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Sammanfattning   

Uttalad förlossningsrädsla finns i dag hos ca 20 % av gravida kvinnor I Sverige. Det är 

naturligt att kvinnor känner viss rädsla inför en förlossning men vid uttalad förlossningsrädsla 

är det en svårare grad av rädsla som kan härledas både till upplevelser före, under och efter 

förlossningen. Över hela Sverige finns så kallade Aurora mottagning där kvinnor behandlas 

specifikt för sin förlossningsrädsla. Barnmorskor har en central roll vid förlossningen för att 

inte orsaka kvinnorna lidande i vårdmötet. Inom vårdvetenskaplig litteratur saknas studier där 

barnmorskans upplevelser av att vårda och praktiskt handhavande av en förlossningsrädd 

kvinna under förlossningen studerats. Syftet var att beskriva barnmorskors upplevelse av att 

vårda och praktiskt handha förlossningen där kvinnan har uttalad förlossningsrädsla. Denna 

studie är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och utgår från intervjuer med 

barnmorskor. I resultatet kom vi fram till ett tema och det är i vårdmötet har professionellt 

och individuellt omhändertagande utifrån kvinnornas livsvärld betydelse. Barnmorskor med 

minst åtta års erfarenhet inom förlossningsvård har ett vårdvetenskapligt förhållningssätt i 

vårdmöte med kvinnor med uttalad förlossningsrädsla. De anser att de har en central roll för 

dessa kvinnor. Genom klinisk erfarenhet har de övat upp sig att läsa av och att särskilja hur 

kvinnornas visar sina behov, både genom språklig och kroppslig kommunikation. Det 

underlättar om kvinnorna har en skriven förlossningsplan. Även om det är stress på 

avdelningen prioriterar barnmorskor närvaro hos kvinnorna. Det underlättas av att det finns en 

överenskommelse med barnmorskekollegor, eftersom de tar ökat ansvar för andra patienter. 

Närvaro och kommunikation och bekräftelse har betydelse för att identifiera rädslan, 

tillgodose behoven och för att skapa trygghet.   

 

Nyckelord: Förlossningsrädsla, barnmorska, upplevelse och stöd 
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INLEDNING 

Förlossningen är en stor händelse i livet för kvinnan och hennes partner. Barnmorskan har en 

central roll för kvinnans upplevelse och välbefinnande under förlossningsprocessen. För en 

gravid kvinna som ska föda barn och som under graviditeten fått professionell hjälp för 

uttalad förlossningsrädsla är oro och rädsla inför förlossningen centrala känslor. Detta arbete 

fokuserar på barnmorskans perspektiv och hur hon praktiskt handlägger vårdmötet med denna 

grupp av kvinnor då de ska föda barn. I detta arbete är förlossningsrädsla synonymt med 

uttalad förlossningsrädsla varför båda orden kommer att användas för att variera texten. I 

Sverige har förlossningsvården utvecklats till att vara högteknologiskt inriktad och medicinskt 

säker (Nilsson & Lundgren, 2007), vilket är ett reduktionistiskt och sjukdomscentrerat synsätt 

(Eriksson, 1994). Förutom detta har kvinnans upplevelse av professionellt stöd och 

delaktighet under förlossningen betydelse för den totala förlossningsupplevelsen (Hodnett, 

1998). 

  

BAKGRUND 

Definition av förlossningsrädsla 

Det är naturligt att kvinnor känner viss oro inför en förlossning eftersom den innebär svår 

smärta, eventuellt att förlora kontrollen, ett beroende av vårdgivare (barnmorskor och läkare 

samt övrig personal) och oro över barnets hälsa (Ryding, Wirfelt, Wängborg, Sjögren & 

Edman, 2007). När kvinnor har uttalad förlossningsrädsla är det en annan grad av rädsla som 

kan härledas både till upplevelser före, under och efter förlossningen (Alehagen, Wijma & 

Wijma, 2006).  

Uttalad förlossningsrädsla delas in i primär och sekundär rädsla. Primär eller sekundär rädsla 

delas in i undergrupper som är lätt, måttlig och svår rädsla samt fobi. Kvinnor som upplever 

lättare oro beskriver vanligtvis att orsaken till deras oro är barnets välbefinnande och hälsa 

under förlossningen. Måttlig förlossningsrädsla innebär oro som kvinnan kan ha svårt att 

hantera utan hjälp och stöd men som inte medför ett ständigt psykiskt illabefinnande. Svår 

rädsla är då kvinnan känner en intensiv skräck inför förlossningen, en ångest som påverkar 

vardagsliv, välbefinnande och sömn. När skräcken är så stark att kvinnan inte vågar bli 

gravid, eller vill göra abort pga. rädsla beskrivs det som förlossningsfobi (SFOG ARG-

rapport, 2004).  

Primär rädsla drabbar förstföderskor och orsak kan vara att de blivit skrämda av andra 

kvinnors beskrivelser av sina upplevelser i samband med förlossning, egna upplevelser av 

sexuella övergrepp eller misshandel. Vanligast förkommande är uttalad förlossningsrädsla hos 

omföderskor som har sekundär rädsla p.g.a. traumatisk upplevelse från tidigare förlossning.   

Förlossningsrädsla  

Rädsla för att föda barn är största orsaken till att svenska kvinnor efterfrågar kejsarsnitt 

(Olofsson, 2003). De senaste trettio åren har antalet kejsarsnitt ökat med 11 %. I tidigare 

forskning av denna grupp kvinnor har (Ryding, Wijrna, Wijrna & Ryhdström, 1998) kartlagt 

att kvinnor med svår förlossningsrädsla tredubblade risken att förlossningen avslutas med 
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kejsarsnitt. Förlossningsrädda kvinnor kan uppleva kejsarsnitt som psykologiskt lugnande. I 

Sverige har kejsarsnitt utförda av humanitära skäl, d.v.s. utan obstetrisk indikation har ökat 

med 80 % mellan åren 1990 och 2001. Den vanligaste orsaken till att kvinnor önskar att bli 

förlösta med kejsarsnitt är svår förlossningsrädsla (Amark & Ryding, 2006). En svensk studie 

av Hildingsson, Rådestad, Rupertsson, och Waldenström, (2002) rapporterar att gravida 

kvinnor med låg inkomst och låg utbildning oftare led av förlossningsrädsla och oftare 

uttryckte önskan om kejsarsnitt, jämfört med högutbildade kvinnor. Kejsarsnitt är en dyrare 

metod att föda barn på jämfört med vaginal förlossning beroende på att metoden kräver 

inblandning av mer resurser som. t.ex narkos- barnläkare osv.. Ekonomiskt resonemang är 

inte orsak till att obstetriker vid vårdssamtal med en förlossningsrädd gravid kvinna försöker 

motivera henne till att föda vaginalt. Det är kunskap om risker för komplikationer så som en 

ökad risk för blodpropp, infektioner, stora blödningar och längre vårdtid som kan härledas till 

kejsarsnitt som orsak (Olofsson, 2003). 

Förlossningsupplevelse 

Det finns kunskap om hur stor andel av gravida kvinnor som lider av förlossningsrädsla. I 

olika studier Sjögren och Thomassen, (1997) har andelen kvinnor med uttalad rädsla 

rapporterats vara omkring 20 %. Av dessa kvinnor har i sex till tio procent av fallen rädslan 

definierats som mycket svår och drygt två procent har en fobiliknande skräck. Förutom 

emotionell stress som svår förlossningsrädsla kan innebära, finns det studier som visar på att 

rädslan kan påverka förlossningen negativt och leda till ett komplicerat och långdraget 

förlossningsförlopp (Johnson & Slade, 2003; Ryding et al. 1998). 

