin, 2001). Ett gott stöd leder även 
till bättre amningsutfall och bättre bindning mellan mor och barn. (Berg & Lundgren, 
2004; Sjögren, 2005).  
 
Flertalet kvinnor i studien förväntade sig att barnmorskan skulle vara tillgänglig för dem 
vid behov. Hon skulle finnas till hands när de behövde henne men inte närvara inne på 
förlossningsrummet hela tiden. En kvinna uttryckte en förväntan om kontinuerlig 
närvaro genom hela förlossningen medan de övriga enbart ville ha det så under 
utdrivningsskedet. En kvinna ville klara sig själv och bli lämnad ifred. Efter 
förlossningen var det inte så många av kvinnorna som berättade specifikt om 
barnmorskans fysiska närvaro, de fokuserade mest på hennes känslomässiga närvaro 
och stöd samt yrkesmässighet. I litteraturen beskrivs att kvinnor förväntar sig 
känslomässigt stöd från barnmorskan under förlossningen (Tumblin & Simkin, 2001) 
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genom att hon är närvarande (Berg & Lundgren, 2004; Gibbins & Thomson, 2001; Ip et 
al., 2003). Vårdrelationen mellan barnmorskan och kvinnan och hennes partner bygger 
på ömsesidighet, tillit, dialog, delat ansvar och kontinuerlig närvaro. Kvinnan behöver 
barnmorskan och kan känna saknad och ensamhet när hon inte finns till hands (Berg & 
Lundgren, 2004). 
 
Kvinnorna i studien förväntade sig uppriktig och tydlig information från barnmorskan, 
hon skulle inte undanhålla någonting, till exempel om det uppstod problem eller om 
förlossningen inte framskred som förväntat. Kvinnorna förväntade sig även att 
barnmorskan skulle informera om förlossningsförloppet. De ville veta var de befann sig 
och ifall det var lång tid kvar ville de veta det. De förväntade sig även delaktighet i 
beslut som fattas ifall situationen tillät det samt att barnmorskan skulle förklara 
eventuella medicinska handlingar innan de genomfördes. Slutligen förväntade 
kvinnorna sig att barnmorskan skulle vara rak och ge klara instruktioner som är 
lättförståeliga. Samtliga av ovanstående förväntningar på barnmorskans kommunikation 
tyder på en förhoppning om att behålla kontrollen trots den helt nya situationen 
förstföderskor ställs inför. För att klara av detta krävs information om förloppet samt en 
inbjudan till delaktighet från barnmorskan.  
 
De flesta kvinnorna i studien upplevde att barnmorskan genom sitt förhållningssätt 
åstadkom en känsla av delaktighet och kontroll under förlossningen. Det uttrycktes 
genom utsagor om att barnmorskan var uppriktig och informativ, hon förklarade till 
exempel hur ett kejsarsnitt går till för att lugna en orolig kvinna. Kvinnorna upplevde att 
lättförståelig information gavs om vad som hände samt vad och hur de själva skulle 
göra, när det var dags att krysta exempelvis. Slutligen upplevdes barnmorskan som 
mycket tålmodig då hon svarade på samma fråga upprepade gånger utan att visa 
irritation. Gibbins och Thomson menar att information om vilka valmöjligeter som finns 
under förlossningen samt delaktighet i beslutsfattandet när det är möjligt är avgörande 
för kvinnors känsla av kontroll under förlossningen. Att vara delaktig i beslut som fattas 
samt att ha en känsla av kontroll över situationen kan leda till en positiv 
förlossningsupplevelse trots att upplevelsen skiljer sig från kvinnornas förväntningar. 
(Gibbins & Thomson, 2001). Det är viktigt att barnmorskan genom sina handlingar, 
både under graviditet och under förlossning, fokuserar på att stödja kvinnan till att 
uppnå en känsla av kontroll genom att möta hennes förväntningar. Att fråga om 
förväntningar och önskningar och sedan stötta kvinnan så hon uppnår dem leder till 
kontrollkänsla och en upplevelse av uppfyllda förväntningar (Goodman, Mackey & 
Tavakoli, 2003).  
 
Kvinnors upplevelser av att deras förväntningar uppfyllts bidrar till en känsla av 
kontroll över situationen vilket i sin tur ger en positiv förlossningsupplevelse. 
(Christiaens & Bracke, 2007; Goodman, Mackey & Tavakoli, 2003; Tumblin & Simkin, 
2001). Kvinnor med en känsla av kontroll är mer nöjda med sig själva, sina anhöriga, 
personalen samt förlossningen i sin helhet (Goodman, Mackey & Tavakoli, 2003).  
 

