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Sammanfattning 
 
I barnmorskans ansvarsområde ingår handläggning av normal förlossningen. Studier visar att 
förlossningsvården blir alltmer medikaliserad och att barnmorskor har svårt att främja den 
normala förlossningen eftersom tydliga gränser för vad som anses vara normalt saknas. Syftet 
med studien är att undersöka barnmorskors uppfattning kring normal förlossning. I studien 
används en kvalitativ metod med induktiv ansats. Totalt har tio barnmorskor deltagit i tre 
fokusgruppdiskussioner under våren 2015. Texten har analyserats enligt kvalitativ 
innehållsanalys. Analysen har resulterat i tre kategorier, med det övergripande temat Osäkerhet 
kring innebörden av begreppet normal förlossning. Kategorierna visar olika aspekter som bidrar 
till barnmorskors osäkerhet, dessa är; Olika synsätt på normal förlossning, Det som är vanligt 
blir normalt samt Barnmorskor känner sig styrda. Resultatet visar att barnmorskor har olika 
uppfattning av vad en normal förlossning innebär. De upplever också att läkare har ett annat 
synsätt på normal förlossning. Medicinska interventioner som är vanligt förekommande har 
normaliserats och uppfattas ingå i normal förlossning. Även förlossningsavdelningarnas 
organisation och riktlinjer påverkar synen och handläggningen av normal förlossning. I 
barnmorskans huvuduppgifter ingår det att främja normal förlossning och att stödja och stärka 
kvinnor i barnafödandet. Det är av stor vikt att barnmorskan har kunskap om den normala 
förlossningen så att rätt stöd och beslut om adekvata åtgärder vidtas för att främja den. 
 
 
Nyckelord: Normal förlossning. Barnmorskor. Uppfattning. Interventioner. Kvalitativ 
innehållsanalys. Sexuell och reproduktiv hälsa.  



 2 

 
Titel: What is normal childbirth? Midwives perceptions 

 
Authors: Sofie Höier & Madelene Sundberg 

 
Subject: Health Science 

 
Essay level and 
points: 

Master level, 15 univercity points 
 
 

Course: Midwife training, 90 university points 
 

Tutor: Åsa Larsson & Ann-Kristin Sandin-Bojö 
 

Examinor:  Marianne Johansson 
 

 
 
Abstract 
 
Normal childbirth is the midwife´s responsibility. Previous studies shows that the normal 
childbirth becomes more and more medicalised. Midwives have a hard time promoting normal 
birth, since there are no distinct boundaries. The aim for this study is to examine the midwives 
perceptions of the normal childbirth. The study was conducted with a qualitative inductive 
approach. A total of ten midwives participated in three focus groups discussions during spring 
2015. The interviews were analyzed according to a qualitative content analysis. The analysis 
resulted in three categories, with a connecting theme Uncertainty about the concept of normal 
childbirth. The categories show different aspects that contributes to the midwives uncertainty, 
they are; Different approach to normal childbirth, What’s commonly used becomes normal and 
Midwives feels controlled. The result shows the midwives have different perceptions of what a 
normal birth entails. They also feel that doctors have a different approach to normal childbirth. 
Medical interventions that were commonly used become normalized and are now a part of 
normal childbirth. The organization and guidelines set by the ward also affected the perspective 
and management of normal birth. The midwife has a responsibility to promote normal childbirth 
but also to support and empower women during the delivery. It is therefore important that the 
midwife has knowledge of the normal childbirth so she can give the right support and make 
appropriate decisions to promote it.  
 
 
Keywords: Normal childbirth. Midwifes. Perception. Interventions. Qualitative content analysis. 
Sexual and reproductive health.  
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INLEDNING 
Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa (Socialstyrelsen 2006, ss. 12-
14). Barnmorskan ska ha förmåga att självständigt handlägga normal graviditet, förlossning och 
eftervård. År 2001 sammanställde Socialstyrelsen tillsammans med experter ett underlag för 
handläggning av normal förlossning. Dokumentet kallades Handläggning av normal förlossning 
- State of the art (Socialstyrelsen 2001) och byggde på vetenskap och beprövad erfarenhet. För 
några år sedan upphörde dokumentets giltighet och vid eftersökning så finns inga nya nationella 
riktlinjer i Sverige. Enligt en artikel från Läkartidningen så framkommer det stora regionala 
skillnader i förlossningsvården och handläggningen av normal förlossning i Sverige (Pakkanen, 
Lindblom, Otterblad Olausson & Rosén 2004, s. 3320). Eftersom barnmorskan ansvarar för 
normal förlossning så är det av intresse att ta reda på vilken uppfattning hon har om den. 
 
 

BAKGRUND 
Barnmorskans historia 
Höjeberg (2009, ss. 19-26) beskriver barnmorskeyrket som världens äldsta kvinnoyrke. Hon 
berättar om barnmorskans historia från medeltiden fram till idag. Under medeltiden kallades 
barnmorskan för jordgumma och hennes kunskap baserades på traditionell läkekonst samt 
förvärvad eller medfödd klokhet. Jordgummans uppgift var att förlösa kvinnan och se till tecken 
i födelseögonblicket som kunde tyda på kommande lycka eller olycka. Förlossningen var en 
kvinnoangelägenhet och inga män var tillåtna i rummet. Vid barnsängstiden samlades många 
kvinnor tillsammans med barnmorskan runt den födande kvinnan. Det fanns inga böcker i 
förlossningskonst att tillgå så kvinnorna delade erfarenheter med varandra. Tiden för födelsen 
var fylld med fest och det förekom att barnmorskan och kvinnorna gjorde narr männen (Höjeberg 
2009, ss. 19-26). I slutet på 1500-talet ansåg myndigheterna och kyrkan att kvinnorna inte själva 
fick styra över födelsen. År 1571 började barnmorskeyrket att regleras av kyrkoordningar, lagar 
och reglementen vilket bland annat innebar att jordgummorna skulle rapportera alla födda barn 
till kyrkan, inklusive de barn som föddes utanför äktenskapet. Höjeberg (2009, s. 20) förklarar 
ytterligare en anledning till att kyrkan ville reglera jordgummorna var att de hade kunskap om 
födelsekontrollerande och fosterfördrivande medel, vilket inte ansågs tillåtet. År 1663 bildades 
Collegium Medicum som bestod av manliga läkare. De tog kontrollen över jordgummornas 
hantverk. År 1777 skapades “Reglementa för Jorde-Gummorne” som räknade upp nödvändiga 
egenskaper hos barnmorskan. För att få utöva barnmorskeyrket behövdes godkännande av präst 
och stadsläkare. Undervisning, förhör och examination skulle genomgås och avslutas med en ed. 
I slutet av 1700-talet öppnades de första barnbördshusen i syfte att få ner den höga 
barnadödligheten. Det var framförallt fattiga kvinnor och kvinnor som ville föda anonymt som 
kom dit. Manliga läkare och professorer inom obstetrik fick i uppgift att bedriva verksamheterna 
och kvinnorna födde på operationsbord. Undervisning för barnmorskor började ske på 
barnbördshusen (Höjeberg 2009, s. 20). Under 1820-talet insåg obstetrikern och professorn Pehr 
Gustaf Cederschöld barnmorskans betydande roll för förlossningsvården. Han förbättrade 
undervisningen samt gav barnmorskan rätten att använda förlossningsinstrument. Trots ökad 
kunskap och befogenheter så hade barnmorskan en låg social status till skillnad från 
sjuksköterskans som ansågs drivas av ett kall och en kristen barmhärtighetsgärning. 