Förlossningens förlopp är oförutsägbar, gravida kvinnor vet inte vad förlossningen kommer 

att innebära för dem (Sjögren, 2003).  I en studie av Nilsson och Lundgren, (2007) 

rapporterades att kvinnor uttryckte det som att ”förlora sig själv som kvinna in i en 

ensamhet”. Kvinnorna kände sig utsatta av egna känslor och omgivningens fördömande 

beträffande deras attityder till att föda barn. Detta ledde till att kvinnorna försökte leva upp till 

sina egna och förutom det också till omgivningens attityder till barnafödande. Om 

ansträngningen till att leva upp till sina egna och andras förväntningar misslyckades 

påverkades kvinnornas självförtroende på ett negativt sätt. Med ensamhet menas att kvinnorna 

inte kunde ta sig ur graviditeten, de stod ensamma med att bära barnen och måste genomgå en 

vaginal förlossning. Känslan av ensamhet skrämde kvinnorna, och gav dem låg självkänsla 

inför ansträngningen som det innebär att föda barn.  För att inte konfrontera sin 

förlossningsrädsla hade kvinnorna olika strategier som innebar att antingen blockera sig eller 

inte tala om rädslan de kände med personer i sin omgivning. Kvinnor i studien upplevde sig 

fångade av graviditeten men längtan efter barnet beskrevs, samtidigt som känslan av skräck 

fanns, inför att gå igenom en förlossning. De beskrev också upplevelse av att inte vara som en 

blivande mor bör vara, både i egna och i omvärldens ögon. Upplevelsen av att personer i 

deras närhet inte respekterade att kvinnor kan uppleva uttalad förlossningsrädsla gav 

kvinnorna en känsla av att vara svagare än andra gravida kvinnor som inte upplever denna typ 

av förlossningsrädsla Nilsson och Lundgren, (2007).  

Symtom  

Upplevelse av uttalad förlossningsrädsla är komplex. Kvinnor som söker vård för det anger 

oro för smärta, bristande förtroende för personalen, bristande tilltro till den egna förmågan att 

kunna föda barn, rädsla för bristningar i underliv, mellangård eller ändtarmen, skräck för att 

dö, tappa kontrollen över förlossningsprocessen eller för att barnet skall skadas (Sjögren & 

Thomassen, 1997).  
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Förlossningsrädsla har både en social och personlig dimension (Fisher, Hauck & Fenwick, 

2006). Kvinnans personlighet är betydelsefull t.ex. kan ångestbenägenhet ge dålig självkänsla 

vilket leder till förhöjt kontrollbehov. Kvinnor med diagnostiserad ångest/depressionen kan 

besväras av att ångestsyndromet förväxlas med förlossningsrädsla. Kvinnor med ångestbesvär 

kan oroas över vad ångesten kan ställa till med under förlossningen, även om det inte är 

förlossningen i sig de är rädda för (SFOG ARG-rapport, 2004). En kvinna som är deprimerad 

känner ofta att hon inte kommer att orka med den fysiska och psykiska ansträngningen som 

en förlossning innebär (Saisto, Salmela-Aro, Nurmi & Halmesmäki, 2001).  

I en studie av Ryding, et al., (2007) hade de förlossningsrädda kvinnorna en ökad rädsla för 

smärta, de var också mer rädda för att inte kunna påverka beslut under förlossningen. Dessa 

kvinnor beskrev sig som mer orosbenägna. Kvinnorna rapporterade negativa och skrämmande 

upplevelser efter sin förlossning. Det rapporteras i en annan studie av Nilsson och Lundgren, 

(2007) att de förlossningsrädda kvinnorna uttryckte ett beteende de inte kände igen så som 

magsmärtor, sömnstörning hög puls och rädsla för sin egen och barnets hälsa. Att inte känna 

igen egna känslor och reaktioner ingav känsla av osäkerhet. 

Uttalad förlossningsrädsla hos förstföderskor fanns bland dem som hört om traumatiska 

förlossningsupplevelser från andra kvinnors berättelser och bland kvinnor som utsatts för 

sexuella övergrepp (SFOG ARG rapport, 2004).  Kvinnor som tidigare genomgått 

förlossningar som antingen var snabba eller långa och ansträngande mindes rädslan vid 

kommande förlossningar. Kvinnor med tidsmässigt utdragna och ansträngande förlossningar 

var rädda för att liknande förlopp skulle upprepas. Kvinnor med en snabb förlossning var 

rädda för att förlossningen skulle starta på olämpliga platser, vilket kunde medföra att de inte 

hann få hjälp och eller att komma i tid till förlossningsavdelning (Fisher, et al., 2006). 

I en studie av Saisto, Ylikorkala och Halmesmäki, (1999) rapporteras att de förlossningsrädda 

kvinnorna hade genomgått fler spontana missfall och de hade långt intervall mellan 

graviditeterna, jämfört med kvinnor som inte var förlossningsrädda. 

Det finns kvinnor som haft normal eller till och med per definition en lätt förlossning, som 

inför nästa förlossning har en kvarvarande känsla av skräck. I dessa fall, liksom för 

förstföderskor kan man anta att det finns mer dolda förklaringar till förlossningsrädslan 

(Sjögren, 2003). Man kan läsa i Berg och Lundgren, (2004) och Melender, (2002) att en 

förklaring till att de utvecklat rädsla och ångest inför framtida förlossningar kan bero på att de 

känt sig obekräftade, upplevt utsatthet och blivit kränkta av personalen. Uttalad rädsla kan 

överskugga hela graviditeten och därmed påverka mor/barn relationen negativt om kvinnan 

inte får behandling (Saisto, et al., 2001).   

Behandling   

I slutet av 80-talet fick förlossningsrädsla ökad uppmärksamhet i Sverige då 

förlossningsbarnmorskor fick in en ny grupp av kvinnor, de med uttalad förlossningsrädsla. 

För att hjälpa dessa kvinnor startades mottagningar vanligtvis kallade för Aurora-

mottagningar men även andra kvinnonamn används i Sverige för verksamheten. Gemensamt 

för mottagningarna är att det är erfarna/specialutbildade barnmorskor som handhar vårdmöte 

med kvinnan och eller paret. Ytterligare professionella inom området ingår i teamet och det är 

obstetriker, psykolog och kurator (SFOG ARG-rapport 2004). På de flesta 

förlossningssjukhus i Sverige finns idag behandlingsprogram/metoder s.k. Auroraverksamhet. 

Målet med behandlingen för uttalad förlossningssmärta är att barnmorskor stödjer kvinnan att 

lita till sin egen förmåga, föda på ett tryggt sätt och bygga upp ett förtroende för vården  

(Sjögren & Thomassen, 1997). Efter första bedömning av grad av rädsla får kvinnan 3 till 5 
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vårdmöten på Aurora mottagning (Nilsson & Lundgren, 2007). I vårdmötet är barnmorskans 

fokus på kvinnans rädsla och hennes upplevelser och hur det påverkar henne. En del i 

behandlingen är information och utbildning om t.ex. förlossningsförloppet och kroppens 

fysiologi, samt att hon tillsammans med barnmorskan besöker förlossningsavdelningen. En 

förlossningsplan utformas med utgångspunkt från kvinnans önskningar. Den blir en hjälp 

eftersom dokumentation förs så att förlossningen (så långt som kvinnan själv kan påverka) att 

det ska bli som hon tänker sig. Vidare en hjälp för barnmorskor att förstå kvinnans behov 

(Sjögren, 1998). Kvinnor som uttrycker önskningar som kejsarsnitt har samtal med en erfaren 

obstetriker innan beslut om strategi och metod för förlossning fattas. Vid svårbehandlad 

patient krävs att en psykolog bistår i behandlingen (Nilsson & Lundgren 2007).  