Slutsats 
Studien indikerar att kvinnor har höga förväntningar på sin förlossning och ibland leder 
deras förväntningar till besvikelser. Dagens kvinnor förefaller ofta vilja ha full kontroll 
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över sina liv och detta inkluderar även förlossningen. Att vara med om en förlossning 
och inte veta vad som ska hända, leder till en oro för att tappa kontrollen. Om 
barnmorskan hjälper kvinnan att bibehålla kontrollen genom att exempelvis göra henne 
delaktig i beslut som fattas kan det leda till att kvinnan känner att hennes förväntningar 
uppfylls och förlossningsupplevelsen blir positiv. För att veta hur man ska bemöta 
kvinnan på förlossningen behövs mer forskning inom området och då gärna svenska 
studier eftersom hantering av smärta och uttryck för oro är kulturellt betingat.  
 
De blivande föräldrarna spenderar mycket kort tid inne på förlossningen, därför har de 
barnmorskor som håller i föräldrautbildningen en väsentlig roll. Det är de som 
förbereder och utbildar blivande föräldrar i allt som har med förlossningen att göra och 
ger föräldrarna möjlighet till delaktighet inne på förlossningen genom sin ökade 
kunskap. Det skulle vara intressant att studera vad föräldrar egentligen tycker om 
föräldrautbildningen. Upplever de informationen som ges tillräcklig för att gå igenom 
förlossningen eller önskar de något mer av föräldrautbildningen? 
 
I vår studie kom det fram en hel del förväntningar och upplevelser i relation till partnern 
som hade en betydande roll genom både graviditet och förlossning. Det är dock många 
pappor som upplever att föräldrautbildningen riktar sig mest till kvinnan, de känner att 
deras känslor och rädslor inte ges lika mycket utrymme. Inom det här området behövs 
också mer forskning, även angående vad föräldrautbildningen kan göra för att förbättra 
partnerns känsla av samhörighet. 
 

Praktisk tillämpning 
Slutligen kan sägas att resultatet av föreliggande studie kan vara av betydelse för 
barnmorskor inom mödravården och förlossningsvården för: 
 

• Att vilja ta reda på blivande föräldrars förväntningar inför förlossningen och ge 
dem en realistisk bild av vad som väntar dem. 

• Att fråga om förväntningar på förlossningen och försöka tillmötesgå dem i 
möjligaste mån. 

• Att se vikten av att genomföra postpartumsamtal och därigenom följa upp 
kvinnors förväntningar, ifall dessa uppfylldes eller ej, och förklara 
förlossningsförloppet.  

• Att på efterkontrollen följa upp kvinnans förväntningar i relation till upplevelsen 
av förlossningen för att förebygga rädsla och besvikelse som kan påverka 
kommande graviditeter och förlossningar.  
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Bilaga 1 

                    
 
 
Hej! 
 
Vi heter Charlotte Drugge och Lollo Hägg. Vi läser Barnmorskeprogrammet vid 
Högskolan i Borås, termin 2.  
 
Vi ska göra en studie om blivande mödrars förväntningar inför förlossningen och deras 
förväntningar på barnmorskan samt även en uppföljning om dessa förväntningar 
uppfylldes. Studien kommer att ligga till grund för vår magisteruppsats termin 3.  
 
Vi planerar att genomföra 2 intervjuer vid olika tillfällen med varje deltagare. Första 
intervjun sker före förlossningen, i tredje trimestern. Den andra intervjun planeras äga 
rum i samband med återbesöket på barnmorskemottagningen ca 6-8 veckor efter 
förlossningen.  
 
Varje intervjutillfälle beräknas ta ca 45 min. Intervjun sker i ett ostört rum på 
barnmorskemottagningen och spelas in på band. All information och material kommer 
att behandlas konfidentiellt. Om du väljer att vara med i studien kan du när som helst 
avbryta ditt deltagande.  
 
 
Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta oss! 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Charlotte: 0768-991465  Lollo: 0703-535617 
 
Handledare: Ingela Lundgren, docent och barnmorska, Högskolan i Borås, 033-
435 47 50 
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Bilaga 2 

Domän: Förväntningar och upplevelser i relation till förlossningen 

Meningsenhet Kondenserad 
Meningsenhet Kod Underkategori Huvudkategori 

Att jag klarar att gå 
hemma så länge som 
möjligt som jag fått 
rekommenderat. 

Att stanna 
hemma så länge 
som möjligt 

Stanna 
hemma 

Det började med 
vattenavgång, det 
kändes lite är det 
vatten eller går jag 
och läcker…Vi blev 
uppskickade på 
hotellet fast jag 
hade ont. 