 5 

Barnmorskan arbetade själv och fick ofta resa långt för att komma till kvinnorna som skulle föda. 
I slutet av 1800-talet så födde de flesta kvinnor hemma men det förändrades under 1900-talet då 
förebyggande mödrahälsovård och mer medicinskteknisk förlossningvård infördes för att minska 
mödra- och barnadödligheten. Sammanfattningsvis beskriver Höjeberg (2009, s. 26) att från 
medeltiden till 1900-talet har det skett en förändring av födelsen där den lyfts ur ett socialt och 
kulturellt sammanhang till att bli en medicinsk definition och händelse. 
 
 

Barnmorskan idag 
International Confederation of Midwives (ICM) är en världsomspännande organisation för 
barnmorskor. Enligt deras definition av barnmorskan är det en person som avlagt examen i en 
barnmorskeutbildning som är godkänd av landet det är utfärdat i och som bygger på ICM 
Essential Competencies for Basic Midwifery Practice och CM Global Standards for Midwifery 
Education (International Confederation of Midwives (ICM) 2011, s. 1). Barnmorskans uppgift är 
att ge stöd och rådgivning under graviditet, förlossning och tiden för eftervården. Barnmorskan 
ska kunna handha förlossningar och ge vård till det nyfödda och späda barnet. Vården inkluderar 
förebyggande åtgärder, främjande av normal förlossning och upptäckt av komplikationer hos 
mor och barn. Barnmorskan bör ha tillgång till medicinska mätmetoder och apparatur eller annan 
lämplig hjälpperson för att kunna genomföra nödåtgärder. Inom barnmorskans ansvarsområde 
ingår även att ge hälsorådgivning och utbildning till familjen och samhället. Utbildningen ska 
inkludera familjeplanering och förberedelse för föräldraskapet. Generellt anses barnmorskan vara 
den mest lämpliga personen att ansvara för normal graviditet och förlossning (World Health 
Organization (WHO) 1996, s. 5). I Sverige ska barnmorskor självständigt kunna handlägga 
normal graviditet, förlossning och eftervård (Socialstyrelsen 2006, s. 14). Enligt Patientlagen 
(2014:821) ska arbetet bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och så långt som möjligt 
genomföras i samråd med patienten.  
 
 

Definitioner och begrepp 
Normal förlossning 
Begreppet Normal förlossning kan beskrivas på olika sätt. Ordet Normal betyder enligt Gould 
(2000, s. 419) att något är vanligt eller ofta förekommande i ett sammanhang. Det kan också ha 
betydelsen att en person är fysiskt och psykiskt hälsosam samt att alla delar i kroppen arbetar i 
harmoni och är i fas med varandra. Förlossning som begrepp förknippas med ett hårt fysiskt och 
mentalt arbete. Det är ett kraftfullt arbete som en kvinna gör och som inkluderar smärta. 
Betydelsen av normal förlossning beror på vem som definierar det och var i världen 
förlossningen sker (Gould 2000, s. 419; Waldenström 2007, s. 175). En del menar att normal 
förlossning är detsamma som naturlig förlossning utan interventioner (Waldenström 2007, s. 
175). Samtidigt kan begreppet normalt innebära det som är mest förekommande, vilket kan 
innebära kejsarsnitt eller hemförlossning beroende på var i världen det sker.  
 
Normal förlossning tillhör barnmorskans ansvarsområde och att definiera vad som är normalt är 
därmed av vikt (Waldenström 2007, s.176). Men det har visat sig vara svårt att finna en enig 
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definition av vad som är normal förlossning. WHO´s definition av normal förlossning innefattar 
att graviditeten är av enkel börd, att värkarbetet startar spontant, att barnets föds i huvudbjudning 
mellan gestationsveckorna 37+0 och 41+6, med en frånvaro av medicinska riskfaktorer och 
instrumentella interventioner samt att mor och barn mår bra efter förlossningen. Den gravida 
kvinnan ska även bedömas som lågrisk vid förlossningens start. Definitionen av lågrisk sker 
utifrån riskfaktorer som moderns ålder, paritet, tidigare förlossningskomplikationer eller 
kejsarsnitt, nuvarande graviditetskomplikationer som exempelvis blödning och preeklampsi samt 
eventuell flerbörd. Riskbedömningen sker kontinuerligt under graviditeten (WHO 1996, s. 3). I 
ICM´s definition ses normal förlossning som en dynamisk process som påverkas av fostrets och 
moderns fysiologiska och psykosociala kontext. Förlossningen sker spontant där barnet föds i 
framstupa kronbjudning utan kirurgisk-, medicinsk- eller läkemedelsintervention (ICM 2014, s. 
1). Enligt Waldenström (2007, s. 180) är det bättre att försöka lämna definitionen normal 
förlossning och istället fokusera på evidensbaserad vård vid förlossning. Evidensbaserad vård 
innebär att endast använda den nivå av interventioner som är bevisat fördelaktigt för 
förlossningens utgång. När det finns fler fördelar än nackdelar med en intervention så bör den 
användas. Gould (2000, s. 420) beskriver att en del barnmorskor tycker att förlossningen kan 
definieras av kvinnan. Det menar Gould (2000, s. 420) kan bli problematiskt och det faktum att 
barnmorskan låter kvinnan definiera normal förlossning kan också vara en bidragande faktor till 
att barnmorskan som grupp har svårigheter att definiera den normala förlossningens faktorer. 
 
