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Sammanfattning    

 

Den unga gravida kvinnan befinner sig i en övergångsperiod mellan barn och vuxen. 

Perioden präglas av förändring och identitetsskapande. Barnmorskans roll är central 

inom barnafödande. Upplevt stöd under förlossningen minskar smärtupplevelsen och 

således också användandet av medicinsk smärtlindring under förlossningen. Stödet 

resulterar i ökat antal spontana förlossningar. Barnmorskan bidrar till en förbättrad 

förlossningsupplevelse vilket i sin tur har flera positiva effekter för mamman, barnet, 

den nya familjen och dess relationer på kort och lång sikt. En patientfokuserad och 

jämlik vård förutsätter kunskap om den unga gravida kvinnans förväntningar. Däribland 

förväntningar på barnmorskan under förlossningen. Det är oklart vilka dessa 

förväntningar är. Syftet med uppsatsen är att beskriva unga gravida kvinnors 

förväntningar på barnmorskan vid förlossningen. Efter att ha intervjuat sex 

svensktalande gravida, i åldrarna 16-19 år transkriberades intervjuerna och analyserades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. De kategorier som framkom var, stärkande 

relation, tillåtande atmosfär och grundad kunskap. Kvinnorna förväntar sig en relation 

till barnmorskan som stärker kvinnan i förlossningssammanhanget. De förväntade sig 

att barnmorskan ska kunna möjliggöra en tillåtande miljö för kvinnorna och att 

barnmorskan genom sin kunskap ska kunna tolka deras behov i 

förlossningssammanhanget. Resultatet av studien bidrar till att barnmorskan får en ökad 

förståelse för unga gravida kvinnors förväntningar. Att öka kunskapen, både inom 

mödravård och inom förlossningsvård, kan göra att unga gravida kvinnor ställning 

stärks.  För att kunna bedriva den patientfokuserade och jämställda vård som regleras av 

Socialstyrelsen (2014) behövs mer forskning som berör den unga gravida kvinnans 

förväntningar på barnmorskan vid förlossningen. 

 

 

Nyckelord: förväntningar, förlossning, barnmorskans, unga gravida, tillåtande atmosfär, 

grundad kunskap, stärkande relation.   
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INLEDNING 

I barnmorskans kompetensområde ingår att ha en helhetsyn och ett etiskt 

förhållningssätt vilket vilar på en humanistisk värdegrund. Barnmorskans ansvar är att 

möta kvinnor med hänsyn till vart i livet hon befinner sig (Socialstyrelsen 2006). 

Den humanistiska värdegrunden innebär öppenhet och respekt för varje människa. I 

vården av den gravida kvinnan kan detta ta sig i uttryck genom patientfokuserad jämlik 

vård oberoende av hennes egenskaper. I en artikel av Johnson, Crosnoe & Elder (2011, 

ss. 273-280) beskrivs vikten av att se den unga personen som befinner sig i 

adolescensen ur ett helhetsperspektiv. Dels för att uppnå en större förståelse för den 

unga människan men även en större förståelse för vilka vägar livet tar i stort. Utveckling 

är inget som är bundet till en specifik del av livet utan pågår hela tiden. 

 

Vården av den unga gravida kvinnan är på ett sätt förbisedd. En vård som baseras på 

hennes behov förutsätter kunskap om vad dessa behov består i. Författarnas intresse för 

denna grupp av gravida kvinnor väcktes då sökningar efter vetenskapliga artiklar på 

området utfördes. Författarna fann att kunskapen om den unga gravida kvinnans 

förväntningar, önskemål och behov är bristfällig. Därmed riskerar barnmorskan att 

brista i det som ingår i hennes kompetens. En stor del av den forskning som rör unga 

gravida kvinnor syftar främst till hur graviditet kan förhindras. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2014a) föddes sex barn per 1000 tonårskvinnor i Sverige år 

2011. Flera artiklar beskriver att unga mödrar tenderar att ha en mer negativ 

förlossningsupplevelse än andra födande kvinnor (Waldenström, Hildingsson, 

Rubertsson & Rådestad 2004, ss. 17-27; Zasloff, Schytt, Waldenström 2007, ss. 1328-

1336). Sannolikt kommer unga kvinnor fortsätta att bli gravida trots samhällets 

ansträngningar att förhindra det. En djupare förståelse av hennes behov i 

förlossningssammanhanget kanske kan främja en positiv livsförändrande händelse, där 

barnmorskan genom sin stödjande roll gynnar övergången in i moderskapet. En djupare 

förståelse skapar även möjligheter att genom förebyggande vård främja den sexuella 

och reproduktiva hälsan ur ett långsiktigt perspektiv. 
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BAKGRUND 

Sexuell och reproduktiv hälsa 

Enligt World Health Organisation (WHO 2015) innebär sexuell och reproduktiv hälsa 

en samverkan mellan olika aspekter, det kroppsliga, emotionella, intellektuella samt det 

sociala tillståndet hos den enskilde i det sexuella och reproduktiva sammanhanget. 

 

Socialstyrelsen (2014b) föreslår tillsammans med folkhälsomyndigheten, en nationell 

strategi inom området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Syftet med 

denna nationella strategi är “Bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa - på lika 

villkor för hela befolkningen och med uppfyllande av allas sexuella och reproduktiva 

rättigheter”. Att möjliggöra det hälsofrämjande arbetet inom området SRHR förutsätter 

åtgärder för att främja det friska vilket ger människor möjlighet att öka kontrollen över, 

samt förbättra sin hälsa (Socialstyrelsen 2014b, s. 19). 

 

Sverige ses som ett föregångsland inom SRHR. Ur ett folkhälsoperspektiv är utgången 

av graviditet och förlossning generellt god, med ett högt deltagande när det gäller den 

förebyggande mödrahälsovården. Dock rapporteras att det idag finns rättighetsrelaterade 

behov som inte blir tillgodosedda. Det kan till exempel röra sig om ojämlik behandling 

och bemötande inom barnmorskans kompetensområde (Socialstyrelsen 2014b, s. 16). 

 

Barnmorskan bör stärka kvinnans självbestämmande och integritet i det sexuella och 

reproduktiva sammanhanget. Kvinnans rättigheter beskrivs av FIGO (2003) där 

rättigheterna innefattar bland annat det stöd som barnmorskan bedriver som hjälper 

kvinnan att ta beslut gällande sin sexuella och reproduktiva hälsa. Alla typer av 

stödjande åtgärder ska ges med hänsyn till kvinnans eget sammanhang samt hennes 

kultur. Icke diskriminerande principer ska råda oavsett ålder, partnerstatus, etnicitet, 

handikapp med mera. Unga kvinnors rättigheter poängteras i avseendet att de inte ska 

utsättas för diskriminering på grund av ålder (FIGO 2003; Socialstyrelsen 2006). 

 

Den unga kvinnan 

Den unga kvinnan befinner sig i en period som Sharp (2013, ss. 210-215) definierar 

som adolescensen, den beskriver övergången mellan pubertet och vuxenskap. 

Adolescensen kan sträcka sig mellan åldrarna 10-24 år. Unga kvinnor befinner sig i en 

unik utvecklingsperiod i livet. Utvecklingen sker individuellt. Likaså kan fysisk och 

biologisk mognad ske i otakt med den kognitiva och psykosociala mognaden. Denna 

variation och alla förväntningar från omgivningen, skapar ibland konflikter. Perioden är 

präglad av förändringar men är inte nödvändigtvis fylld av problem. För att kunna förstå 

den unga människan är det viktigt med kunskap för vad utvecklingsperioderna innebär 

ur hennes samt omgivningens perspektiv (Sharpe 2003, ss 210-215). 

 

Enligt Evenshaug, Hallen & Nilsson (2001, s. 418) tar identitetsbildningen fart under 

den tidiga adolescensen. Inre och yttre förändringar gör att den unga kvinnan kämpar 

med identitetskapande. Hennes uppgift blir att integrera tidigare uppfattning om 

identitet, barnets jaguppfattning, med de nya kraven samt förväntningarna från 
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omgivningen. Den unga kvinnan konfronteras med olika roller och identiteter och kan 

utmanas i att hantera denna identitetssyntes och hamna i en typ av identitetsförvirring. 

Enligt Hwang och Nilsson (2011, s. 323) upplevs en graviditet för unga kvinnor ibland 

som en identitetskris vilket kan höra till de roller som den unga kvinnan förväntas 

hantera, exempelvis mamma, dotter, vän eller vuxen. 