Bemötande och behandling av förlossningsrädsla är av stor betydelse och åtgärderna måste 

vara individuellt anpassade. Det är stort behovet av att specialutbilda barnmorskor inom 

området och öka kunskap/förståelse av innebörden med att vara uttalat förlossningsrädd hos 

vårdpersonal. Vidare vilka faktorer som påverkar kvinnor till att bli rädda och hur 

barnmorskor på ett professionellt sätt kan hjälpa kvinnorna (Sjögren, 2003).   

Det finns få studier som visar på resultat efter behandling av förlossningsrädsla. De som finns 

visar att individuellt, psykologiskt och obstetriskt stöd till kvinnor med förlossningsrädsla är 

framgångsrik del i behandlingen. Kvinnor som var behandlade, av barnmorskor eller läkare på 

en Auroramottagning visade en reducering av graviditetsrelaterad oro, genom att 50 till 62 % 

av dem drog tillbaka önskemål om kejsarsnitt och de hade kortare vaginala förlossningar 

jämfört med kvinnor som inte blivit behandlade för uttalad förlossningsrädsla. Även 1 till 3 år 

senare mindes dessa kvinnor sin förlossning som positiv (Sjögren & Thomassen,1997; Saisto 

et al., 2001).  Kvinnor som inte blivit behandlade upplevde rädsla under förlossningen och 

uppvisade även rädsla när de tänkte på förlossningen efteråt. Därför anser författarna till 

studien att det är viktigt att hitta dessa kvinnor tidigt i graviditeten (Alehagen et al., 2006).  

Resultat från en finsk studie som behandlat kvinnor med kognitiv gruppterapi visar att det var 

en välfungerande metod i behandling av förlossningsrädsla, 83 % av kvinnorna i studien valde 

vaginal förlossning framför kejsarsnitt. Författarna till studien beskriver gruppterapi som 

ekonomiskt och effektivt då upp till sex patienter kan behandlas samtidigt (Saisto, Toivanen, 

Salmela-Aro, & Halmesmäki, 2006).   

Enligt Saisto, Toivanen, Salmela-Aro och Halmesmäki, (2006) är det viktigt i vårdmötet med 

den förlossningsrädda kvinnan att lyssna och inte utmana de känslor och rädslor hon har 

angående förlossning. Det betyder inte att alla hennes önskningar ska uppfyllas, det betyder 

bara att hennes känslor och rädslor inte ska undervärderas utan tas i beaktande när 

barnmorskor och eller läkare planerar förlossningen. 

Enligt Ryding et al., (2007) är en av de bästa metoder för att minska och kontrollera uttalad 

förlossningsrädsla det primära sociala nätverket, särskilt om den gravida kvinnans mamma 

haft en positiv förlossningsupplevelse.  

En utmaning för barnmorskor och andra professionella inom området är att öka kunskapen 

om kvinnors lidande relaterat till vårdandet. Barnmorskor och obstetriker som arbetar på 

Auroramottagningar har fokus på att undvika onödigt lidande under graviditet, förlossning 

och att i förebygga förlossningsrädsla (Nilsson & Lundgren, 2007).  

Det är viktigt att barnmorskan ökar sin kunskap om förlossningsrädsla så att hon på bästa 

möjliga sätt kan bemöta förlossningsrädda kvinnor och därmed förbättra 

förlossningsupplevelsen innan förlossningen startat, under processens gång samt efter att 

babyn är född. Barnmorskor och läkare inom mödra- och förlossningsvård bör kunna hantera 
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gravida kvinnors rädsla. Då förlossningspersonalen kan möta rädslan hos kvinnorna ökar 

förtroendet dem emellan, vilket minskar upplevelse av uttalad rädsla (Saisto et al., 2006). 

Under förlossningen har det visat sig att närvaro och bekräftelse i vården av den födande 

kvinnan ingår i begreppet socialt stöd (Hodnett, 1999;  Hunter, 2002). Socialt stöd är viktigt i 

vården av den födande kvinnan (Hunter, 2002), och en viktig faktor för att skapa trygghet hos 

den gravida kvinnan (Melender, 2002).  

 

Vården i dag utgår alltmer från medicinsk säkerhet för mor och barn samt minskande 

ekonomiska resurser och fokus ligger på de risker som kan uppstå under förlossningen. 

Sjukhus är för många en okänd och skrämmande miljö med okända rutiner och medicinsk 

teknik som kan vara svår att förstå. Kvinnan i storstadsregionen vet inte vart hon ska föda då 

hänvisningar förekommer mellan förlossningssjukhusen enligt (Nilsson & Lundgren 2007). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omkring var femte gravid kvinna lider av förlossningsrädsla och orsakerna till rädslan 

varierar. En del av kvinnorna behöver behandling av specialutbildade barnmorskor. I 

samband med förlossningen har barnmorskor en central roll för att inte orsaka lidande i 

vårdmötet. Inom vårdvetenskaplig litteratur saknas studier som beskriver barnmorskors 

upplevelser av att praktisk vårda en kvinna med uttalad förlossningsrädsla under 

förlossningen. Eftersom dessa kvinnor i grunden är rädda för att föda sitt barn och behandlats 

för det på Auroramottagning är det av vikt att öka kunskapen inom området. Ökad kunskap 

och djupare förståelse om barnmorskors upplevelser av vårdmötet syftar till att optimera 

vården för förlossningsrädda kvinnor och därmed öka deras välbefinnande och hälsa.  

SYFTE 

Syftet är att beskriva barnmorskors upplevelse av att vårda och praktiskt handha förlossningen 

där kvinnan har uttalad förlossningsrädsla. 

METOD 

Denna studie är en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Den metodiska ansatsen i 

detta arbete ansåg vi lämpligt då metoden förutsättningslöst analyserar människors berättelser 

och upplevelser (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Kvalitativ forskning är baserad på 

data från berättelser och observationer.  Vi anser att en kvalitativ metod gör det möjligt att 

lyfta fram intervjupersonens berättelser och upplevelser genom intervjuer. Den kvalitativa 

innehållsanalysen fokuserar på att tolka texter och används främst inom humanvetenskap, 

vårdvetenskap och beteendevetenskap. Forskaren möter den person som intervjuas och hör 

dennes erfarenheter, berättelser och egna reflektioner kring det ämne som vill studeras 

(Lundman & Hällgren Granheim, 2008). 

En kvalitativ innehållsanalys görs utifrån intervjuerna. Texten skrivas ner ordagrant och 

analyseras förutsättningslöst (Granheim & Lundman 2004). I kvalitativ innehållsanalys är 

tolkning av data en balansering, då det är omöjligt för forskaren att inte lägga till sitt eget 

perspektiv till det studerade fenomenet. Forskaren får å andra sidan inte lägga in en mening 

som inte finns där, utan måste låta texten tala.  

Människan kommunicerar både digital och analogt. Verbal kommunikation är främst digital 

och lättare att skriva ner till text, icke verbal kommunikation är främst analog och svårare att 
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skriva ner. Mening skapas delvis genom hur saker sägs, röstläge, pauser mm. Det är därför 

viktigt att när man skriver ut intervjuer att ta med pauser, tystnader, suckar, skratt och gester 

då detta kan ge texten en underliggande mening (Graneheim & Lundman, 2004). 