I Sverige finns inte längre några nationella riktlinjer för handläggningen av normal förlossning. 
Däremot har Storbritanniens National Institute for Health and Care Excellence (NICE) nyligen 
publicerat nya rekommendationer. De beskriver en mängd riktlinjer vilka kan användas som 
vägledning i arbetet med lågriskförlossningar enligt WHO´s definition (NICE 2014a). De 
betonar att den barnmorskeledda förlossningen främjar en normal förlossning med mindre 
interventioner som instrumentell vaginal förlossning, kejsarsnitt och episiotomi, vilket också 
leder till fler välmående mödrar och barn. De anser även att kvinnan själv ska få välja vilken 
plats hon vill föda barn på och rekommenderar hemförlossning om det inte förekommer ökade 
risker. På förlossningskliniker i Sverige är det vanligt förekommande att ett intagningstest med 
20 minuters kardiotokografi (CTG)-övervakning görs för att säkerställa att barnet mår bra, men 
enligt NICE (2014b) bör det endast ske vid medicinsk indikation. Om CTG-övervakning ändå 
utförs och kurvan avviker ska barnmorskan avvakta och inte utföra någon intervention om 
förlossningen har en god progress. Svenska Barnmorskeförbundet (2014, ss. 1-2) har utformat ett 
10-punktsprogram för en god vård i samband med förlossning. Det beskrivs att svenska 
barnmorskor ska arbeta för att stärka det normala barnafödandet genom att bistå förlossningen 
med så få interventioner som möjligt. Onödiga ingrepp och överdiagnostisering ska undvikas på 
grund av att det i sin tur kan leda till komplikationer för mor och barn. Det framkommer även att 
blivande föräldrar ska ha möjlighet att välja var de vill föda och att det därmed i framtiden finns 
behov av alternativa vårdformer, till exempel enheter ledda av barnmorskor och hemförlossning. 
 
 
Interventioner 
Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet intervention att avbryta något, komma mellan eller 
inskrida (Malmqvist 2015). Interventioner inom förlossningsvården beskrivs av Waldenström 
(2007, s. 175) som åtgärder utförda av vårdpersonal för att påskynda förlossningsprocessen. 
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Enligt WHO bör en normal förlossning fortgå utan instrumentell intervention och enligt ICM 
utan kirurgisk-, medicinsk- och läkemedelsintervention (WHO 1996; ICM 2014).  Waldenström 
(2007, s. 176) beskriver att det finns olika åsikter kring vilka interventioner som anses tillhöra 
normal förlossning. Det som kan avgöra om interventionen är kompatibel med normal 
förlossning är hur ofta interventionen används, under hur lång tidsperiod den har använts, hur 
mycket den påverkar den naturliga processen men också vilka personliga och professionella 
värderingar barnmorskan har kring den. I WHO´s (1996, s. 1) rapport delas interventioner in i 
fyra olika kategorier där; kategori A är interventioner som enligt evidens fungerar och bör 
uppmuntras, kategori B är interventioner som är skadliga och bör undvikas, kategori C är 
interventioner som har begränsad evidens och bör användas med försiktighet och kategori D är 
interventioner som ofta används på olämpligt sätt. Exempel på interventioner som tillhör 
kategori B, C och D och bör undvikas eller användas med försiktighet är rutinanvändning av 
förlossningsställning på rygg och livmodersammandragande läkemedel under efterbördsskedet 
samt upprepade vaginalundersökningar. Förlossningen ska genomföras med så få interventioner 
som möjligt utan att riskera välmåendet hos den födande kvinnan och hennes barn (WHO 1996, 
s. 4). Goulds (2000, s. 423) uppfattning är att förlossningen styrs av att alla skeden är i fas med 
varandra och att den naturliga processen kan störas av en intervention, även om den är liten. 
 
 

Förlossningen som en medicinsk händelse eller livshändelse 
Bryar och Sinclair (2011, s. 48) anser att förlossningen kan ses utifrån två olika modeller; den 
medicinska modellen eller livshändelsemodellen. Den medicinska modellen ser förlossningen 
som ett potentiellt patologisk tillstånd som kräver medicinska interventioner. Kvinnan ses som 
en patient som förväntar sig att obstetrikern har kontroll över förloppet och säger till vad hon ska 
göra. Barnmorskans medicinska kunnande anses lägre än obstetrikern och värderas mindre. 
Livshändelsemodellen ser förlossningen som en naturlig process med en möjlighet för personlig 
utveckling. En aktiv roll hos den födande kvinnan anses värdefull och hon är i centrum istället 
för obstetrikern eller barnmorskan. Blaaka och Eri (2008, ss. 348-349) fann att barnmorskor 
upplever en kamp mellan dessa två synsätt i förlossningsvården. Barnmorskans förståelse för 
förlossningsprocessen påverkade om medicintekniska eller naturliga åtgärder utfördes. 
Barnmorskorna upplevde att de ofta utgick från livshändelsemodellen men att de var medvetna 
om att förlossningsförloppet kunde förändras snabbt och att de kunde behöva skifta synsätt till 
enligt den medicinska modellen. Samtidigt kunde medicintekniska interventioner utföras av rutin 
på födande kvinnor, till exempel CTG-övervakning. Det ansågs vara till god hjälp men kunde 
även överanvändas utan klar indikation. Studier visar att förlossningsvården utgår alltmer från 
den medicinska modellen (Sandin-Bojö, Wilde Larsson, Axelsson & Hall-Lord 2006, ss. 210-
212; Blaaka & Eri 2008, ss. 348-349; Copeland, Dahlen & Homer 2014, s. 129; Hadjigeorgiou & 
Coxon 2014, s. 987). 
 