 

Den unga kvinnan i förlossningssammanhanget 

Kunskap kring unga kvinnors förlossningsupplevelser är begränsad, särskilt när det 

gäller deras uppfattningar och förväntningar på förlossningsvården. Saul (2010, ss. 703-

712) tar i sin studie fram att det finns beskrivningar av förlossningen som skrämmande 

och smärtsam snarare än att det upplevs som en positiv livsförändrande händelse. När 

förlossningen känts som skrämmande kan den erfarenheten leda till en traumatiserande 

upplevelse. Unga kvinnor beskriver svårigheter i vårdsammanhanget då de ibland har 

svårt att uttrycka sig verbalt. Det kan leda till att det inte ställer frågor och funderingar 

till barnmorskan vid förlossningen. Samma studie beskriver också vikten av att 

barnmorskan återupprepar information. Unga kvinnor förefaller till viss del ha andra 

behov än vuxna i förlossningsammanhanget (Saul 2010, ss. 703-712). Zasloff, Schytt & 

Waldenström (2007, ss. 1328-1336) menar att förväntningar på och erfarenheterna av 

förlossning varierar med mammans ålder. De yngsta kvinnorna i åldern 15-20 år har 

visat sig vara särskilt utsatta såväl socialt som psykologiskt vilket är faktorer som 

riskerar att påverka förväntningar och erfarenheter av förlossning. Unga kvinnor 

utvecklar i större utsträckning förlossningsrädsla än kvinnor i allmänhet. 

 

Vid sökningar inom området ses tydliga tendenser att forskning nästan uteslutande 

handlar om hur unga gravida kvinnors graviditet kan förhindras (Jumping-Eagle, 

Sheeder, Kelly, & Stevens-Simon 2008, ss. 74-80; Imamura, Tucker, Hannaford, 

Oliveira da Silva, Astin, Wyness, Bloemenkamp, Jahn, Karro, Olsen & Temmerman 

2007, ss. 630-636). 

 

Barnmorskans vårdande roll 

Barnmorskans arbete vilar på lagar, förordningar och föreskrifter. Den internationella 

etiska koden för barnmorskor (2014) är vägledande i barnmorskans arbete. Den 

beskriver att barnmorskor ska bidra till att kvinnor får en god förlossningsupplevelse 

utifrån deras förutsättningar och sammanhang. Det övergripande syftet är att kvinnor 

inte ska skadas vid konception eller barnafödande. Arbetet ska präglas av ett holistiskt 

och etiskt förhållningssätt vilket vilar på vetenskap samt beprövad erfarenhet. Omtanke 

och respekt är centrala begrepp. 

 

Barnmorskans vårdande vilar på evidens och aktuell forskning. I arbetet ingår bland 

annat att förbereda gravida kvinnor inför förlossning, ge samtalsstöd vid 

förlossningsrädsla, komplikationer vid graviditet och förlossning samt ge kontinuitet, 

trygghet och stöd vid förlossning. Att kunna identifiera individer med särskilda behov 

av vård och stöd är en viktig del av barnmorskans kompetens (Socialstyrelsen 2006). 

Det står klart att barnmorskans vårdande påverkar kvinnans välbefinnande. Vårdandet 

påverkar även synen på samt förmågan att knyta an till det egna barnet (Berg 2010, ss. 

29-42; Halldorsdottir & Karlsdottir 2011, ss. 806-817). 
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Barnmorskan ska förmedla att det inte existerar någon barnafödande norm efter vilken 

kvinnan ska leva. För att främja det unika krävs öppenhet från barnmorskan. 

Barnmorskans vårdande roll består bland annat i att skapa mening vilket innebär att 

stödja kvinnans upplevelser av det som har betydelse för henne, detta inkluderar att inge 

hopp samt fokusera på det normala (Lundgren & Berg 2007, ss. 220-228). En god vård 

skall genomföras i samråd med patienten med respekt för dennes självbestämmande och 

integritet. Under senare år gör även lagstiftning gällande att vården är skyldig att 

informera samt göra patienten delaktig i vården kring denne. Delaktighet bidrar till att 

förenkla arbetet med att uppnå mål inom vården (SFS 2014:862). 

 

Stöd vid barnafödande 

Tillit, ömsesidighet och närvaro är centralt i barnmorskans stödjande roll för att den 

födande kvinnan ska stärkas samt uppleva sig trygg i barnafödandet. När kvinnan 

erhåller stöd under sin förlossning minskar smärtupplevelse och därmed även 

användandet av smärtlindring (Lundgren & Berg 2007, ss. 220-228). Stöd under 

förlossningen bidrar även till ett kortare förlossningsförlopp, fler spontana förlossningar, 

lägre frekvens av instrumentella förlossningar samt förbättrad förlossningsupplevelse 

(Hodnett, Gates, Hofmeyr, Sakala 2007, ss. 1-113; Lundgren 2010, s. 138). 

 

Enligt Lundgren & Berg (2007, ss. 220-228) påverkar barnmorskans förhållningssätt 

och stöd den blivande moderns förmåga att knyta an till sitt barn samt påverkar 

mognaden in i moderskapet. Sättet att vårda och relationen mellan barnmorskan och 

kvinnan påverkar kvinnans upplevelse av barnet, moderskapet, graviditeten samt 

förlossningen. 

 

I en amerikansk artikel av Low, Martin, Sampselle, Guthrie och Oakley (2003, ss. 192-

198) beskrivs hur unga gravida kvinnor ofta upplever sig illa bemötta av vårdpersonal i 

samband med graviditet. Kvinnorna i studien har blandade erfarenheter av 

vårdpersonalens bemötande som tolkades grunda sig på kvinnornas ålder. Det framkom 

att de ibland möttes av dömande och diskriminerande attityder från vårdpersonal. 

 

 

PROBLEMFORMULERING 

Barnafödande är en central del av livet. Upplevelsen påverkar kvinnan och barnets 

framtida välbefinnande och relation. Därmed är det också av stor betydelse för kvinnor 

att få en bra förlossningsupplevelse. Flera faktorer påverkar upplevelsen däribland 

förväntningar. Kontinuerligt stöd bidrar till kortare förlossningsförlopp, fler spontana 

förlossningar, minskad smärtupplevelse och minskad användning av medicinsk 

smärtlindring, lägre frekvens av instrumentella förlossningar samt förbättrad 

förlossningsupplevelse. 

Erfarenheter av förlossning varierar med mammans ålder där unga kvinnor har mer 

negativa förväntningar samt står för en ökad förekomst av förlossningsrädsla i relation 

till kvinnor i allmänhet. Unga kvinnor har oftare negativa förväntningar på kommande 
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förlossning dock saknas specifik kunskap som beskriver den unga gravida kvinnans 

förväntningar på barnmorskan under förlossningen. 

Kunskap om den unga gravida kvinnans förväntningar på barnmorskan vid 

förlossningen är en förutsättning för att kunna bedriva den patientfokuserade vård som 

lagen reglerar (SFS 2014:821). 

 
 

SYFTE 

Syftet är att beskriva unga gravida kvinnors förväntningar på barnmorskan under 

förlossningen. 

 

METOD 

Ansats 

En kvalitativ ansats antogs för att få svar på kvinnors förväntningar och genom 

kvalitativ innehållsanalys tolkades de transkriberade intervjuerna. En induktiv ansats 

användes vilket innebär en förutsättningslös analys av text som baseras på upplevelser 

som människor berättar om vilket kan göra att ny kunskap uppstår (Graneheim 2012, ss. 

188-191). Datainsamlingen skedde genom öppna intervjuer som ett sätt att finna svar på 

den inneboende upplevelsen av ett fenomen hos den enskilda kvinnan (Priebe 2012, ss. 

37-38; Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-112). Analys har gjorts i enlighet med 

Lundman & Hällgren Graneheim (2012, ss. 188-191). 

 

Deltagare 

Deltagarna bestod av unga gravida kvinnor. Kvinnorna väntade sitt första barn och var 

mellan 15-19 år samt svensktalande. Populationen var gravida kvinnor i Sverige mellan 

15-19 år. Rekryteringen har utförts på Närhälsans barnmorskemottagning där 

Närhälsans mödrahälsovårdsregister har granskats. Ur registret framkom 10 gravida 

kvinnor i lämplig ålder, två föll bort på grund av att de inte behärskade svenska och 

ytterligare två föll bort då de inte ville delta. Sammanlagt deltog sex kvinnor i studien. 

Deltagarnas åldrar var: en 16 åring, två 17 åringar, två 18 åringar och en 19 åring. 