Författarna har valt strukturerade intervjufrågor (bilaga 2). Detta innebär att forskarna i förväg 

har formulerat frågor som ställs på samma sätt till alla deltagare (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).  

 

Analysprocessens begrepp 

Vid analysprocesser används etablerade begrepp. Centrala begrepp som används i 

analysprocessen vid kvalitativ innehållsanalys är: Analysenhet, domän, meningsenhet, 

kondensering, abstraktion, kod, kategori och tema, enligt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysenhet 

Analysenheten utgörs av svaren på frågorna. Hela det nedskrivna dokumentet betraktas som 

en analysenhet. Vår analysenhet utgörs från svaren av de intervjuade barnmorskorna. 

Domän 

En domän handlar om ett specifikt område av texten och utgör en grov struktur.  

Meningsenhet  

Är en meningsbärande del av texten. En meningsenhet kan utgöras av ord, meningar och 

stycken av text. Som hör ihop genom sitt sammanhang och innehåll. Lagom stora 

meningsenheter är grunden för dataanalysen. För stora meningsenheter kan vara svåra att 

hantera då det kan rymma flera betydelser, risken med detta är att delar av innehålet går 

förlorat. För små meningsenheter kan med föra att resultatet blir fragmenterat. 

Kondensering 

Genom att göra texten kortare och mer lätthanterlig samtidigt som meningsinnehållet bevaras, 

utan att väsentligheter i texten försvinner är kondensering av texten. 

Kod 

Kod är en meningsenhet som kortfattat beskriver dess innehåll. Kod är vad texten talar om 

och underlättar för forskaren att reflektera över sina data med andra ögon. De formuleras 

alltid med hänsyn till meningsenhetens kontext. 

Kategori  

Kategorier utgörs av flera koder som har ett liknade innehåll, kategorier är vad texten säger. 

Enligt huvudregeln bör inga data passa in i två eller flera kategorier. Denna huvudregel kan 

vara svår att tillgodose när det handlar om människors upplevelser. Upplevelser kan vara så 

sammanflätade att de kan passa in i två eller flera kategorier. Benämning på en kategori svarar 

på frågan Vad? 

Teman 
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Därefter skapas teman som bildar en röd tråd genom en mening som återkommer i kategori 

efter kategori. Tema är ett sätt att sammanbinda innehållet i ett antal kategorier. Ett tema 

svarar på frågan Hur? 

Urval av deltagare 

Inklutionskriterier för deltagande i studien var att barnmorskorna arbetar på en 

förlossningsavdelning och att de hade handlagt förlossning med Aurora patienter. 

Vårdenhetscheferna på två olika förlossningsavdelningar fick en skriftlig förfrågan (bilaga 1) 

där syftet framgick, och en förfrågan från oss om att få intervjua fyra barnmorskor som 

arbetade inom förlossningsvård. 

På det ena förlossningsavdelningen tillfrågade vårdenhetschefen fyra barnmorskor. Förutom 

att de alla arbetade på förlossningsavdelningen arbetade två av dem några dagar i månaden 

med Auroramottagning. Vi kontaktade därefter barnmorskorna och i samråd med 

verksamhetschef bestämdes datum och tid för intervjun.  

På den andra förlossningsavdelningen vidarebefordrades förfrågan om att intervjua fyra 

barnmorskor till den studentansvariga barnmorskan. Denna barnmorska tillfrågade fyra 

barnmorskor som var villiga att bli intervjuade. Även på denna förlossningsavdelning 

arbetade två av barnmorskorna med förlossningsrädda kvinnor på Auroramottagning och de 

andra två enbart med att förlösa. Samtliga barnmorskor hade arbetat minst åtta inom 

förlossningsvården. Intervjuaren fick själv kontakta respektive barnmorska för att bestämma 

datum och tid.  

Sammanlagt deltog åtta legitimerade barnmorskor som arbetade på två olika 

förlossningsavdelningar. Vid de åtta intervjutillfällena gavs information om studiens syfte. 

Det betonades att deras berättelser behandlas konfidentiellt och att deltagandet var frivilligt 

samt att de hade rätt att när som helst utan förklaring avbryta deltagande i studien.  

Datainsamling  

Insamling av data har skett genom intervjuer med strukturerat frågeformulär, (bilaga 2). För 

att få mer uttömmande svar ställdes även följdfrågor t.ex. hur har du fått den erfarenheten? 

Efter att frågan var ställd och svaret var givet, så var intervjuarna tysta efter svaret. Oftast 

kom då lika mycket till. Någon gång under tystnaden kom frågan från barnmorskan -räcker 

det som svar eller? Därefter ställdes nästa fråga. Platsen för intervjuerna var olika rum på 

förlossningsavdelningarna. Det var vilorum (helt ostört), och fikarum, konferensrum och 

läkarexpeditionen. Att intervjua i fikarum och konferensrum upplevdes inte som optimalt av 

intervjuaren, då intervjuerna inte kunde pågå ostört. 

Vardera intervju tog i genomsnitt 35 minuter att genomföra. Samtliga deltagare gav sitt 

medgivande till att intervjuerna spelades in på band. Syftet med att banda intervjuerna är att 

allt kommer med så som suckar, ord och tonfall. Intervjuerna kunde på detta sätt skrivas ut 

ordagrant. Vi genomförde fyra intervjuer var. 

Data analys 

Texten i intervjuerna i studien analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån Lundman 

och Hällgren-Graneheim’s, (2008) olika steg. Vi började med att var för sig läsa igenom 

vardera intervju för att skapa en helhetsbild och en känsla för innehållet i barnmorskornas 

berättelser. Vi utgick ifrån en fråga och läste alla barnmorskors svar på just denna fråga. 
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Svaren lästes om och om igen och jämfördes därefter med varandra. Under hela analysarbetet 

var förlossningsrädsla utifrån barnmorskans upplevelse i fokus. 

 

Analysenheten i studien utgörs av svaren på frågorna, texten. Texten arbetades först ner och 

blev kortare, kondenserades, och blev därmed mer lätthanterlig, samtidigt som det centrala 

bevarades. Vid dataanalysen lyftes meningsbärande enheter ur texten, vilka utgjordes av 

citaten, dessa bröts ner till kategorier som svarade på frågan Vad? Ur kategorierna skapades 

därefter underkategorier. Till sist växte ett tema fram som en process under hela analysarbetet.  

 

Trovärdighet 

Som svar på frågan om hur trovärdigt ett resultat är används inom kvalitativ metod giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet (Granskär et al., 2008 s 161). Giltighet finnas om resultatet 

av en kvalitativ studie representerar verkligheten. Verifiering görs bl. a. med hjälp av 

validering av experter inom området. Valet av deltagare har betydelse för giltigheten, där en 

grupp med variationer är önskvärd då kvalitativ innehållsanalys syftar till att beskriva just 

detta. En noggrann beskrivning av urval och analys ger läsaren en möjlighet att bedöma 

tolkningarnas giltighet. Ett annat sätt är att presentera källcitat från intervjuerna. Att noggrant 

beskriva analysarbetet är också viktigt för att stärka tillförlitligheten (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2008). 

 

Etiska övervägande 

Det finns fyra grundläggande etiska principer. Dessa är respekt för personer, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen (MFR, 2000). 