Det började med 
vattenavgång, 
det kändes som 
jag läcker, vi 
blev 
uppskickade på 
hotellet trots 
smärta 

Vatten-
avgång 
Smärta 

Förväntningar 
och upplevelser 
av förlossnings-
starten 

… då tänker jag att 
det ska vara lite dovt 
ljus och det ska vara 
lugn musik… det får 
inte vara för ljust 
inne liksom, men det 
kanske tonas ner.  

Det ska vara 
dovt ljus och 
lugn musik, det 
får inte vara 
ljust inne men 
det kanske tonas 
ner 

Dovt ljus 
Lugn musik 
Nedtonat 

Vi hade egen musik 
med oss och den 
spelade vi, det tyckte 
jag var jättemysigt… 
Där var redan 
dämpad belysning… 
den där lampan tog 
de fram ur ett skåp 
precis när hon 
skulle födas så den 
tänkte jag inte ens 
på.  

Vi hade egen 
musik, det var 
jättemysigt, 
belysningen var 
dämpad. 
Operationslamp
an togs fram vid 
framfödandet, 
tänkte inte på 
den 

Egen musik 
Dämpad 
belysning 
Brydde sig 
inte om 
operations-
lampan 

Förväntningar 
och upplevelser 
i relation till 
atmosfären i 
förlossnings-
rummet 
 

Att det inte tar för 
lång tid men inte 
heller för fort… Sen 
att man öppnar sig 
normalt så kroppen 
och hjärnan hinner 
med. 

Det får inte ta 
för lång tid men 
inte heller gå för 
fort. 
Öppnar sig 
normalt så att 
kropp och 
hjärna hinner 
med 

Lagom lång 
tid 
Kropp och 
hjärna 
hinner med 

Förväntningar 
och upplevelser 
i relation till 
förlossningens 
längd 
 

Tid och Rum 
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Bilaga 3 

Domän: Förväntningar och upplevelser i relation till barnmorskan 

Meningsenhet Kondenserad 
Meningsenhet Kod Underkategori Huvud- 

kategori 
Jag vill ha tydliga 
besked om hur jag ska 
göra, när jag kan 
göra vad, att ge 
besked om de ser att 
jag har det 
jättejobbigt och de vet 
att det är långt kvar, 
att de då säger det. 

Jag vill ha tydliga 
besked om hur jag 
ska göra och när 
jag kan göra vad. 
Barnmorskan ska 
ge besked om jag 
har det jobbigt 
och det är långt 
kvar 

Ärliga och 
tydliga 
besked  
 
 

Barnmorskan var 
väldigt rak, hon var 
speciell, rakt på sak 
och sa rakt ut. 

Barnmorskan var 
väldigt rak och 
speciell och sa 
rakt ut 

Uppriktig 
barn-
morska 

Förväntningar  
och upplevelser 
i relation till 
uppriktighet 
 

Barnmorskan ska 
vara informativ, jag 
vill veta så mycket 
som möjligt. Gärna 
att barnmorskan 
berättar vart man 
befinner sig, hur det 
går framåt, så jag vet 
vart jag är och hur 
det går. 

Barnmorskan ska 
vara informativ, 
berätta var man 
befinner sig och 
hur det går framåt 
så jag vet 

Barnmors
kan ska ge 
bra 
informa-
tion 
 

Det här när man 
skulle krysta och sånt 
det förklarade hon så 
himla bra så det var 
inga problem. 

När jag skulle 
krysta förklarade 
hon så bra, det var 
inga problem 

Förklar-
ande barn-
morska  

Förväntningar 
och upplevelser 
i relation till 
given 
information  
 

Jag känner att när jag 
kommer in där så 
behöver jag klara 
instruktioner; tjoff, 
tjoff gör så är och så 
här. Nu tar du det lite 
lugnt och nu så gör 
du det. Jag vill liksom 
inte gissa mig till vad 
hon säger. 

Jag behöver klara 
instruktioner om 
hur jag ska göra. 
Jag vill inte gissa 
mig till vad hon 
säger. 

Tydlig 
barn-
morska 

Barnmorskan var 
jättebra precis som 
jag hade tänkt mig, 
hon var väldigt tydlig 
och bra. 

Barnmorskan var 
jättebra, precis 
som jag hade 
tänkt mig. 
Hon var tydlig 

Tydlig 
barn-
morska 

Förväntningar 
och upplevelser 
relaterat till 
tydlighet 
 

Komm-
unikation 
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