Deltagarna var i olika graviditetsveckor, från vecka 22 till vecka 36 med jämn spridning 

däremellan. De hade alla en relation till den blivande barnafadern som de upplevde gott 

stöd av. Alla kvinnorna planerade att ha den blivande barnafadern närvarande under 

förlossningen. Ingen av kvinnorna hade deltagit i någon föräldrautbildning då det inte 

fanns att tillgå på orten. Den kvinna som var i graviditetsvecka 36 hade deltagit i en 

grupp för unga föräldrar och hade genom denna grupp gått rundvandring på en 

förlossningsavdelning. De övriga kvinnorna planerade att delta i liknande grupp och då 

även besöka en förlossningsavdelning. Deltagarna fick muntlig samt skriftlig 

information om studien och syftet i samband med förfrågan om deltagande (se Bilaga 

2). 
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Datainsamling 

Datainsamling har skett genom kvalitativa intervjuer i enlighet med Trost (2010, ss. 53-

58) samt Dahlberg (2014, ss. 87-97) där öppna frågor legat till grund för intervjuerna. 

Intervjuerna har genomförts med öppenhet och intresse för deltagaren samt dennes 

berättelse. Fem intervjuer har skett på en Barnmorskemottagning i Borås, efter 

godkännande av enhetschef, i en ostörd och neutral miljö. En intervju skedde på ett 

bibliotek i en avskild del. Intervjuerna varade mellan 15-30 minuter. En öppen 

intervjuguide användes som stöd för intervjuaren för att kunna uppmuntra ett fritt 

berättande i enlighet med Trost (2010, ss. 53-58) (se Bilaga 4). Intervjun spelades in 

digitalt efter godkännande av deltagaren. Intervjun började med samtal om graviditeten 

och vilken graviditetsvecka hon var i samt om hon gått föräldrarutbildning, för att få en 

avslappnad stämning vilket beskrivs av Dahlberg (2014, ss. 87-97). Därefter ställdes en 

öppen men ändå riktad ingångsfråga till samtliga deltagare: Vad har du för förväntningar 

på din förlossning? För att vidare leda in på barnmorskans roll ställdes frågan: Vad har 

du för förväntningar på barnmorskan under din förlossning? Följdfrågor som: Hur 

menar du då? samt: Kan du berätta mer? förekom som ett sätt att uppmuntra deltagare 

att utveckla sitt svar. 

 

Dataanalys 

Data har analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna har transkriberats 

och sedan lästs upprepade gånger för att skapa en helhetsbild över textens huvudsakliga 

innehåll. I studien genomfördes analysen induktivt då resultatet utformades utifrån 

kvinnornas berättelser snarare än utifrån färdigformulerade teorier. Metoden möjliggjorde 

den öppenhet vilken är nödvändig vid kvalitativ forskning.  (Danielson 2012 ss 329-342; 

Lundman, Hällgren Graneheim, 2012, ss. 187-200). 

 

Data har förts in i en tabell som har fungerat som stöd för att förenkla analysarbetet. 

Exempel på tabellen presenteras i syfte att möjliggöra för läsaren att följa analysarbetet, 

se Tabell 1. Meningsbärande enheter, som är förkortade avskrivningar av relevans för 

syftet, har tagits fram för att kunna avgränsa materialet. Kategorierna som uppstod utgör 

vårt resultat. Resultatet stärks samt illustreras av citat taget ur den transkriberade texten 

(Danielson 2012 ss 329-342; Lundman, Hällgren Graneheim, 2012, ss. 187-200). 

 

Analysen har fokuserat på det som Graneheim & Lundman (2004, ss. 105-112) 

beskriver som manifest innehåll. Denna typ av analys hanterar det som relativt 

uppenbart framträder av kvinnornas förväntningar. De meningsbärande enheterna 

abstraherades vilket innebär att på ett beskrivande sätt tolka enheterna. Koder skapades 

för att hjälpa författarna att rubricera och dela in de olika betydelserna av 

meningsenheterna, detta skapade möjlighet att tänka kring samt att komma vidare i 

analysarbetet och skapa mening av texten. Uttömmandet av all data som kunde relateras 

till syftet resulterade i ett flertal underkategorier. Underkategorierna granskades, 

författarna gick tillbaka till den ursprungliga transkriberade texten för att uppnå en 

fördjupad förståelse av innehållet. För att kunna skapa kategorier analyserades 

underkategorierna för att blottlägga likheter i innehåll i de olika underkategorierna. 

Skapandet av kategorierna verkade uttömande av det innehåll som framkommit i 
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underkategorierna vilket resulterade i att ingen data med relevans för syftet utelämnats. 

Kategorierna avsåg att svara på vad det centrala innehållet är. Analysen resulterade i tre 

olika kategorier. Kategorierna är av delvis tolkande men framförallt beskrivande 

karaktär vilket gör att resultatet kan beskrivas som manifest (Graneheim & Lundman 

2004, ss. 105-112). 

 

Tabell 1 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag vill ju att dom ska 

lyssna liksom. Jag har 

mycket grejer som jag ska 

ta upp när det är dags och 

då vill jag att dom ska 

lyssna och ta till sig. 

att de ska lyssna, jag 

har mycket som jag ska 

ta upp när det är dags, 

då vill jag att de ska 

lyssna och ta till sig. 

respektfullt 

bemötande 

lyhördhet Stärkande 

relation 

Du kan göra så istället. 

Eller dom visar en att man 

kan stå i den ställningen 

istället, eller sitt så. Det 

kan hjälpa. 

Gör så istället. Eller den 

ställningen i stället. Sitt 

så. Det kan hjälpa. 

Vägledning Skapa 

delaktighet 

Stärkande 

relation 

 

Etiska överväganden 

Genom hela utförandet av studien har noga hänsyn tagits till lagen om etikprövning 

trots att forskning som bedrivs inom ramen för högskoleutbildningen på normal eller 

avancerad nivå inte omfattas av lagen. Enligt lagen om etikprövning av forskning som 

avser människor (SFS 2003:460) finns vissa utgångspunkter som skall efterföljas. Enligt 

lagen får forskningen endast utföras med respekt för människovärdet. Grundläggande 

friheter och rättigheter ska beaktats. Material samt personuppgifter ska behandlas 

konfidentiellt. 

 

Noga överväganden och reflektioner har gjorts för att minimera risken att orsaka negativ 

psykisk påfrestning på deltagarna. Exempel på hur detta hanterades är att författarna 

gjorde noga överväganden över vilka frågor som ansågs lämpliga för att inte verka 

dömande eller diskriminerande. Författarna undvek avsiktligt att fråga ingående kring 

den sociala situationen eller det sociala stödet vilket författarna ansåg riskera att skapa 

negativ stress hos kvinnorna. Intervjuerna kodades med nummer för att minska risken 

att röja deltagarnas identitet. Skriftlig information till deltagarna utgjordes av 

informationsbrev (se Bilaga 2). Även muntlig information gavs gällande samtycke samt 

konfidentialitet. 
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RESULTAT 

Tre kategorier identifierades som huvudsakliga delar i de unga kvinnornas förväntningar 

på barnmorskan vid förlossningen. De kategorier som framkom var stärkande relation, 

tillåtande atmosfär och grundad kunskap, se Figur 1. 

 

 

 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varje kategori utgår ifrån kvinnans perspektiv där syftet besvaras. Resultatet av 

analysen tydliggörs av citat. 

 

Stärkande relation 

Kategorin stärkande relation beskriver de unga gravida kvinnornas förväntningar som 

rör relationen mellan barnmorskan och kvinnorna, som skapas i 

förlossningssammanhanget. Kvinnorna förväntade sig en stärkande relation till 

barnmorskan. Relationen grundar sig på en barnmorska som förväntas göra kvinnorna 

delaktiga i vården. Kvinnorna förväntar sig en barnmorska som skapar förtroende, är 

lyhörd inför kvinnornas önskningar samt visar ett genuint engagemang vilket främjar en 

stärkande relation. 
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Underkategorierna under stärkande relation tydliggörs av Figur 2. 

 

Figur 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnorna uttryckte att de förväntade sig en barnmorska som skapar delaktighet 

genom att exempelvis ge förslag på förlossningspositioner samt hur kvinnorna kan 

smärtlindras. Barnmorskan förväntas skapa dialog där kvinnorna försäkras om att beslut 

sker på deras villkor. Barnmorskan förväntas bekräfta kvinnorna i barnafödandet genom 

att göra dem delaktiga och genom att uppmuntra dem till att känna att de kan påverka 

sin egen förlossning. Att skapa delaktighet illustreras genom citat 

 

Det jag förväntar mig är att hon ska va så som barnmorskor brukar vara sähär snälla 

och gulliga// komma med förslag och sånt där, göra så att man känner sig trygg. 

 

Du kan göra så istället. Eller dom visar en att man kan stå i den ställningen istället, 

eller sitt så. Det kan hjälpa. 