 

Respekt för personer innebär att var och en skall respektera andras förmåga och rätt till 

självbestämmande, medbestämmande och integritet (MFR, 2000). I denna studie upplystes 

intervjudeltagarna att intervjumaterialet behandlades konfidentiellt. Efter bandinspelningarna 

har uttjänat sitt syfte så kommer dessa att raderas. Respekt gavs till deltagarna då deras 

individuella åsikter och värderingar framgick under intervjuerna och dessa respekterades. 

I Helsingfors deklarationen, (2008) står det att vetenskapens och samhällets intressen kommer 

alltid i andrahand, vid forskning på människor måste omsorgen om människorna som är 

föremål för undersökningen alltid gå före.  

 

Godhetsprincipen och principen att inte skada, innebär att var och en skall sträva efter att göra 

gott och förebygga eller förhindra skada och att andra inte bör utsättas för skada eller risk för 

skada. Dessa principer kan tolkas på flera sätt, framför allt beroende på att människor kan ha 

olika föreställningar om vad som för dem är gott eller skadligt. Utgångspunkten måste vara 

respekt för försökspersonens värderingar (MFR, 2000). I förfrågan om deltagande i denna 

studie som skickades till vårdenhetscheferna var informationen begriplig och tillräcklig. Detta 

gjorde att risker minimerades för skada och obehag. Syftet med studien är att utifrån 

barnmorskans upplevelser förbättra handhavandet kring den förlossningsrädda kvinnan i 

vården.  I Helsingfors deklarationen, (2008) står det att det främsta syftet med medicinsk 

forskning är att förbättra förebyggande, diagnostiska och terapeutiska metoder samt att öka 

förståelsen för sjukdomars etiologi och patogenes. 

 

Rättviseprincipen innebär att alla personer bör behandlas lika. I forskningssammanhang 

innebär kravet på rättvisa framför allt att urvalet av försökspersoner sker på ett etiskt 
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godtagbart sätt. Två aspekter kan här särskiljas, den individuella och den sociala. På 

individnivå innebär kravet att forskaren inte skall erbjuda endast personer som för forskaren 

är värdefull i forskningsresultatet. Inte heller bör forskarna endast välja ut personer de ogillar 

eller som är socialt stigmatiserade (MFR, 2000). Urvalet av deltagarna har skett på ett etiskt 

godtagbart sätt. De personer som passade i på urvalskriterierna hade alla samma möjlighet att 

bli valda. I Helsingforsdeklarationen, (2008) står det att medicinskt och ekonomiskt 

missgynnade personer med särskilda behov som måste beaktas. Särskild uppmärksamhet 

Ska också ges dem som inte själva kan lämna eller vägra samtycke. 

 

För forskaren innebär dessa principer i praktiken att en undersökning skall vara väl motiverad 

och väl upplagd (MFR, 2000).  

 

RESULTAT 

I analysen framkom tre kategorier och ett tema som visas i tabell 1.   

Tabell 1.  Översikt av resultat 

 

 

 

 

I vårdmötet har professionellt och individuellt omhändertagande utifrån 

kvinnornas livsvärld betydelse 
 

Att ha ett professionellt och individuellt omhändertagande innefattar att vara lyhörd, kunna 

känna empati och ha förmåga att tolka signaler. Vården ska utformas efter varje enskild 

individ och kunna tillgodose de olika behoven. Varje nytt vårdmöte skapar förutsättningen för 

en ny vårdrelation. Då barnmorskorna ger ett professionellt och individuellt omhändertagande 

krävs erfarenhet och även medicinsk kunskap. 

 

Identifiera rädslan 

Barnmorskorna beskriver att deras intuition talar om för dem när gravida kvinnor är rädda för 

någonting. Den förlossningsrädda kvinnan kan vara ledsen och gråta och uttrycka verbalt att 

hon är jätte rädd. Att identifiera rädsla innebär att kommunicera med kvinnan. 

Kategori Tema 

Identifiera rädslan 

 

I vårdmötet har professionellt och 

individuellt omhändertagande utifrån 

kvinnornas livsvärld betydelse 

 Tillgodose behoven 

 

Skapa trygghet 
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Kvinnan uttrycker rädsla på olika sätt som t.ex. genom mimik, rörelser, blick och 

andningsmönster.  

Hon kommer ofta in i latensfas för det första, en del märker man ju i att hon är 

plockig, kanske har hon svårt att sitta still, att hon andas lite snabbt att hon är 

ledsen och gråter. 

Barnmorskor beskriver att rädslan kan vara annorlunda om kvinnan är förstföderska eller 

omföderska. Kvinnor som väntar sitt första barn vet inte alltid vad de är rädda för medan 

kvinnor som redan har genomgått en förlossning ofta har något som de relaterar sin rädsla 

till. 

Det finns dom som är omföderskor och dom har ofta något konkret att det här 

var jobbigt förra gången jag kom in och jag han inte få någon smärtlindring 

eller det tog jätte lång tid, så oftast någonting sånt. Medans en förstföderska är 

ofta lite mer ”vagt” jag är rädd för smärta eller jag tycker inte om sjukhus jag 

är jätterädd för stick mer så generellt.  

Under förlossningens gång får barnmorskorna en känsla för vad kvinnan är rädd för och det är 

inte alltid det som hon uttryckt att hon är rädd för. Det är lättare att sätta ord på konkreta 

rädslor t.ex. smärta under värk jämfört med att kvinnan kanske egentligen är mest rädd för ett 

dåligt bemötande av barnmorskan och att hon därmed inte känner tillit till barnmorskan eller 

att bli lämnad ensam i rummet under förlossningsprocessen. Samtliga barnmorskor i denna 

studie upplever att de förlossningsrädda kvinnorna har ett kontrollbehov. Barnmorskorna 

beskriver att de förlossningsrädda kvinnorna är rädda att förlossningen ska ta lång tid eller att 

de inte ska hinna få smärtlindring. 

Och så är det ju alltid lättare att prata om smärta än någonting annat. Det är 

lättare att sätta ord på smärta än det andra. 

Att hon tappar kontrollen…att dom inte har kontrollen på hur dom själva ska 

agera när det gör ont. Dom är rädda för hur dom ska ta smärtan. Fast smärtan 

är nog egentligen i mindre del utan det är nog kontrollen alltså…tappa 

kontrollen…inte veta hur man reagerar, känna sig utlämnad…och dom är rädda 

att dö. 

Om man då har en kvinna som haft en väldigt snabb förlossning, det är ju en 

skräckupplevelse för många dom snabba förlossningarna o där kvinnan kanske 

inte hann med en ryggbedövning första gången för att det gick för fort.  

 

Tillgodose behoven 

För att kvinnan skall uppleva förlossningen som positiv tillgodoser barnmorskor kvinnornas 

olika behov. Flertalet av kvinnorna uttrycker att de är rädda för smärta. Främst i 

utdrivningsskedet, detta gäller både förstföderskor och omföderskor. Barnmorskornas uppgift 

blir att lindra smärtan och rädsla. 

Smärta är dom ju ofta rädda för då, att det skall göra ont men har dom en bra 

smärtlindring…… 

Är det absolut viktigt att hon hinner få en ryggbedövning då ser man det och 

behöver inte ödsla en massa tid när hon kommer och kanske är omföderska och 
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har ont utan man kan då säga att jag sett din förlossningsplan och du vill ha en 

ryggbedövning och då förbereder jag dig för den redan nu. 