 

Aktuell forskning inom normal förlossning 
Interventioner ökar 
De flesta kvinnor i höginkomstländer föder barn på sjukhus oavsett om de haft en normal eller 
komplicerad graviditet (Blaaka & Eri 2008, s. 348). Det har medfört att den normala 



 8 

förlossningen blivit en medicinsk procedur med en ökad mängd interventioner. Användandet av 
starka smärtstillande metoder som epiduralbedövning (EDA) och kontinuerlig CTG-övervakning 
ses alltmer som en självklarhet hos kvinnor som bedöms som lågrisk. Det bekräftas av en svensk 
studie där förlossningsvården jämfördes mellan kvinnor som bedömdes som lågrisk respektive 
högrisk enligt WHO´s definition av normal förlossning (Sandin-Bojö et al. 2006 ss. 210-212). 
Det framkom att en del åtgärder stämde överens med WHO´s rekommendationer men att en del 
interventioner som anses skadliga eller som inte har tillräcklig evidens ofta utfördes. Sådana 
interventioner utfördes oavsett om kvinnan ansågs som lågrisk eller högrisk och indikation till 
interventionen dokumenterades sällan. Det framkom bland annat en hög användning av CTG-
övervakning, amniotomi, värkstimulering och vaginala undersökningar. Det uppfattades som att 
barnmorskorna hade en låg acceptans för förlossningen som en normal fysiologisk process som 
kan ta tid. 
 
 

Svårt att främja normal förlossning 
Copeland et al. (2014, s. 129) fann att barnmorskor hade en stark tilltro till den normala 
förlossningprocessen men att de upplevde frustration och maktlöshet vid främjandet av normal 
förlossning i sjukhusmiljö. I den användes ofta rutiner som motverkade den normala 
förlossningen på grund av att obstetrikern ville ha bekräftande information om att allt var 
normalt. Barnmorskorna upplevde att de måste strida för den normala förlossningsprocessen och 
ibland uppstod konflikter mellan barnmorskan och obstetrikern. Även Hadjigeorgiou och Coxon 
(2014, ss. 985-988) bekräftar att barnmorskor uppfattade läkarnas dominans och den kulturella 
medikaliseringen av förlossningen som ett hinder för att den skulle bli normal. De kände att 
barnmorskeprofessionen inte erkändes och kunskapen om den normala förlossningen ignorerades 
framför den medicinska teknikens fördelar. Det fanns även en upplevelse av att sakna grundlig 
och fortlöpande kunskap för att kunna förespråka normal förlossning. Barnmorskorna uppfattade 
också att de födande kvinnorna efterfrågade interventioner som kejsarsnitt utan medicinsk 
indikation samt att de lyssnade mer på läkarnas förslag på interventioner än på barnmorskans råd 
om att avvakta för att främja en normal förlossning. I en studie av Page och Mander (2014, ss. 
31-33) framkom att barnmorskors osäkerhet vid förlossning ökade risken att frångå det normala. 
Barnmorskorna upplevde det svårt att hantera den osäkerhet som uppstod när den födande 
kvinnan befann sig i en gråzon där svaret inte var svart eller vitt. De kände sig tvungna att hitta 
svar på det oförutsedda och även en press att fatta rätt beslut, eftersom de annars uppfattades som 
misslyckade både av de själva och av kollegor. En del barnmorskor upplevde att de störde 
balansen i den normala förlossningsprocessen genom att åtgärda ett problem redan innan det 
uppkom. Det framkom även att barnmorskors egna definitioner av normal förlossning avgjorde 
när de bestämde sig för att göra en intervention. Definitionen var olika hos barnmorskorna och 
baserades på värderingar, uppfattningar samt tolerans för osäkerhet. Waldenström (2007, s. 180) 
beskriver att en orsak till att andelen medicinska interventioner ökar kan bero på att kvinnor, 
barnmorskor och läkare är oroliga över vad som kan uppstå under förlossningen. Den medicinska 
teknologin kan ge en ökad känsla av kontroll över händelseförloppet och kan i vissa fall visa 
tidiga tecken på om något är fel. De flesta anser att det bättre att ha gjort för mycket än för lite. 
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PROBLEMFORMULERING 
Barnmorskans kompetensområde är sexuell och reproduktiv hälsa där normal graviditet och 
förlossning är ett av ansvarsområdena. Det finns olika definitioner på normal förlossning men de 
flesta är överens om att det är ett kraftfullt arbete som görs av en kvinna med så få medicinska 
interventioner som möjligt. Samtidigt ökar förekomsten av interventioner i västvärlden i 
samband med förlossning och synen på barnafödandet blir allt med medikaliserat. Interventioner 
görs oavsett om kvinnan anses som lågrisk eller högrisk och ibland på initiativ av kvinnan själv.  
 
Studier visar att barnmorskor upplever det svårt att främja normal förlossning. 
Förlossningsprocessen kan snabbt ändra karaktär och osäkerheten bland barnmorskor och 
obstetriker gör att de vänder sig till tekniken för att få ökad kontroll över situationen. Gränsen 
mellan normal och komplicerad förlossning har blivit mer otydlig. På grund av oenigheten om 
vad normal förlossning innebär vänder sig barnmorskan till sin egen uppfattning. Uppfattningen 
av normal förlossning utgör därmed grunden för vilken förlossningsvård barnmorskan kan 
komma att utföra, vilket inkluderar valet av åtgärder och eventuella interventioner. Det finns 
studier som visar att barnmorskor upplever svårigheter med att främja normal förlossning men 
det finns inte så många studier som undersöker barnmorskors uppfattning av normal förlossning. 
 
 

SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka barnmorskors uppfattning av normal förlossning. 
 
 

METOD 

Ansats 
Studien använder sig av en kvalitativ ansats. Vid en kvalitativ ansats vill man skapa en förståelse 
för människors livsvärld (Olsson & Sörensen 2011, s. 106). Som utgångspunkt valdes ett 
induktivt perspektiv med beskrivande metod. Med induktivt perspektiv menas att upptäckter sker 
i verkligheten och slutsatser som fattas grundar sig i det insamlade datamaterialet. Vid analysen 
av datamaterialet används ett holistiskt betraktelsesätt vilket ser mer till helheten än delarna. 
 