 

Genuint engagemang är den del av den stärkande relationen där barnmorskan 

förväntas visa ett uppriktigt intresse inför kvinnornas behov och önskemål. Kvinnorna 

förväntar sig att barnmorskan skall ägna all sin tid åt dem och kunna svara på deras 

behov och önskemål, både genom sitt engagemang och sitt sätt att vara. Det genuina 

intresset för kvinnorna främjar en stärkande relation till barnmorskan. 

 

Kvinnornas förväntningar på lyhördhet tog sig i uttryck genom att barnmorskan 

förväntas vara känslig och öppen inför kvinnornas önskningar. Barnmorskan förväntas 

ägna all sin uppmärksamhet åt kvinnornas behov. Kvinnorna förväntar sig att 

 

Stärkande 

relation 

 

Skapar 

delaktighet 

 

Skapar 

förtroende 

 

 

Lyhördhet 

 

Genuint 

engagemang 
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barnmorskan skall vara uppmärksam inför deras behov och förstå dem och därigenom 

förväntas hon skapa tillit så att kvinnorna kan slappna av och ägna sig åt födandet. 

 

Jag vill ju att de ska lyssna liksom… jag har ju mycket grejer som jag ska ta upp när det 

är dags och då vill jag att dom liksom ska lyssna och ta till sig. 

 

Barnmorskan som visar intresse för kvinnorna vilket skapar förtroende. Genom 

ärlighet förväntas det att barnmorskan visar att hon respekterar kvinnorna oavsett deras 

ålder och på så vis skapas förtroende vilket även kan beskrivas som tillit. Rak 

information förväntas även om risken är att påverkas negativt utav den. Den raka 

informationen främjar förtroendet till barnmorskan samt upplevelsen av kontroll. 

Kvinnorna förväntar sig att ingen information utelämnas baserat på att de inte anses 

tillräckligt mogna eller ansvarsfulla att hantera den, att ingenting går dem förbi.   

 

Hon får jättegärna förklara hur det går till och inte föra en finare version av det. 

 

Citatet är ett exempel som visar att kvinnorna förväntar sig att barnmorskan är ärlig och 

på så vis skapar förtroende. De förväntar sig att barnmorskan talar med dem och inte 

om dem. Barnmorskan förväntas agera beskyddande på ett sätt som gör att de inte 

riskerar att utelämnas och isoleras ifrån deras egen förlossning. 

 

att de är ärliga om allt och att de informerar så att de inte står och pratar med läkarn 

och att de står och pratar med varandra och att man inte förstår typ, utan att de 

förklarar samtidigt. 
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Tillåtande atmosfär 

Kategorin tillåtande atmosfär grundar sig i att kvinnorna förväntar sig att barnmorskan 

möjliggör en främjande miljö för kvinnorna att föda i genom att barnmorskan skapar 

trygghet och har ett vänligt bemötande. Barnmorskan förväntas vara ett närvarande stöd 

för att skapa tillit. En tillåtande atmosfär främjas genom att barnmorskan förväntas 

skapa en lugn atmosfär, en lugn och trygg plats.   

 

Underkategorierna under tillåtande atmosfär tydliggörs av Figur 3. 

 

 

Figur 3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Skapa trygghet är den del av den tillåtande atmosfären där kvinnorna förväntar sig att 

barnmorskan skapar en trygg plats för kvinnan, en plats att föda på. Barnmorskan 

förväntas även förbereda kvinnorna på vad som kan komma att hända för att kvinnan 

ska känna en trygghet i att hon har kontroll. Tryggheten förväntas också förmedlas 

genom att barnmorskan visar på en trygghet och säkerhet i sin roll. Barnmorskan 

förväntas även skapa trygghet genom att förebygga stress hos kvinnorna 

 

Hon säger direkt så det inte blir sån där chock, för det är det jag är rädd för. Att det 

skall bli en jättechock 

 

Den tidiga informationen och tryggheten som det medför förväntas möjliggöra att 

kvinnorna kan slappna av och vara i sig själva och inte känna att omgivning hämmar 

dem. De förväntar sig att barnmorskan skapar en lugn atmosfär i form av en omgivning 

där kvinnorna tillåts uppleva ett inre lugn där de kan känna sig tillfreds i den födande 

stunden.   
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Det vänliga bemötandet är den del av tillåtande atmosfär där barnmorskan förväntas, 

att genom sitt sätt att vara och genom sitt förhållningssätt till kvinnorna, skapar en 

tillåtande atmosfär. Kvinnorna förväntade sig en välvillig barnmorska som välkomnar 

dem med hänsyn till deras person och situation. Barnmorskans förväntades ha ett 

vänligt och icke dömande bemötande av kvinnorna, även detta skapar lugn hos 

kvinnorna. Förväntningarna visas bland annat i citatet 

  

Jag vill bli bemött på ett bra sätt, så att man inte… så att man känner sig välkommen 

eller vad man ska säga… ahh..beroende på vilket tillstånd man är i så att säga 

 

Barmorskan förväntas ha ett tydligt budskap gentemot kvinnorna och med ett vänligt 

bemötande förväntas hon stödja kvinnorna i födandet. 

 

Kvinnorna förväntar sig en barnmorska som kan främja ett inre lugn hos kvinnorna, 

men även ett lugn i kvinnans omgivning, en lugn atmosfär. Barnmorskan förväntas 

främja lugn under alla omständigheter och i omgivningen som helhet. Detta förväntas 

ske genom att barnmorskan ständigt agerar behärskat och professionellt i sin roll. 

 

Alltså det får inte vara för mycket folk… spring och så för jag är ganska stressad av 

mig. 

 

Den tillåtande atmosfären gav sig också i uttryck som förväntningar på att barnmorskan 

skall finnas nära och ge ett närvarande stöd. Kvinnorna förväntade sig att ha 

barnmorskan hos sig, att hon är ett ständigt närvarande så att barnmorskan kan finnas 

till hands när kvinnan behöver henne. 

  

Enligt kvinnornas förväntningar är närvaro av stor betydelse då barnmorskan förväntas 

agera försvarare av atmosfären och sammanhanget vilket förväntas ge kvinnorna en 

möjlighet att vara lyhörd för sina förmågor och behov i födandet. Barnmorskans närvaro 

förväntas alltså skapa möjlighet för kvinnorna att fokusera på födandet, barnmorskan 

skapar en lugn atmosfär. 

 

Barnmorskan ska hjälpa till. Hon ska vara där...hos mig 

 

Alltså barnmorskan… hon ska ju vara där och hjälpa till å…göra det lättare lite tror 

jag, när man föder 
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Grundad kunskap 

Grundad kunskap är den kategori vilket hos kvinnorna gav sig uttryck som 

förväntningar på professionell kunskap hos barnmorskan. Kvinnorna förväntar sig en 

intuitiv barnmorska som ser hennes behov och anpassar information efter behoven. 

Barnmorskan ska inge förtroende genom sin kunskap och ge vägledande stöd i 

förlossningssammanhanget. 

 

Underkategorierna under grundad kunskap tydliggörs av Figur 4. 

 

Figur 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De unga gravida kvinnorna förväntar sig att barnmorskan har en väl grundad kunskap i 

praktik och teori, en professionell kunskap. De unga kvinnorna förväntar sig att 

barnmorskan vet vad hon gör, att hon kan hantera instrument och medicinsk utrustning 

samt att hon arbetar vant med sina händer. Barnmorskan förväntas vidare ha kunskap 

om samt kontroll över barnets tillstånd och förlossningens framskridande. Denna 

kunskap beskrivs av kvinnorna som att den kan skapa förtroende för barnmorskan. 

Kvinnorna förväntar sig att barnmorskan baserat på sin teoretiska och professionella 

kunskap ska kunna berätta för kvinnorna vad som kan hjälpa dem och barnet under 

förlossningen och på detta sätt förväntas barnmorskan vägleda kvinnorna under 

förlossningen.    

 

Barnmorskan kollar hur bebisen mår… Känner vilken plats han står på och om huvudet 

är upp eller ner. Hon säger vad som kan hjälpa barnet. 

 

Men jag förväntar mig att dom ska göra det mesta för att jag ska känna mig trygg. 
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Den praktiska och teoretiska barnmorskan är den del av grundad kunskap där tillit 

skapas genom att barnmorskan arbetar professionellt utifrån sin kunskapsbas. Hon gör 

väl avvägda beslut och ger ett vägledande stöd vilket vilar på tidigare erfarenheter och 

hennes kunskap. Den rika kunskap som kvinnorna förväntar sig att barnmorskan besitter 

möjliggör enligt kvinnorna ett förtroende för barnmorskan. Förtroendet förväntas skapa 

tillit. 