Den förlossningsrädda kvinnan önskar ofta en hög närvaro på rummet av barnmorskan. Då 

detta inte alltid är möjligt pga. en hög arbetsbelastning, så är det viktigt att barnmorskor håller 

de löften de ger till kvinnan. Genom att löften hålls kan vara tillräckligt för att kvinnan ska 

uppleva att hennes behov tillgodoses. 

Jag kommer om en kvart du ringer om det skulle vara något innan den kvarten 

men jag kommer tillbaka, och att man håller det, det är jätteviktigt. Man håller 

alla löften. 

Informationen skall vara tydlig då behovet av information är stort hos den förlossningsrädda 

kvinnan. Beroende på var i förlossnings/värkarbetet kvinnan befinner sig är det viktigt att 

informationen ges mellan värkarna så att barnmorskan känner att informationen når fram till 

kvinnan. Kontinuerlig information till kvinnan om förlossningsförloppet och barnets hälsa 

skapar trygghet för henne genom hela förlossningen.  

Under hela tiden jag har hand om den specifika kvinnan försöker jag informera 

henne….det tycker jag ofta dom vill….. informera henne om hur förlossningen 

går framåt, vad händer är det normalt eller är det något som avviker. 

Det är viktigt att barnmorskorna ger av sin tid och inte visar stress. Trots stor belastning av 

arbete på avdelningen arbetar barnmorskorna med att fokusera på närvaro i vårdmötet. 

Barnmorskornas närvaro tillgodoser ett behov och skapar trygghet för förlossningsrädda 

kvinnor. 

….Jaaaa, det är viktigt med tid, tid och att man inte är stressad. 

Jag tycker att vi försöker ha hög närvaro hos kvinnorna, när vi delar upp 

patienterna mellan barnmorskorna som skall jobba så försöker vi alltid att den 

barnmorskan som har hand om den förlossningsrädda kvinnan hon har inga 

andra patienter, så långt som det är möjligt. 

 

Skapa trygghet 

Genom tydlig kommunikation och närvaro skapas trygghet. I närvaron skapas en relation som 

möjliggör ett samspel mellan barnmorskor och kvinnan. Kommunikationen består av flera 

delar så som samtal, beröring, blickar och närvaro. 

   

Att man får ögonkontakt och kan kommunicera det är ju jätteviktigt och att man 

får dom med sig så att man känner att man jobbar mot samma mål. 

Att inte kräva ett svar. Men att kanske vara tyst och närvarande inne på ett rum. 

För om man vågar det för det har jag inte alltid vågat, för man tycker inte att 

man gör nånting, men om man vågar vara tyst där inne så rätt som det är börjar 

de prata så får man reda på vad det är dom är rädda för… eller hur de tänker 

just nu. 

Vid första kontakten är det viktigt att mötas. I detta möte bekräftas kvinnan och hennes 

individuella önskemål inför förlossningen. Barnmorskorna upplever att den färdigskrivna 
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förlossningsplanen som utformats under Aurorasamtal är ett stöd och ger trygghet i arbetet 

med den förlossningsrädda kvinnan.  

 

Min roll som barnmorska är att det ska bli så bra som möjligt för kvinnan och 

har hon en förlossningsplan som jag vet att det finns medicinskt folk som har 

suttit och gjort det här, den här handlingsplanen då så är det en trygghet för 

henne och för mig det är jätte gott stöd för mig att så här vill hon ha det, så här 

försöker vi att jobba.  

Att bekräfta henne och säga att jag har sett att du har gått på Aurorasamtal och 

jag har läst dina önskemål och vi ska försöka så långt som möjligt att det ska bli 

som du tänkt dig. 

Det är viktigt med lyhördhet. Både barnmorskorna och övrig förlossningspersonal är extra 

lyhörda inför den förlossningsrädda kvinnan. Att vara lyhörd innebär att barnmorskor i 

vårdmötet tittar på kvinnan, sätter fokus på den specifika kvinnan och verkligen lyssnar på det 

hon säger och tar det på allvar. 

Alltid att kvinnan är lyssnad på, att alltid tro på vad hon säger. Jag tror att det 

är genomgående för alla kvinnor men framför allt förlossningsrädda kvinnor, de 

måste bli bejakade och sedda jag tror det är jätteviktigt. 

 

DISKUSSION 

Metod diskussion 

Resultatet i studien är inte generaliserbart då antalet barnmorskor som medverkade i studien 

inte var så stor. Trots det kunde en del slutsatser dras. Ett tema kom fram: i vårdmötet har 

professionellt och individuellt omhändertagande utifrån kvinnornas livsvärld betydelse.  För 

att bryta ner till fler teman hade mer tid krävts. Studiens styrka ligger i barnmorskornas 

erfarenhet i att praktiskt handha en kvinna med förlossningsrädsla. Hälften av dessa 

barnmorskor arbetade även på Auroramottagningen på respektive sjukhus vilket ger 

ytterligare styrka åt studiens resultat. En svaghet i studien är författarnas brist på erfarenhet i 

att intervjua. Intervjuarna upplevde att med varje intervju fick man mer erfarenhet och vågade 

ha längre stunder av tystnad för att då få ett mer uttömmande svar. 

 

I denna studie användes strukturerade intervjufrågor. Frågan är om vi fått mer skiftningar i 

svaren om vi använt oss av en öppen intervjufråga? Under intervjun var vi hela tiden på 

rummet detta gav möjlighet till att studera gester och rörelser som kan ge texten en 

underliggande mening (Graneheim & Lundman, 2004).  Då detta kunnat observeras anser vi 

det vara en styrka i resultatet. 

Vi anser att metoden stämde väl överens med studiens syfte och att studiens resultat väl svarar 

upp mot syftet. Studien beskriver genom intervjuerna barnmorskornas upplevelse av att 

praktiskt vårda och handha en kvinna med uttalad förlossningsrädsla.  
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Resultat diskussion  

Syftet är att beskriva barnmorskors upplevelse av att vårda och praktiskt handha förlossningen 

där kvinnan har uttalad förlossningsrädsla I barnmorskors professionella och individuella 

förmåga att möta/ge vård utifrån kvinnornas livsvärld är barnmorskor medvetna om att det 

krävs lyhördhet, empati, tid, kunskap och trygghet i sin profession. I intervjuerna belyses 

detta genom att de såg varje kvinna som en egen och unik individ. Alla uttalat 

förlossningsrädda kvinnor är formade efter sina erfarenheter och upplevelser i livet och 

utifrån det formas deras rädslor och behov. Flera barnmorskor beskriver i sina intervjuer att 

deras styrka är att identifiera och tillgodose behov utifrån kvinnornas livsvärld. För att kunna 

göra det behövs förutom verbal kommunikation även förmåga att tolka behov genom 

kroppsspråk och se hur kvinnor beter sig i handlingar och gester. Barnmorskor i studien sa 

även att det under ett aktivt förlossningsarbete kan vara svårt att tolka en kvinnas signaler. Det 

beror på att kvinnor sluter sig i sig själva eller agerar på ett sätt de själva inte känner igen. Då 

kan det finnas en risk att signaler från kvinnorna tolkas på fel sätt eller i värsta fall missas de 

helt av barnmorskor vilket kan leda till att kvinnans behov inte tillgodoses. Men genom att 

barnmorskorna under förlossningsprocessen hade den gravida kvinnan i fokus, bidrog hennes 

vårdvetenskapliga förhållningssätt till att eliminera denna risk, vilket framkom i citat som 

”min roll som barnmorska är att det ska bli så bra som möjligt för kvinnan osv.”.  Genom det 

visar barnmorskor att de inte bara har teoretisk kunskap om kvinnornas lidande utan även i 

form av rädsla kan lindras. De hade också förmåga att omsätta teori till klinisk handling 

eftersom de inte kränkte kvinnornas värdighet, inte var fördömande och missbrukade inte 

heller sin makt i mötet med förlossningsrädda kvinnor (Eriksson, 1994). Barnmorskor i denna 

studie, med minst åtta års erfarenhet inom förlossningsvård, upplever att de har en central roll 

för att öka välbefinnandet under förlossningen för förlossningsrädda kvinnor. I bakgrunden 

beskriver vi att bemötande och behandling av förlossningsrädsla är av stor betydelse och 

åtgärderna måste vara individuellt anpassade. Det finns ett stort behov av att specialutbilda 

barnmorskor inom området och öka kunskap/förståelse av innebörden med att vara uttalat 

förlossningsrädd hos vårdpersonal. Vidare vilka faktorer som påverkar kvinnor till att bli 

rädda och hur barnmorskor på ett professionellt sätt kan hjälpa kvinnorna (Sjögren, 2003).   