 
Urval 
Urvalet av deltagare skedde på olika förlossningsavdelningar i södra och västra Sverige där en 
skriftlig förfrågan om tillstånd att få utföra studien skickades till samtliga verksamhetschefer (se 
bilaga 2). Inklusionskriterier för deltagarna var att de skulle inneha en legitimation som 
barnmorska och arbeta aktivt i förlossningsvården samt även ha kunskap, erfarenheter och 
åsikter om ämnet normal förlossning. E-post med förfrågan om deltagande i studien skickades ut 
till barnmorskor vid en av förlossningsavdelningarna. Vid den andra sattes ett anslag upp i 
personalrummet där barnmorskor kunde skriva upp sina namn vid intresse. Tio barnmorskor 
valde att delta. Deltagarna hade olika lång yrkeserfarenhet av att arbeta som barnmorska. Antal 
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år i yrket varierade mellan en månad till 40 år. Grupperna var fördelade med fyra deltagare 
(grupp A) respektive tre deltagare (grupp B och C). 
 
 

Datainsamling 
Som datainsamlingsmetod användes fokusgruppdiskussioner. I en fokusgruppdiskussion möts 
människor för att diskutera olika aspekter och perspektiv på ett ämne eller tema (Dahlin-Ivanhoff 
2011, s. 71) och kan med fördel användas för att få fram expertkunnande (Harvey & Holmes 
2012, s. 188). Metoden ger en bild av de kollektiva och gemensamma erfarenheterna men lyfter 
också skillnaden i människors uppfattningar av ett ämne (Dahlin-Ivanhoff 2011, s. 71). En 
förutsättning för metoden är att gruppdeltagarna är bekanta med ämnet som ska diskuteras, att 
miljön är tillåtande och att de känner att de har något gemensamt.  
 
Tre fokusgruppdiskussioner genomfördes under våren 2015, vid två olika 
förlossningsavdelningar och vid tre olika tillfällen. Förlossningsavdelningarna hade olika 
egenskaper där den ena framförallt tog emot kvinnor med gestationslängd 35+0 och mer samt 
med förväntad normal förlossning. Trots inriktningen på normal förlossning fanns beredskap för 
att komplikationer kunde uppstå under förlossningen och om behov fanns omhändertogs även 
kvinnor med graviditetskomplikationer. Den andra förlossningsavdelningen tog emot kvinnor 
med normal graviditet eller med riskgraviditet och/eller med graviditetskomplikationer. Där 
kunde kvinnor från och med gestationslängd 28+0 och mer föda sitt barn. Två av 
fokusgruppdiskussionerna hölls vid förlossningsavdelningen med förväntad normal förlossning 
och en fokusgruppdiskussion hölls vid förlossningsavdelningen för både normal och komplicerad 
graviditet. Deltagarna från de olika förlossningsavdelningarna var kollegor och kände sig trygga 
med varandra. Varje grupp träffades en gång. Tiden för fokusgruppdiskussionen varierade 
mellan 40 minuter och en timme. Fokusgruppdiskussionen utfördes i en lugn och trivsam miljö 
för deltagarna. Det bjöds på fika för att skapa en trevlig omgivning. En av författarna till studien 
tog rollen som gruppledare och guidade diskussionen. Den andra författaren observerade och 
dokumenterade. En ljudupptagare användes för att underlätta transkriberingen och analysen av 
diskussionerna (Trost 2010, s. 149). En intervjuguide (se bilaga 1) användes för att säkerställa att 
de olika diskussionerna utgick från samma fokus och att liknande områden berördes. 
Intervjuguiden bestod av semistrukturerade frågor med öppna svarsalternativ. Med 
semistrukturerade frågor menas att frågorna berör ett bestämt område vilket är en förutsättning 
för en fokusgruppdiskussion eftersom syftet är att deltagarna ska diskutera olika aspekter av det 
ämne som är i fokus, alltså normal förlossning. Samtliga intervjuer inleddes med frågan “Kan ni 
berätta för oss, utifrån era yrkeserfarenheter, om den senaste normala förlossningen ni var med 
om?”. 
 
 

Dataanalys 
Enligt Dahlin-Ivanhoff (2011, s. 80) inleds analysen samtidigt som fokusgruppdiskussionen 
pågår eftersom forskaren behöver förstå innebörden av diskussionen för att kunna guida den. I en 
fokusgruppdiskussion är de kollektiva erfarenheterna i centrum vilket analysen fokuseras och 
baseras på. Data ska alltid analyseras i sitt sammanhang där kroppsspråk och gruppinteraktion 
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kan vara viktiga aspekter att beakta. Dataanalysen utfördes med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys är användbar vid tolkning av 
transkriberade intervjuer, och med induktiv ansats avses en förutsättningslös analys (Lundman & 
Hällgren-Graneheim 2012, ss. 188-189). Innehållsanalysens fokus är att beskriva variationer i 
texten genom att identifiera likheter och skillnader. Likheter och skillnader kan sedan uttryckas i 
kategorier och teman på olika tolkningsnivåer. Analysen sker nära texten, det manifesta 
innehållet, men för att resultatet ska bli begripligt och meningsfullt behövs en viss grad av 
abstraktion och tolkning, vilket beskrivs som det latenta innehållet. Lundmans och Hällgren-
Graneheims (2012) modell för kvalitativ innehållsanalys användes. Analysen började med att 
intervjuerna transkriberades ordagrant. De transkriberade texterna lästes flera gånger av båda 
författarna var för sig för att skapa en helhet av materialet. Det medförde en tolkning som sedan 
diskuterades och bildades till en gemensam tolkning. De stycken och meningar som svarade mot 
studiens syfte valdes ut och meningsenheter lyftes fram. Meningsenheterna kondenserades. De 
kondenserade meningarna kodades vilket innebar att de får en etikett som kort beskriver 
innehållet i meningen. Sedan delades koderna in i kategorier. Vid abstraherande av resultatet 
kunde temat Osäkerhet kring innebörden av begreppet normal förlossning urskildas. Temat visar 
det latenta budskapet i texterna och kategorierna det manifesta (Lundman & Hällgren-Graneheim 
2012, s. 191). Temat Osäkerhet kring innebörden av begreppet normal förlossning baserades på 
texten som helhet och går som en röd tråd genom alla kategorier. 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocess.  
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori Tema 

… Sen det här 
med EDA 
tycker jag att 
det är väl 
normalt. Idag 
är det ju 
normalt att få 
en EDA så då 
ingår det väl i 
det normala 
förloppet (A2) 

... EDA... är 
väl normalt… 
normalt att få 
en EDA… 
ingår… i det 
normala 
förloppet 