 

Förhoppningsvis så säger hon till mig istället// för jag tror inte att jag kommer att fråga 

 

Barnmorskan förväntas vägleda kvinnorna genom att ha en dialog som skapar 

möjligheter för kvinnorna att orientera sig genom förlossningen. Att vägleda kan 

beskrivas som att ge råd längs vägen. Kvinnorna förväntar sig att barnmorskan skall ha 

en rådgivande roll som underlättar för dem i födandet. 

 

Förväntningarna är att barnmorskan ska veta vilka kvinnornas behov är genom sin 

intuition och grundade kunskap. Den intuitiva barnmorskan utgör den del av den 

grundade kunskapen där hon förväntas ha en känsla för sin profession och för 

kvinnornas behov. Hon förväntas veta det outtalade och kan använda denna kunskap till 

att vägleda kvinnorna och på det sättet stödja dem. Det outtalade är ett tecken på 

intuition som kvinnorna förväntar sig av barnmorskan. 

 

Jag har inte så mycket förväntningar liksom.. Jag förväntar lite att de liksom kommer 

att sköta sig själv. Jag vill bara att det ska gå smidigt.. Jag lägger det på barnmorskan 

lite att dom kan.. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva unga gravida kvinnors förväntningar på 

barnmorskan under förlossningen. En kvalitativ ansats antogs, intervjuer genomfördes, 

transkriberades och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Adekvat litteratur har 

bearbetats och studerats för att få kunskap om de olika forskningsmomenten. Intervju är 

en lämplig metod för att få svar på hur en människa upplever ett visst fenomen samt för 

att nå det fria berättandet (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008, ss. 183-190; Lundman 

& Hällgren Graneheim 2012, ss. 187-200). 

 

Spridningen på ålder anses stärka resultatet då det var en relativt jämn spridning. 

Kanske hade resultatet stärkts ytterligare om spridningen varit helt jämt fördelad (Elo & 

Kyngäs 2008, ss. 107-115). Sammanhanget i vilket kvinnorna befinner sig i kan ha 

betydelse för förväntningar. Kvinnornas unika erfarenheter och sammanhang påverkar 

deras förväntningar. Alla kvinnorna planerade att ha med sig den blivande fadern under 

förlossningen vilket kan skapa en viss trygghet för kvinnorna i 

förlossningssammanhanget. Kanske förväntas då inte barnmorskan att axla rollen som 

socialt stöd för dem. Trots det uttryckte kvinnorna förväntningar på att barnmorskan ska 

vara ständigt närvarande även om de planerade att ha med sig den blivande fadern. 

Kvinnornas sammanhang som rör kunskap och utbildning i form av exempelvis 

föräldrautbildning kan påverka deras förväntningar. Resultatet baserades på kvinnor 

som inte gått föräldrautbildning. En kvinna hade dock gått rundvandring på en 

förlossningsavdelning. Det är svårt att spekulera kring hur detta kan ha påverkat 

resultaten då vi inte vet exakt vilken information kvinnan fått vid det tillfället. 

 

Gränsen mellan ungdom och vuxen definieras vid 18 år vid sökning i databaser. 

Exempelvis i databaserna Cinahl samt PubMed avses med adolescens en ålder mellan 

13-18 år. Kvinnor som var 19 år inkluderades för att uppnå tillräckligt stort material. 

Många vetenskapliga artiklar använder sig av 18 års gräns vid urval varvid vårt resultat 

kan ses som ett problem i jämförelse med annan forskning. Som nedre gräns valdes 15 

år då de unga kvinnorna då själva kunde avgöra om de ville delta utan föräldrarnas 

samtycke, vilket lagen om etikprövning av forskning som avser människor reglerar 

(SFS 2003:460). 

 

Kvinnor som inte talade svenska exkluderades. Det ansågs inte lämpligt att använda tolk 

på grund av att en tolk skulle kunna orsaka att kvinnorna blev hämmade i sin berättelse 

eller att översättningen blir ofullständig. 

 

Intervjuerna utfördes på neutrala platser i en ostörd miljö, i enskilt samtalsrum på en 

barnmorskemottagning samt i en avskild del på ett bibliotek, för att kvinnorna inte 

skulle bli distraherade av omgivningen. Vid intervjutillfället användes en guide enligt 

Trost (2010, ss. 53-58). Guiden utgjordes av vårt syfte samt en övergripande fråga med 

efterföljande exempel på följdfrågor (se Bilaga 4). Guiden syftade till att öka 

möjligheten att på ett konsekvent sätt utföra de olika intervjuerna där syftet stod i fokus. 

De tre första intervjuerna utfördes gemensamt av de två författarna och de tre sista 
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enskilt var för sig. Enligt Trost (2010, ss. 53-58) är det lämpligt att en otränad 

intervjuare har sällskap av medförfattare och att intervjuerna sker i par. En fördel med 

att göra intervjuer gemensamt är att samstämmighet skapas samt att de följande enskilda 

intervjuerna därefter sker på ett liknande sätt. 

 

Vid de tillfällen där två intervjuare deltog i intervjun riskerades att ett maktförhållande 

uppstod. För att undvika ett sådant maktförhållande utformades miljön, exempel 

placering av stolar, på ett sådant sätt som kan tänkas gynna ett jämställt samtal (Trost 

2010, ss. 66-67). Författarnas vilja var att kvinnorna skulle berätta ohämmat och fritt 

vilket vi också uppfattat att kvinnorna gjorde. 

 

Intervjuerna varade mellan 15-30 min. Deltagaren tillfrågades om denne ville ändra 

eller tillägga något efter att intervjun avslutades, vilket ingen av deltagarna önskade. Det 

fanns en öppenhet för att eventuellt utöka antalet deltagare dock fanns inga fler möjliga 

deltagare i närområdet. 

 

Kvinnorna i vår studie var i olika graviditetsveckor, från vecka 22 till vecka 36. Det 

framgick i intervjuerna att alla kvinnorna hade reflekterat över förlossningen och 

barnmorskans roll vilket gjorde att alla hade möjlighet att uttrycka förväntningar som 

svarade mot vårt syfte, oavsett graviditetsvecka. Ingen hade gått föräldrarutbildning och 

de hade alla fått den sedvanliga informationen som finns att tillgå från sin barnmorska 

på mödravården. Författarna avser inte att bedöma huruvida resultaten kan anses 

överförbara eller ej. Ansträngningar har gjorts för att beskriva deltagarna, deras 

förutsättningar däribland tillgång till information samt kvinnornas sammanhang så 

tydligt som möjligt. För att kunna underlätta och möjliggöra överförbarhet är det av 

betydelse huruvida deltagarnas sammanhang, egenskaper samt förutsättningar är 

beskrivna. Tydliga beskrivningar skapar förutsättningar att belysa resultaten och göra 

dem överförbara till andra sammanhang (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-112).  

Det var den unika kvinnans berättelse som avsågs undersökas. 

 

För att kunna genomföra adekvat analys har analysen skett först enskilt av författarna 

för att sedan diskuteras gemensamt. Detta anser vi är en styrka i vår studie, att utan 

påverkan från den andre författaren i stor utsträckning kommit fram till likvärdiga 

tolkningar (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, ss. 159-170). Enligt Elo & Kyngäs 

(2008, ss. 107-115), Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s 196-197) samt Danielson 

(2012, s 329-342) ökar trovärdigheten genom ett noga beskrivet och kritisk granskning 

av analysförfarandet. Resultatets trovärdighet stärks genom illustrationer med citat och 

analysexempel. Detta bidrar till att läsaren kan följa analysförfarandet genom hela 

processen (Elo & Kyngäs 2008, ss. 107-115). Analysarbetet har präglats av uppriktig 

strävan efter att se något nytt och försöka förstå människan. En tålmodig nyfikenhet och 

öppenhet har legat till grund för hanteringen och analysen av materialet i enlighet med 

Dahlberg (2014, ss. 111-122) samt Danielson (2012, ss. 329-342). Författarna har 

diskuterat och gemensamt reflekterat över både sina personliga samt professionella 

erfarenheter och likaså har ansträngningar gjorts för att behålla den öppna nyfikenheten 

inför materialet samt människan bakom. Resonemang har förts för en ökad förståelse av 

material och analys. Risker inom kvalitativ innehållsanalys är enligt Dahlberg (2014, ss. 

111-122) bland annat att analysförfarandet är en känslig process då det kräver ett stort 

mått av känslighet, öppenhet och följsamhet inför materialet, vilket kan vara en svår 
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utmaning. Efter bearbetning av litteratur och med resultatet i åtanke upplevs 

datainsamlingsmetod, analysmetod samt urval adekvat och lämpligt utifrån syftet 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). 