Barnmorskor i denna studie som praktiskt hjälper en gravid kvinna med uttalad 

förlossningsrädsla under förlossningsprocessen har inte ett reduktionistiskt och 

sjukdomscentrerat synsätt. Vårdvetenskapligt förhållningssätt med fokus på den gravida 

uttalat rädda kvinnan och hennes behov, visar på ett professionellt och individuellt 

omhändertagande. Saisto och Halmesmäki, (2003) skriver att förlossningsrädsla är associerat 

med, bland annat, låg självkänsla. Förlossningsrädda kvinnor i studie av Nilsson, (2007) 

beskriver upplevelse av ensamhet då de inte får stöd och förståelse för rädslan av 

omgivningen. Att som kvinna våga säga ifrån till förlossningspersonalen för att påtala sina 

behov skulle kunna bidra till en positiv förlossningsupplevelse. För en kvinna med låg 

självkänsla kan detta vara svårt. Det finns flera sätt med vilka barnmorskor kan stärka 

självkänslan hos kvinnan med förlossningsrädsla och minska risken för vårdlidande. Önskvärt 

vore att kvinnorna hade en förlossningsplan när de kom till förlossningen. Det underlättar för 

barnmorskor på förlossningen eftersom de då vet redan från början vad kvinnan har för 

önskemål. Genom tydlig kommunikation och närvaro skapar barnmorskan trygghet. I 

närvaron skapas en relation som möjliggör ett samspel mellan barnmorskor och kvinnan. I 

detta samspel menar barnmorskorna i studien att förtroende skapas och där med trygghet 

 

Vid första kontakten påtalas vikten av att verkligen mötas och att barnmorskor bekräftar 

förlossningsrädda kvinnors individuella önskemål inför förlossningen. Det görs bl.a. genom 

att barnmorskor säger till kvinnorna att de läst hennes förlossningsplan och vet att hon t.ex. 
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gått på Auroramottagning och vill t.ex. ha ryggbedövning. Hur snabbt barnmorskor i så fall 

förbereder för en sådan bedövning beror på var i förlossningsprocessen kvinnan är och om 

kvinnorna är först- eller omföderskor. Resultatet styrks av Berg, (1999) som i en studie av 

kvinnor som upplevt en obstetriskt komplicerad förlossning sett att kvinnor som kände sig 

icke-bekräftade av personalen under förlossningen fick en negativ självbild fylld av skuld och 

skam, en känsla av att inte duga. En ”icke-bekräftad” kvinna blir mer som en sak, ett objekt, 

än som ett aktivt subjekt. De förlorade lätt kontrollen och fick overklighetskänslor. Det ledde 

också till känslor av stress, oro och besvikelse, men också till sämre förmåga att hantera 

smärta och till svårighet att ta till sig moderskapet. 

 

Det är inte rutinarbete att ta hand om en kvinna som är uttalat förlossningsrädd. Det är olika 

för varje enskild kvinna när under förlossningen som rädslorna identifieras. Ibland är det vid 

det första mötet men andra gånger i slutet av förlossningen. Barnmorskor måste hela tiden 

förändra och anpassa sin information och sitt förhållningssätt gentemot kvinnan. I Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud, och Fagerberg, (2003) skrivs att vårdlidandet har en nära 

koppling till den otrygghet som bristande information, obegripligheter i vårdmiljön och 

svårigheter att förstå personalens agerande skapar. Det beskrivs i intervjuerna att rädslorna 

kan identifieras av barnmorskorna genom att vara närvarande och våga vara det även i 

tystnad. Att våga vara i tystnad inne i förlossningsrummet menar barnmorskorna är något som 

kommer med erfarenhet.  

 

I vården i dag är det praktiska handlingar (mer patienter per barnmorska) som premieras och 

barnmorskor ska vara så effektiva som möjligt. Kliniska vårdhandlingar går att mäta medans 

att vårda genom att bara finnas för kvinnan kan ge barnmorskor känsla av att ur ledningens 

perspektiv inte göra tillräcklig nytta. För att underlätta möjlighet till hög grad av närvaro sa 

några barnmorskor att när de ansvarade för en förlossning (hade ej fler kvinnor i värkarbete 

samtidigt) i taget när kvinnan var uttalad förlossningsrädd. Andra gravida kvinnor som kom 

till förlossningen togs omhand av kollegorna. Att alltid ansvara för en kvinna i aktivt 

förlossning oavsett uttalad förlossningsrädsla eller inte borde vara normen inom 

förlossningsvården, detta skulle kunna bidra till minskad förlossningsrädsla då barnmorskan 

ökar sin närvaro på rummet. Flera studier av bl.a. Lundgren, (1999) och Hodnett, (1999) är 

det beskrivet hur närvaro påverkar förlossningen positivt. Utifrån det finns det en tendens till 

att säga att även från ledningsansvarigt håll gör barnmorskor rätt som prioriterar fördelning av 

gravida kvinnor utifrån deras speciella behov. Det gällde inte enbart för barnmorskor med 

erfarenhets från Auroramottagning, eftersom fyra av barnmorskorna enbart arbetade på 

förlossningsavdelning. Eftersom ca 20 % av gravida kvinnor är uttalat förlossningsrädda kan 

det antas att de flesta barnmorskor som arbetat minst åtta år har kunskap inom området. Då 

följer automatiskt en följfråga om hur erfarna barnmorskor inom området delger nyanställda 

kollegor sin kunskap med syfte att på sikt i sin tur öka deras kunskap?  