EDA ingår 
i det 
normala 
förloppet 

Interventioner Det som är 
vanligt blir 
normalt 

Osäkerhet 
kring 
innebörden 
av begreppet 
normal 
förlossning 

 
 

Förförståelse 
Vid en kvalitativ metod sker insamling av data via ett samspel mellan deltagaren och forskaren 
(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012, s. 188). Det innebär att resultatet av studien blir färgad 
av forskarens förförståelse. Författarnas förförståelse inom det studerade ämnet ligger inom 
barnmorskeutbildningens kunskapsramar. Ingen av författarna har tidigare arbetat i 
förlossningsvården men båda har fullgjort teoretiska kurser inom normal och komplicerad 
förlossning samt utfört verksamhetsförlagd utbildning på olika förlossningsavdelningar. Båda 
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författarna har arbetat som sjuksköterskor på BB-avdelningar och en författare har även varit 
närvarande vid några hemförlossningar. En medvetenhet har funnits kring den egna 
förförståelsen under studiens alla processer. Förhållningssättet har varit att inte låta förförståelsen 
påverka studiens resultat utan att skapa en lyhördhet till textmaterialets innehåll. 
 
 

Forskningsetiska avvägningar 
Vid Högskolan i Borås krävs ingen etikprövning från Regionala etikprövningsnämnden gällande 
empiriska studier på magister nivå (Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 2015, s. 2). Vid en 
empirisk studie är det viktigt att beakta etiska frågor. Helsingforsdeklarationen beskriver de 
etiska riktlinjerna. Det finns fyra olika krav som bör beaktas (Helsingforsdeklarationen 2015, s. 
1). Ett av kraven är informationskravet. Det innebär att information ges om studiens syfte, dess 
risker och fördelar. Innan fokusgruppdiskussionen i föreliggande studie började skickades ett 
informationsbrev (se bilaga 2) till verksamhetschefer för att få tillstånd att genomföra studien på 
avdelningar där potentiella deltagare arbetar. I brevet fanns information om studiens syfte, vilka 
som håller i studien, institution samt våra handledare. Efter att verksamhetschefen givit sitt 
godkännande erhöll deltagare som passade inklusionskriterierna ett informationsbrev (se bilaga 
3). De som valde att delta fick både skriftlig och muntlig information om studien. Ett annat krav 
som Helsingforsdeklarationen (2015, s.1) beskriver är samtyckeskravet. Det innebär att 
deltagarna skriftligt skriver under att de samtycker till att delta i studien men även att de får 
information om att de när som helst kan välja att avstå från studien utan att orsak behöver anges. 
De som valde att delta skrev därför under ett samtyckesformulär (se bilaga 4). Tredje kravet 
innebär konfidentialiteten (Helsingforsdeklarationen 2015, s. 1). Samtliga deltagare fick 
information om att materialet kommer att hanteras konfidentiellt och att sekretessen kommer att 
beaktas genom att deltagarna avidentifieras. Nyttjandekrav är också ett av kraven och innebär att 
materialet enbart kommer att användas för det syfte som angetts för studien.  
 
 

RESULTAT 
I Tabell 2. visas kategorier och tema som framkom efter analys av materialet. 
 
Tabell 2. Kategori och tema. 
 
Kategori Tema 
Olika synsätt på normal förlossning 
 

 
 
Osäkerhet kring innebörden av begreppet 
normal förlossning 

Det som är vanligt blir normalt 
 
Barnmorskor känner sig styrda 
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Osäkerhet kring innebörden av begreppet normal förlossning 
Den övergripande uppfattningen hos barnmorskorna var att det råder en otydlighet kring vad som 
ingår i begreppet normal förlossning. Otydligheten gjorde det svårt för barnmorskorna eftersom 
det skapade svårigheter i hur de skulle förhålla sig till den normala förlossningen. Detta tycktes 
göra barnmorskorna frustrerade och uppgivna och en osäkerhet uppstod. Denna osäkerhet 
genomsyrade tydligt alla diskussioner och blev därför ett tema.  
 
 

Olika synsätt på normal förlossning 
Barnmorskorna hade olika synsätt på begreppet normal förlossning. Åsikterna skiljde sig 
beroende på var de arbetade, på sjukhus eller hemma hos kvinnan, men det fanns också en 
skillnad mellan barnmorskor på olika sjukhus. De flesta barnmorskor hade svårt att definiera 
normal förlossning. De tyckte att det fanns många olika nyanser i ordet normal. Normalt för en 
barnmorska var onormalt för en annan. I alla diskussioner togs WHO´s definition för normal 
förlossning upp och barnmorskorna var tydligt konfunderade över denna. En del barnmorskor 
kom inte ihåg den exakta definitionen och de som kunde den upplevde att få förlossningar var 
normala och ansåg att gränserna borde suddas ut eller att de är på väg att suddas ut.  
 
”... då tänker jag såhär att då är nästan ingen förlossning normal utifrån den [WHO´s definition 
för normal förlossning], ja och då blir det ju väldigt sorgligt.” (A1) 
 
En del barnmorskor ansåg att WHO’s riktlinjer för den normala förlossningen var bra att ha med 
sig i ryggen när de arbetade. En del barnmorskor förmodade att alla har egna definitioner och 
synsätt på vad som är normalt och inte. Ena stunden kändes förlossningen normal och i andra 
stunden inte, det fanns inga riktiga gränser. De flesta barnmorskorna var överens om att normal 
förlossning grundar sig i normal graviditet och att kvinnan skulle bedömas som lågrisk. Det 
skulle vara en förlossning som barnmorskan kunde handha självständigt och som inte slutar med 
sugklocka eller kejsarsnitt. 
 
Några barnmorskor tyckte att det fanns något normalt i varje förlossning, en normal bit. De 
tyckte det var alldeles för svårt att komprimera ner en förlossning till ett enda begrepp. 
Barnmorskorna uppgav att de tänkte att en förlossning är normal fram till att det händer något 
som gör att det blir komplicerat eller är förenat med en viss risk. De betraktade förlossningen 
normal tills något annat bevisade motsatsen. 
 