 

Inget tema med högre abstraktionsnivå framkom under analysen. Ett sådant tema skulle 

kunnat bidra med en djupare betydelse av vilka förväntningar kvinnorna hade på 

barnmorskan i förlossningssammanhanget (Graneheim & Lundman 2004, ss. 105-112). 

 

Vår förförståelse 

Vi som författare hade en förförståelse om vad kvinnorna skulle säga. Författarnas 

förväntning var att unga gravida kvinnor är en grupp som är påverkade av att lyssna på 

auktoriteter så som lärare och föräldrar samt att det speglar sig på deras inställning till 

sjukvårdspersonal. I mötet med barnmorskan riskerar den unga kvinnan att se även 

barnmorskan som en auktoritet. Andra förväntningar var att ungdomar har en 

avslappnad attityd till förlossningen som gör att de inte har ett behov av att planera och 

kontrollera mötet med barnmorskan. Förförståelsen utgjordes också av att ungdomar har 

känslor och uppfattningar som de inte uttrycker både på grund av ålder, status och att de 

befinner sig i en utsatt position som ung och gravid. 

 

Författarna har både utmanats och bekräftats i sin förförståelse. Den visade sig till viss 

del stämma då flera av kvinnorna uttryckte ett särskilt behov av att bli tagna på allvar 

oberoende av sin ålder. Däremot så var det ingen av kvinnorna som uttryckte särskilt 

önskan om att ta saker som de kommer utan ville i stor utsträckning vara 

välinformerade om exempelvis förlossningsförloppet. 

 

En insikt om att förförståelsen är författarnas egna och att den inte nödvändigtvis 

speglar kvinnornas uppfattningar och förväntningar ses som en viktig reflektion. 

Dahlberg (2008, ss. 134-139) behandlar förförståelsen genom resonemang kring 

begreppet. Hon menar att vara människa innebär erfarenheter. Som författare till en 

studie kan det föreligga emotionella relationer till det fenomen som avses undersökas, 

det kan även handla om en praktisk eller teoretisk erfarenhet av fenomenet. Författaren 

kan också ha erfarenheter av fenomenet som en ordinär del av livet. Risken är då att 

författaren inte ser det nya som framträder genom människors berättelser om fenomenet. 

Förförståelse är något som kan verka som grund för författaren in i ett visst fenomen 

men det finns risk för att förförståelsen hämmar öppenheten gentemot fenomenet som 

avses undersökas. Genom att erkänna samt reflektera över den egna förförståelsen under 

strävan efter mening, betydelser samt under tolkningsprocessen visar författaren på att 

hen erkänner förförståelsen som en potentiell risk. Risken att leta efter berättelser som 

bekräftar det författaren redan vet vilket kan resultera i att ingen ny kunskap erhålls. 

Författarna har gjort sitt yttersta för att erkänna, problematisera och tygla sin 

förförståelse (Dahlberg 2008, ss. 134-139). 

 

Resultatdiskussion 

Kunskap behövs angående unga gravida kvinnors förväntningar på barnmorskan under 

förlossningen, då det råder bristande forskning och kunskap i ämnet. Efter att ha 

intervjuat sex kvinnor framkom tre kategorier som beskrev förväntningarna; stärkande 
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relation, tillåtande atmosfär och grundad kunskap. Alla kategorierna är exempel på stöd 

som kvinnorna förväntar sig av barnmorskan. Detta stämmer överens med Berg & 

Lundgren (2010, ss. 237-241) som menar att stödja och stärka är centrala begrepp vid 

barnafödande. Resultaten kan bidra till en patientfokuserad vård för unga gravida 

kvinnor. 

 

Stärkande relation 

Kategorin beskriver kvinnornas förväntningar som rör relationen mellan barnmorska 

och den födande kvinnan, som skapas i förlossningssammanhanget. 

 

Kvinnorna i föreliggande studie förväntade sig en förtroendeskapande barnmorska. De 

menar att genuint engagemang och lyhördhet är centrala delar i den stärkande 

relationen. Detta uppriktiga intresse för den födande kvinnan kan tänkas bidra till att 

barnmorskan reflekterar kring henne och hennes behov samt hur stödet på bästa sätt kan 

skapas. I en studie av Aune, Amundsen & Aas (2013, ss. 89-95) intervjuades 10 

barnmorskor angående deras syn på faktorer som påverkar stödet till kvinnor under 

förlossning. En viktig faktor ur barnmorskans synvinkel var att barnmorskan ska vara 

mentalt närvarande och aktivt försöka skapa ett förtroende med kvinnan för att utveckla 

relationen. Studien stämmer överens med resultatet i vår studie där genuint engagemang 

samt förtroende spelar roll för den stärkande relationen. Kvinnorna i vår studie uttryckte 

förväntningar på att ha en engagerad barnmorska som finns med under hela 

förlossningsarbetet vilket även är av betydelse ur barnmorskans perspektiv enligt Aune, 

Amundsen & Aas (2013, ss. 89-95). I en artikel av Lundgren (2004, ss. 368-375) 

beskrivs relationen i termen av följeslagare. Här beskrivs barnmorskan som följeslagare 

genom det att hon är närvarande, lyssnar och följer kvinnan genom processen. Även här 

beskrivs barnmorskans engagemang som en betydelsefull del. Att vara en förankrad 

följeslagare innebär att ta hänsyn till kvinnan när hon upplever att hon nått gränsen för 

sin förmåga. Studien som beskriver barnmorskans roll och vikten av denna kan sättas i 

perspektiv till resultatet i vår studie som belyser de unga gravida kvinnornas 

förväntningar på barnmorskan som förväntas vara lyhörd. Exempelvis genom att 

barnmorskan kan uppmärksamma en kvinna som nått gränsen för sina förmågor. 

 

I vår studie är förväntningar på delaktighet och det förtroende barnmorskan förväntas 

skapa viktiga delar som kvinnorna ger uttryck för. Behovet av emotionellt stöd till en 

ung kvinna i förlossningsarbete kan tänkas vara ännu viktigare än till en vuxen då den 

unga kvinnan riskerar att befinna sig i en mer utsatt position så väl socialt, ekonomiskt 

som emotionellt. Vi som författare anser att ansträngningarna för att skapa stärkande 

relationer behöver göras. Kanske är det så att det finns socioekonomiska vinster för 

samhället i att på detta sätt stärka och stödja kvinnor under barnafödande. Hodnett et al 

(2007, ss. 1-113) & Lundgren (2010, s. 138) visar att stödet har en signifikant betydelse 

för upplevelsen och välbefinnandet efter förlossningen och främjar hälsa. Vårt resultat 

stärks av Waldenström, Hildingsson, Rubertsson & Rådestad (2004, ss. 17-27) som 

menar att det upplevda stödet från barnmorskan samt kvinnans upplevelse av att ha 

kontroll i förlossningssituationen har en signifikant betydelse. Att som födande kvinna 

uppleva sig välinformerad om förlossningsprogress samt uppleva sig delaktig i beslut 

som rör förlossningen och behandlingar i samband med denna, är en del av 

barnmorskans stöd som påverkar förlossningen. 
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Tillåtande atmosfär 

Kategorin tillåtande atmosfär grundar sig i att möjliggöra en trygg miljö för kvinnorna 

att föda i genom att barnmorskan förväntas inge trygghet och ha ett vänligt bemötande. 

I föreliggande studies resultat beskriver kvinnorna förväntningar på att barnmorskan ska 

vara närvarande och genom det förväntas hon främja ett inre lugn hos kvinnorna, vilket 

kan skapa en tillåtande atmosfär, en trygg och lugn plats. Kvinnorna förväntade sig en 

barnmorska med ett professionellt och vänligt bemötande som välkomnar dem med 

hänsyn till deras person och situation. Barnmorskans förväntades ha ett vänligt och icke 

dömande bemötande av kvinnorna, även detta skapar lugn hos kvinnorna. 