 

Detta framkommer i vår studie att barnmorskorna är närvarande i vårdmötet med kvinnorna 

och att delaktighet påverkar förlossningsförloppet i positiv riktning. Det bekräftas av 

Lundgrens, (1999) studie där det viktiga för kvinnan i upplevelsen av mötet med 

barnmorskan var just närvaro, vilket innefattade att bli sedd, en förtroendefull relation och att 

få stöd och att bli styrd på egna villkor. I en metaanalys Hodnett, (1999) undersöktes studier 

av kontinuerligt ”kvinna till kvinna -stöd”(barnmorskor, doulor, sjuksköterskor) under 

förlossningen och visade stora vinster. Bland annat sågs minskat antal instrumentella 

förlossningar, minskat behov av smärtlindring, färre kvinnor med negativ upplevelse av 

förlossningen. Forskning på kvinnors upplevelse av förlossningen visar på att 

omvårdnadsstöd så som stöd framför allt av barnmorskan, delaktighet och kontroll över sin 
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förlossning tycks ha större betydelse för en positiv upplevelse än rent medicinska åtgärder 

som kejsarsnitt och farmakologisk smärtlindring (Waldenström, 1999). Genom det och att 

möta dem med respekt få kvinnorna hjälp med att ha kontroll över förlossningsförloppet och 

den egna kroppen. Genom att prioritera närvaro i möte med den enskilda rädda kvinnan kan 

barnmorskor vara ett stöd för henne så hon hittar och litar till sin egen förmåga genom kontakt 

med den egna kroppen under förlossningen. Detta ger kvinnorna en möjlighet att våga närvara 

i förlossningen dvs. våga möta och utforska varje värk. Våga tro på att förlossningssmärtan 

inte är farlig och att när hon så önskar få smärtlindring utifrån sin egen upplevelse av 

smärtans intensitet. För att kvinnorna ska komma dit behövs barnmorskors kunskap om hur 

förutsättningar ges. Barnmorskor som har huvudansvar för den enskilda kvinnan förvissar sig 

även om att övrig personal vet om kvinnornas situation så att de kan uppmärksamma och vara 

extra lyhörda inför det i mötet med kvinnorna. Att vara lyhörd innebär att barnmorskor/övrig 

personal i vårdmötet ser kvinnan, sätter fokus på kvinnan och verkligen lyssnar på det hon 

säger och tar det på allvar. 

 

Samtliga barnmorskor i studien upplever att de kan identifiera ett stort kontrollbehov hos de 

förlossningsrädda kvinnorna. Dom upplever att kvinnorna har svårt att släppa taget och är 

rädda för att de inte skall känna ett förtroende för personalen. Att tappa kontroll beskriver 

barnmorskorna ger en känsla av att inte veta vad som händer, känna sig utlämnad och en 

rädsla för att dö. En viktig faktor som har betydelse i kontrollbehovet är enligt författarna den 

personliga integriteten. För att få en balans krävs att kvinnan vågar ta risker och säga hur hon 

vill ha det. 

 

Under förlossningen kan förlossningsrädda kvinnor känna sig utsatta och sårbara på ett sätt 

hon kanske aldrig tidigare upplevt. Hon har ont och är beroende av barnmorskans förståelse 

och stöd för att uthärda smärtan och rädsla. Hon kanske inte känner igen sitt sätt att reagera 

och sina handlingar. En förlossning kan innebära förlorad kontroll över blåsa och tarm hon 

kanske kräks, svettas, blöder och blottar sitt underliv för människor hon aldrig förut träffat. 

Att verkligen visa respekt och bekräfta kvinnors värdighet kommer ett tydligt sätt fram i dessa 

situationer där kvinnorna tvingas att blotta/utföra sina mest intima behov inför 

barnmorskorna, enligt (Eriksson, 1994). Dessa situationer kräver att barnmorskan visar 

respekt och hänsyn. För barnmorskor är det inte ovanliga situationer men att minska 

upplevelse av vårdlidande för kvinnorna ligger alltid på barnmorskorna.  

 

Konklusion 

Barnmorskor med minst åtta års erfarenhet inom förlossningsvård har ett vårdvetenskapligt 

förhållningssätt i vårdmöte med kvinnor med uttalad förlossningsrädsla. De anser att de har en 

central roll och möter kvinnorna med fokus på patientperspektivet. I vårdmöte har 

professionellt och individuellt omhändertagande utifrån kvinnornas livsvärld betydelse.  

Genom klinisk erfarenhet har de övat upp sig att läsa av och att särskilja hur kvinnornas visar 

sina behov, både genom språklig och kroppslig kommunikation. Det underlättar om 

kvinnorna har en skriven förlossningsplan. Även om det är stress på avdelningen prioriterar 

barnmorskor närvaro hos kvinnorna. Det underlättas av att det finns en överenskommelse med 

barnmorskekollegor, eftersom de tar ökat ansvar för andra patienter. Närvaro och 

kommunikation och bekräftelse har betydelse för att identifiera rädslan, tillgodose behoven 

och för att skapa trygghet.   
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Praktiska implikationer 

Idag är det många som söker till Auroramottagningarna, och detta skapar väntetider. Utökning 

av Auroramottagningar skulle skapa bättre förutsättningar då fler kvinnor skulle kunna få 

behandling och ett mindre antal förlossningsrädda kvinnor kommer till förlossningen. Idag 

finns endast fåtal studier på behandling av en förlossningsrädd kvinna. Fler studier på detta 

skulle behövas som visar tydligt på behandlingens resultat. 

På förlossningarna idag försöker man att inte ha fler än en patient när hon har en uttalad 

förlossningsrädsla. För att minska negativa förlossningsupplevelser hos alla födande kvinnor 

bör detta vara normen att barnmorskan vid alla förlossningar endast har en kvinna i aktiv fas. 

För att förhindra framtida förlossningsrädsla måste barnmorskors kunskap om 

förlossningsrädsla studeras vidare inom vårdvetenskapen. Barnmorskan kan bidra med 

mycket genom sin kunskap och därmed skapa bättre förutsättningar för den förlossningsrädda 

kvinnan.  
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Bilaga 1 

 

 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar till barnmorskor vid Högskolan i Borås. En del av 

utbildningen till barnmorska består av att fördjupa sig i ett ämne inom barnmorskans arbete. 

Vi har val att fokusera vår studie på barnmorskan upplevelse och praktiskt handhavande av att 

förlösa en förlossningsrädd kvinna som fått behandling på en Aurora mottagning. 

Studien kommer att ligga till grund för vår magister uppsats. Intervjuerna är planerade att 

genomföras med barnmorskor som arbetar inom förlossningsvården. Varje intervjutillfälle 

beräknas ta mellan 30-40 minuter och görs på respektive förlossningsavdelning. Intervjun 

spelas in och kommer att behandlas konfidentiellt. De som väljer att vara med i studien kan 

när som helst avbryta sitt deltagande. Intervjun kommer att spelas in på band för att inte viktig 

information skall gå förlorad.  Det finns utrymme för intervjuer under maj och augusti 2009. I 

det färdiga arbetet kommer ingen identitet att kunna röjas. Har Ni några frågor kan Ni alltid 

kontakta oss.  

 

Tack på förhand! 

 

 

Linda Asp Tel xxxxxxx  Anna Siverbrant xxxxxxx   

E-mail s082528@utb.hb.se  E-mail s082261@ utb.hb.se 

Ni kan även ta kontakt med uppsatsens handledare Margareta Mollberg, Instutitionen för 

vårdvetenskap, Högskolan i Borås. Tel xxxxxxx eller E -mail Margareta.mollberg@hb.se 
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    Bilaga 2 
 

 

 

 

- Beskriv hur den förlossningsrädda kvinnan uttrycker sin rädsla. 

- Beskriv utifrån din egen erfarenhet som barnmorska vad du upplever att dessa kvinnor 

är rädda för i samband med förlossning. 

- Beskriv med ett exempel när du tycker att en kvinna som behandlats på en 

Auroramottagning är väl förberedd inför sin förlossning. 

- Beskriv vad du tycker är positivt med en färdigskriven förlossningsplan. 

- Beskriv vad du tycker är negativt med en färdigskriven förlossningsplan. 

- Beskriv vad du tycker är viktigt i vårdmötet under förlossningsprocessen när du 

hjälper en kvinna med förlossningsrädsla. Följdfråga det du säger nu, hur har du  

- skaffat dig den kunskapen? 

- Beskriv om det finns tillräckligt med lyhördhet bland personal på förlossningskliniken 

bland denna grupp kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