”Men de flesta barnmorskor, inte alla för vi är ju också väldigt olika, de flesta av oss tänker ju 
att det är väldigt normalt tills det inträffar någonting som gör att det blir komplicerat eller att 
det finns en viss risk.” (C3) 
 
Många barnmorskor kände sig osäkra kring riskbedömningen i relation till normal förlossning. 
Ett exempel som togs upp var kvinnor med högt body mass index (BMI) och om de kunde ha en 
normal förlossning trots att de hade en ökad risk. Diskussion fördes om det är upp till 
barnmorskan att bedöma vem som kommer att få en normal förlossning och vem som inte får 
det. Barnmorskorna diskuterade även begreppet Partus normalis (PN) som är diagnosen för 
normal förlossning. En del barnmorskor uttryckte att PN används allt för frekvent och lättvindigt 
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idag, att det dokumenteras trots att förlossningen innehöll interventioner. Enligt en del av 
barnmorskorna ska PN endast användas om förlossningen har varit normal och utan kända 
riskfaktorer, om den inte var normal ska endast partus som står för födelse dokumenteras i 
journalen.  
 
Flera av barnmorskorna upplevde att det var stor skillnad mellan läkarnas syn respektive deras 
egen syn på begreppet normal förlossning. Enligt barnmorskorna kunde det bero på att läkarna 
har en annan utbildning och därmed får ett annat perspektiv på normal förlossning.  
 
”De [läkarna] har ju ett annat perspektiv, alltså… att de ser det sjuka och vi [barnmorskor] är 
utbildade att se det friska, och omvårdnad på något vis. De ser ju inte så mycket normala 
förlossningar.” (A1) 
 
En del barnmorskor tyckte inte att det var konstigt eftersom läkarna vanligtvis inte medverkar 
vid normala förlossningar eftersom avdelningen använder ett riskbedömningssystem där kvinnor 
som bedöms som lågrisk med normal graviditet och förväntad normal förlossning endast 
handläggs av barnmorskan. Det fanns barnmorskor som uttryckte en rädsla i att släppa in läkarna 
vid förlossningen och menade att läkarna kommer in med en annan infallsvinkel och gör det 
normala onormalt på grund av deras risktänkande. Barnmorskorna upplevde att läkarna inte 
definierar en förlossning som normal förrän den är över. De flesta barnmorskor uttryckte att det 
bör finnas en särskild observans på kvinnor som bedöms som högrisk och de komplikationer som 
kan uppkomma, däremot ska det inte bortses från möjligheten att det kan bli en normal 
förlossning trots riskerna. En del barnmorskor uttryckte tydligt att de vill bära ansvaret för 
normal förlossning och inte låta läkarna ta över. Några av barnmorskorna uttryckte att läkarnas 
synsätt utgör en stor motsättning för att en kvinna ska kunna föda barn normalt. 
 
”Det är de största motsättningarna men det är inte uttalat... att man har olika synsätt i grunden 
på vad det är att föda barn.” (C3) 
 
Barnmorskorna tar även upp vikten av att barnmorskan och läkaren har samma synsätt på 
begreppet normal förlossning samt att vårdåtgärder baseras på samma förhållningssätt. Om 
barnmorskorna har ett annat perspektiv än läkarna ska det synliggöras och diskussioner borde 
föras så att alla parter får uttrycka hur de ser och upplever olika situationer. Det är tydligt för 
barnmorskorna att det har en stor betydelse för verksamheten vilken inställning läkarna har 
eftersom det påverkar riktlinjerna för och hur barnmorskan arbetar med normal förlossning. 
 
De flesta barnmorskor hade synsättet att normal förlossning egentligen innebar att kvinnan födde 
naturligt. I den naturliga förlossningen ingick att kvinnan födde av egen kraft, hade tillit till sig 
själv och att förlossningen inte forcerades. En del barnmorskor ansåg att i naturlig förlossning så 
ingick inte farmakologisk smärtlindring eller interventioner så som amniotomi och 
värkförstärkande dropp. De flesta var överens om att naturlig förlossning framförallt skedde i 
hemmet.  
 
“Eftersom jag sysslar med hemförlossningar där man inte har allt det här som finns på 
sjukhuset, så kan jag se en skillnad i den normala förlossningen. För mig blir den normala 
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förlossningen den som är mest lik hemförlossningen. För mig är det så i alla fall. Då föder 
kvinnan av sin egen kraft, det får ta sin tid och det får gå i den takt som hon känner är bäst”. 
(B1) 
 
En del barnmorskor menade att det fanns olika typer av normal förlossning, dels den som sker på 
sjukhus och dels den som sker i hemmet. De uttryckte också att det var bra med 
hemförlossningar så att det fanns något att jämföra sjukhusförlossningar med. En del 
barnmorskor uttryckte att det nog var lätt hänt att sjukhusen normaliserade interventioner som 
amniotomi och CTG-övervakning under större delen av en förlossning och menade att det var 
bra att hemförlossning fanns som visade ett annat sätt att handha en förlossning. 
 
 

Det som är vanligt blir normalt 
Barnmorskorna hade olika uppfattningar om vad som ingick i begreppet normal förlossning. 
Vissa barnmorskor upplevde att det som var vanligt förekommande i förlossningar tillhörde det 
normala. En del barnmorskor ansåg att EDA är en vanlig företeelse vid en förlossning idag vilket 
medförde att det räknas som en acceptabel intervention. Några andra barnmorskor höll inte med 
och uttryckte att EDA absolut inte ingick i den normala förlossningen eftersom det inte ingick i 
det naturliga förloppet. 
 
”... EDA tycker jag är väl normalt. Idag är det ju normalt att få en EDA så då ingår det väl i det 
normala förloppet... för mig är det en normal förlossning. Epidural idag ingår i den normala 
förlossningen.” (A2) 
 
Barnmorskorna var inte enade i huruvida olika former av interventioner hör hemma i en normal 
förlossning. De hade delade uppfattningar kring vilka interventioner som kunde vara acceptabla 
inom den normala förlossningen. Interventioner som barnmorskorna tyckte var acceptabelt inom 
den normala förlossningen var enligt vissa barnmorskor exempelvis amniotomi och EDA, men 
för andra barnmorskor var detta inte accepterat utan en adekvat anledning. Några barnmorskor 
tyckte att de interventioner som faller inom det normala var bekräftelse och stöd från 
barnmorskan samt massage och värme. Barnmorskorna uttryckte att de tycker det är svårt att 
avgöra var gränsen går där det är acceptabelt med interventioner. Det fanns barnmorskor som 
menade att om förlossningen har ett normalt förlopp, behövs ingen intervention. De uttryckte att 
interventioner innebar ett provocerat förlopp, en manipulation, något som endast ska göras om 
förlossningsförloppet går utanför det normala. Till exempel att utdrivningsskedet tar lång tid 
eller att CTG-övervakningen visar en patologisk kurva. En del barnmorskor var tydligt besvikna 
över att barnmorskor som grupp accepterar interventioner och förtydligade att kvinnan klarar av 
att föda barn oavsett, utan hjälp av barnmorskans händer. 
 