 

I en artikel av Fahy och Parratt (2006, ss. 45-50) som rör vuxna födande kvinnor 

beskrivs den “den förlösande atmosfären” där barnmorskan agerar beskyddare. Enligt 

studien har förlossningsatmosfären betydelse och får betydelsefulla konsekvenser. Den 

idealiska atmosfären gynnar en positiv upplevelse, minskar användandet av instrument 

vid förlossningen, bidrar till positiva effekter för kvinnan, såväl som för partnern och 

den nya familjen. Artikeln beskriver vidare hur barnmorskans makt kan används på ett 

negativt sätt och gör den födande kvinnan foglig/passiv samtidigt som den stör henne i 

förlossningsprocessen. Passiviteten skadar kvinnan och hämmar henne i sitt 

förlossningsarbete. Barnmorskans frånvaro, brist på genuint engagemang och ett 

bristande professionellt förhållningssätt bidrar till en negativ förlossningsupplevelse 

enligt studien. Fahy & Parratts (2006, ss. 45-50) artikel innehåller element som liknar 

vad de unga kvinnorna i vår studie förväntar sig av barnmorskan. Element som rör 

lyhördhet, närvaro, respekt för det genuina, trygghet samt professionalitet visar sig spela 

roll för förlossningsupplevelsen, relationer och anknytning. Atmosfären kan påverka 

utgången av förlossningen och minska användandet av instrument. Betydelsen av 

atmosfären i förlossningsrummet bekräftas av Hogg (2009 s. 273). 

 

Grundad kunskap 

Grundad kunskap är den kategori i vilken kvinnorna uttryckte höga förväntningar på 

barnmorskans kunskap, teoretiskt, praktiskt men även den intuitiva kunskapen. 

 

Kvinnorna förväntar sig att när barnmorskan vårdar, sker det mot bakgrund av 

barnmorskans kunskap. Enligt Bryar & Sinclair (2011, ss. 16-52) har barnmorskan en 

grundläggande kunskap, en kunskap om den egna kapaciteten att vårda vid 

barnafödande. von Post (1995, ss. 153-167) ger exempel på när patientens värdighet 

bekräftas genom barnmorskans kunskap. Detta innefattar bland annat att fråga efter vad 

patienten vill, att skydda patienten från att förnedras, att se patientens önskningar trots 

att de är outsagda. Genom att på detta sätt bekräfta patientens värdighet och det unika, 

uppstår det förståelse och en djupare relation kan utvecklas mellan kvinnan och 

barnmorskan. 

 

Det förvånade författarna att kvinnorna i denna studie förväntade sig att inte behöva 

efterfråga information eller råd utav barnmorskan utan det förväntas att barnmorskan ser 

behoven hos de gravida kvinnorna ändå. Vår tolkning är att det kan vara svårt för 

barnmorskan att se kvinnans behov av information utan att hon frågar. Då varje födande 
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kvinna är unik och således har olika behov så krävs en pågående dialog mellan 

barnmorskan och kvinnan för att tillgodose dessa behov. Barnmorskan bör ha en god 

teoretisk och praktisk kunskap som underbygger den grundade kunskapen. Kvinnorna i 

vår studie förväntade sig en intuitiv barnmorska som såg outtalade behov liksom von 

Post (1995, ss. 153-167) beskriver. Enligt Singh, Newburn, Smith & Wiggins (2002, ss. 

54-58) hör unga gravida kvinnor till den grupp av gravida som efterfrågar utökad 

information rörande graviditet och förlossning vilket även kvinnorna i vår studie 

uttryckte trots att de inte ansåg sig behöva fråga efter den. 

 

Kvinnornas förväntningar på intuition kan vara komplext att som barnmorska förhålla 

sig till. Intuitionen får inte vara något som påverkar vården där barnmorskan tar beslut 

eller genomför ovetenskapliga vårdaktiviteter utan kvinnans samtycke. Det kan istället 

ses som en möjlighet att erbjuda information och vägledning i 

förlossningssammanhanget utan att kvinnan specifikt har efterfrågat det. Författarna 

anser att det är de uttryckta önskemålen och kvinnans egna upplevelser som skall stå i 

centrum för vårdandet.   

 

Ålderns betydelse för förväntningarna på förlossningen 

Det framgick i föreliggande studie att det fanns en oro hos kvinnorna att de inte skulle 

bli tagna på allvar på grund av deras ålder. Att bli tagen på allvar är något som 

återkommer när kvinnorna berättar. Deras oro visar att det är av största vikt att 

barnmorskan bekräftar den unga kvinnan och att stödet anpassas utifrån deras 

förutsättning. Författarna resonerar kring konsekvenserna då barnmorskan agerar 

dömande eller inte är lyhörd för den unga gravida kvinnan, en dömande attityd riskerar 

att påverka relationen negativt vilket i sin tur får konsekvenser för atmosfären som då 

inte kan beskrivas som tillåtande utan snarare hämmande. 

 

Fenwick, Hauck, Downie & Butt (2005, ss. 23-35) menar att åldern kan spela en viss 

roll när det gäller förlossningserfarenheter. Studien avslöjar också att kvinnor generellt 

sett förväntar sig att vara involverade och deltagande i förlossningen. Detta bekräftas av 

kvinnorna i vår studie som uttrycker liknande förväntningar. Dock kan inga jämförelser 

göras vad gäller förlossningserfarenheterna med vår studie då den inte avser att 

undersöka erfarenheter av förlossningen. Lampinen, Vehviläinen- Julkunen och 

Kankkunen (2009, ss. 33-38) menar att det är viktigt att barnmorskor tar hänsyn till 

kvinnans ålder. 

 

I vår studie uttryckte de unga gravida kvinnorna att de förväntade sig information av 

barnmorskan under förlossningen, att det är barnmorskan som ska involvera kvinnorna 

och inte att kvinnorna själva alltid behöver uttrycka sina behov. Det är barnmorskans 

ansvar att det blir en bra förlossning enligt de unga kvinnorna. 

 

Den unga kvinnan är, oberoende av att hon är gravid, i en fas i livet där många 

förändringar sker. Att därtill lägga till graviditet och den kommande förlossningen gör 

det särskilt viktigt att barnmorskor stödjer kvinnan genom hela processen, graviditet och 

barnafödande, för att underlätta övergången till moderskapet. Detta är en del av 

barnmorskans arbete, att stärka den sexuella- och reproduktiva hälsan vilket även 

beskrivs av Socialstyrelsens (2014b) strategi inom området SRHR.   
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Att implementera kunskapen i praktiken 

Om vi i Sverige vill identifiera oss som ett land där vården baseras på forskning och 

beprövad erfarenhet, hur kommer det sig då att vi på ett konsekvent och upprepat sätt 

ignorerar vissa centrala komponenter som förmänskligar förlossningsvården, så som 

relationen mellan barnmorskan och födande kvinna eller främjande av 

förlossningsatmosfären, när vi beslutar om vården kring den födande kvinnan och hur 

den skall vara uppbyggd (Berg, Olafsdottir & Lundgren 2012, ss. 79-87). Kunskapen 

saknas inte, däremot består utmaningen i strukturella förändringar där professionen 

tillåts investera, inte bara i ny teknologi utan även investeringar i organisationen och i 

kontinuitet. 

 

Att förmänskliga förlossningsvården på ett sådant sätt skulle kunna göras genom att ta 

hänsyn till den evidens som styrker vikten av en ömsesidig relation eller främjande av 

förlossningsatmofären (Berg, Olafsdottir & Lundgren 2012, ss. 79-87). Liknande 

åtgärder skulle sannolikt minska graden av interventioner i förlossningsvården vilket 

föranleder ekonomiska incitament för samhället att genomföra förändringar. Kortsiktiga 

och långsiktiga strategier behövs. Strategier som främjar relationer.  

 

Argumentet ovan stärks av Hodnett et al (2013, ss. 1-113) som sammanställt 

experimentella undersökningar avseende stöd och barnafödande. Resultatet visar på 

signifikanta samband mellan kontinuerligt stöd vid barnafödande och flera positiva 

effekter. Däribland minskad förekomst av interventioner, ökad frekvensen spontana 

vaginala förlossningar, kortare vaginala förlossningsförlopp, minskad frekvens av 

kejsarsnitt och minskat användande av medicinsk smärtlindring. Kontinuerligt stöd 

bidrar även till en mer positiv förlossningsupplevelse.  

 

Vi menar att frågan som rör normal förlossning och vad som gynnar den tenderar att 

angripas på förenklade sätt. Relationen mellan barnmorskan och den födande kvinnan är 

av central betydelse för den mjuka data som rör vården. Dessutom är relationen viktig 

för den kliniska säkerheten i praktiken. Hunter, Berg, Lundgren, Ólafsdóttir & Kirkham 

(2008, ss. 132-137) visar på att relationen och förlossningsatmosfären har betydelse för 

förekomsten av interventioner i förlossningsvården. Trots att det finns belägg för 

relationens signifikans i förlossningssammanhanget, tenderar den att vara av 

underordnad betydelse och missgynnas i praktiken. 

 

Berg, Olafsdottir & Lundgren (2012, ss. 79-87) konstaterar att det kliniska arbetet idag 

fokuseras kring den medicinska och teknologiska vården. Barnmorsketeori och filosofi 

bör utgöra en balanserande del i synen på och kulturen kring vården av kvinnan. 

Resultat som identifierades har stora likheter med resultaten i vår studie vilket vi som 

författare anser, stärker vårt resultat. Berg et als (2012, ss. 79-87) uppfattning av behov i 

form av strategier för att implementera synen på och kulturen kring vårdandet av 

kvinnan i utbildning och i verksamhet liknar de behov som vi identifierar som viktiga 

för att kunna balansera den medicinska synen som råder i praktiken. 

 

Vårt resultat kan användas till att bidra med en ökad förståelse för unga gravida kvinnor 

i förlossningssammanhanget. Att öka kunskapen, både inom mödravård och 
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förlossningsvård, kan göra att unga gravida kvinnor får en individuellt anpassad vård 

utifrån den enskilda kvinnans förutsättningar. Barnmorskor som arbetar inom 

förlossningsvård kan genom vårt resultat få en ökad förståelse för den aktuella gruppen. 

Barnmorskan är skyldig att bedriva en vård där patienten sätts i fokus och där 

barnafödandet kan genomföras på ett sätt som tar hänsyn till deras förväntningar. Vår 

studie tyder på att den unga gravida kvinnan har särskilda förväntningar i 

förlossningssammanhanget. 

   

Socialstyrelsen (2009) menar att vården fortfarande domineras av ett verksamhets- och 

yrkesperspektiv. Insatser för att höja patientens status är alltjämt en högprioriterad fråga 

på nationell nivå. Det Socialstyrelsen (2009) lyfter fram går i linje med vad som 

framkommit i vår studie, det vill säga bedriva en patientfokuserad vård där patientens 

ställning står i fokus. 

 

Förslag på vidare forskning 

Det har visat sig utmanande att göra liknelser och belysa vårt resultat i relation till 

annan forskning. Detta sannolikt på grund av att majoriteten av all forskning på området 

gravida och förväntningar är utförda på vuxna. Ytterligare forskning är viktigt då 

sökningar på unga gravida nästan uteslutande behandlar hur unga gravida kvinnors 

graviditet bör förhindras (Jumping-Eagle, Sheeder, Kelly, & Stevens-Simon 2008, ss. 

74-80; Imamura et al 2007, ss. 630-636). 

 

Ansträngningar bör göras för att belysa unga gravida kvinnor och deras förväntningar 

för att kunna vårda dem utifrån ett patientfokuserat perspektiv, alltså med kunskap om 

deras förväntningar och önskemål. 
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Slutsats och kliniska implikationer 

Resultaten i föreliggande studie visar att de unga gravida kvinnorna förväntar sig en 

stärkande relation, en tillåtande atmosfär samt att barnmorskan har en grundad kunskap. 

Resultatet i föreliggande studie kan användas till att nyansera synen och 

förhållningssättet till den unga gravida kvinnan samt till att lyfta hennes behov. 

Resultaten ställer kvinnan i fokus vilket gör att det kan anses lämplig att reflektera över 

resultaten i vården kring alla gravida kvinnor. 

 

Barnmorskor bör uppmuntra synen på graviditet och förlossning som något naturligt. 

Förhållningssättet bör utgå från en uppmuntrande tillit till att kvinnan besitter förmågor 

att hantera stressen som uppstår vid barnafödande. Synen på kvinnan som en människa 

med förmågor ger oss möjlighet att kunna stödja henne i processen. 
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Bilaga 1 

 

 
                          

Godkännande av verksamhetschef för datainsamling 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Vår uppsats har 

som syfte att beskriva unga kvinnors förväntningar på barnmorskan vid förlossning. Vi 

önskar genom detta arbete kunna få större förståelse och kunskap kring kvinnors olika 

behov för att kunna bemöta och vårda på bästa sätt.   

I examensarbetet krävs att vi intervjuar sex till tio kvinnor på mödravården angående 

deras förväntningar. Kvinnorna vi önskar intervjua ska vara gravida. Kvinnorna skall 

vara i åldrarna 15-19 år och kunna förstå samt kunna göra sig förstådda på svenska, 

både muntligt och skriftligt. 
 

För att kunna genomföra detta önskar vi er tillåtelse och hjälp av barnmorskor för att 

rekrytera informanter inom våra inklusionskriterier. Vi avser att be barnmorskorna på 

MVC att tillfråga dessa kvinnor om vi får lov att ringa dem för att fråga om deltagande i 

studien. Kvinnorna kommer att få skriftlig information om studien och vid 

intervjutillfället muntlig information samt ett samtyckesformulär om de önskar delta. 

Intervjuerna kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All insamlad 

data behandlas konfidentiellt och kommer i studien att presenteras på så sätt att ingen 

information kan knytas till enskilda individer. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 

alla deltagare kan när helst de önskar välja att avsluta sitt deltagande utan att uppge 

orsak. 

 

Godkännande 
Härmed godkänner jag att Jennie Andreasson och Ida Turesson får ta del av 

personuppgifter som efterfrågats ovan i syfte att genomföra studien. 

 

Namn                             ................................................................................ 

 

Namnförtydligande       ................................................................................ 

 

Datum och Ort              ................................................................................ 

 

Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Doktorand vid Åbo 

Akademi, socialbetenskapliga institutionen, enheten för vårdvetenskap. Vid eventuella 

frågor är ni välkomna att kontakta henne på telefon: XXX eller e-mail: XXX 

 
Med vänliga hälsningar 

Jennie Andreasson   Ida Turesson 

Tel: XXX                        Tel: XXX 
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Mail: XXX                                  Mail: XXX 
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Bilaga 2 

 
 

  Information om unga gravida kvinnors 

 förväntningar på förlossningen 
 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i 

Borås. En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Med vårt 

examensarbete är syftet att beskriva unga gravida kvinnors förväntningar på 

barnmorskan under förlossningen för att därigenom få större förståelse och kunskap 

kring vården. 

 

Vi frågar Dig om Du frivilligt vill bli intervjuad om Dina förväntningar. 

Intervjuerna kommer göras utav oss två studenter. Du får själv välja önskad tid och plats 

för intervjun som kommer ta ca 30-60 minuter. Den kommer att spelas in och ordagrant 

överföras till text. Allt material hanteras konfidentiellt och förvaras på så vis att ingen, 

utöver intervjuvarna, kan få tillgång till det. I resultatet avidentifieras dina 

personuppgifter. Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande utan att motivera varför. 

Om du önskar delta i studien, vänligen meddela oss via e-mail, telefon eller SMS före 

XXXXX Vi kommer därefter kontakta dig via telefon för att bestämma plats och tid för 

intervjun. Samtyckesformulär erhålles i samband med intervjutillfället. Om du har 

frågor eller önskar ytterligare information kring studien är du välkommen att kontakta 

oss. Vi nås på telefon eller e-mail på nedanstående uppgifter. 

Examensarbetet utförs under handledning av Åsa Larsson, Doktorand vid Åbo 

Akademi, socialbetenskapliga institutionen, enheten för vårdvetenskap. Vid eventuella 

frågor är ni välkomna att kontakta henne på telefon: XXX eller e-mail: XXX 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennie Andreasson   Ida Turesson 

Tel: XXX    Tel: XXX 

Mail: XXX                                   Mail: XXX 
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Bilaga 3 

 
 

            Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av medskickad information angående intervjustudien om unga kvinnors 

förväntningar på förlossning och är väl införstådd med informationen. Jag är även 

medveten om att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan att behöva motivera 

mitt val. Jag har också fått information om vilka jag ska vända mig till för eventuella 

frågor kring studien. 

 

Jag samtycker till att delta i studien 

 

 

Namn                         ............................................................................... 

 

 

Namnförtydligande    .............................................................................. 

 

 

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

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jennie Andreasson   Ida Turesson 

Tel: XXX    Tel: XXX 

Mail: XXX                                   Mail: XXX 
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Bilaga 4 

Intervjuguide 
 

 

 

Kallprat: Antal graviditetsveckor? Hur mår du? Hur har graviditeten varit? Har 

du gått någon föräldrarutbildning? 

 

 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva unga gravida 

kvinnors förväntningar på barnmorskan under 

förlossningen. 

 
- Vad har du för förväntningar på din förlossning? 

(kan du utveckla dina tankar om barnmorskan lite mer) 

 
- Vad har du för förväntningar på barnmorskan under din 

förlossning? 

 

Följdfrågor: 
Hur menar du då? 

Kan du utveckla detta lite mer? 

Vad känner du inför det? 

Kan du berätta mer? 
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