”... jag kan räkna på en hand [de gånger]som jag gjort amniotomi, och jag kan nästan känna att 
jag gråter var gång jag gör det. För jag tycker att det är att man manipulerar med någonting 
som vi inte ska göra.” (C1) 
 
En barnmorska beskrev att de för några år sedan satte värkstimulerandedropp på nästan alla 
födande kvinnor, trots att de säkerligen kunnat föda med egna värkar. Vid den tiden upplevde 



 16 

barnmorskan att nästan ingen förlossning var normal. Hon förtydligade att man ska tänka till en 
extra gång innan man gör en intervention. En del av barnmorskorna förklarade att 
interventionerna troligtvis beror på att personalen inte vill riskera varken kvinnan eller barnets 
hälsa. På så sätt är det normalt i Sverige att intervenera genom att exempelvis ge 
värkstimulerande dropp och medicinsk smärtlindring till den födande kvinnan. En barnmorska 
hävdade att det ibland krävs smärtlindring för att kvinnan ska kunna våga föda normalt. Hennes 
resonemang var att den interventionen hamnar mer inom det acceptabla. En annan barnmorska 
problematiserar interventioner genom att berätta om en förlossning hon hade då ett stort barn 
föddes som vägde nästan sex kilo. Hon visste inte om att barnet var så stort innan förlossningen, 
så hon förlöste kvinnan precis som vanligt och ut kom ett välmående barn. Hon berättade att om 
någon hade vetat att barnet var så stort så hade kvinnan antagligen inducerats i ett tidigare skede 
och om hon inducerats så kanske det inte hade gått så bra som det gjorde på grund av risken att 
kvinnans livmoder och cervix inte varit redo vilket kunnat leda till värksvaghet. 
 
Den stora mängden övervakning påverkar också barnmorskors uppfattning om den normala 
förlossningen. De flesta barnmorskor var överens om att CTG-övervakning ingår i normal 
förlossning eftersom det ingått i Sveriges förlossningskultur sen 1970-talet och att nästintill alla 
kvinnor har CTG-övervakning vid något tillfälle under förlossningen. Det är standard att ett 
intagningstest görs när kvinnan kommer till förlossningsavdelningen för att undersöka om barnet 
är vitalt och klarar av stressen som regelbundna sammandragningar kan ge. Barnmorskorna 
uppgav att det är viktigt att inte endast använda CTG-övervakning för bedömning av kvinnan. En 
helhetsbedömning bör göras som inkluderar att känna fostrets läge med hjälp av yttre palpation 
och auskultation av fostrets hjärtljud med Pinard´s stetoskop. Enligt barnmorskorna används 
CTG-övervakning mer frekvent ju längre kvinnan kommer in i förlossningsförloppet. En del 
barnmorskor anser att CTG-övervakning ska användas med måtta annars kan det bidra med mer 
skada än nytta. Vissa ansåg att det inte fanns anledning att använda CTG-övervakning på friska 
kvinnor med förväntad normal förlossning på grund av den ökade risken för interventioner.  
 
” … CTG är ju med all säkerhet en av de största bovarna i det här med att kvinnor inte kan föda 
normalt… interventioner som kejsarsnitt, sugklockor och allt det här med amniotomi och att man 
intervenerar förlossningar är ju CTG en jättestor anledning till.” (C3) 
 
En del barnmorskor som arbetat med CTG-övervakning i kombination med ST-analys, ett 
program som kallas STAN (ST-analys), upplevde en ökad frekvens av skalpprovtagning på 
barnet. STAN ska fungera som ett komplement till CTG-övervakningen vars syfte är att 
identifiera foster som har en ökad risk att få syrebrist under förlossningen. Barnmorskorna 
upplevde att den utökade övervakningen bidrog med fler interventioner eftersom det inte var 
tillåtet att ignorera om programmet STAN signalerade avvikelser i fostrets hjärtrytm. 
Barnmorskorna uttryckte att det kändes motsägelsefullt då syftet med STAN egentligen var att 
minska andelen tagna skalpblodprov men som istället ökade frekvensen av dessa. De upplevde 
även att upprepade skalpblodprov störde kvinnan och förlossningen eftersom hon var tvungen att 
ligga i gynläge under tiden läkaren tog provet. Slutligen ansåg några av barnmorskorna att 
förlossningen kan vara normal oavsett en stor mängd CTG-övervakning eller utökad 
provtagning, det som räknas är att kvinnan tillslut vågar föda. 
 



 17 

”Men det kan jag till exempel känna om man haft en förlossning som det varit mycket CTG-
övervakning och man inte tyckt den varit normal och man kanske har tagit blodprover eller 
laktat och… man har gjort många olika saker, och sen så plötsligt bara händer något i hennes 
ögon och hon börjar krysta och så föder hon… Att det är ju det väldigt normala, det har ju hon 
gjort trots allt vi har gjort.” (C2) 
 
Barnmorskorna reflekterade över de kvinnor som har fött barn i andra länder, där de inte har 
samma möjlighet till övervakning som i Sverige. Kvinnorna kan ha genomgått många normala 
förlossningar trots frånvaro av övervakning. Men när de ska föda på en förlossningsavdelning i 
Sverige används CTG-övervakning och det är inte sällan de får genomgå sitt första kejsarsnitt.  
En del barnmorskor ansåg att kvinnorna troligtvis hade fött normalt om hon hade fått mer tid och 
tror också att övervakningen kan stressa fram interventioner. 
 
 

Barnmorskor känner sig styrda 
Osäkerhet kring innebörden av begreppet normal förlossning uppstod också på grund av att 
barnmorskorna kände sig styrda av avdelningarnas riktlinjer och regler. De uttryckte att alla 
riktlinjer och regler gjorde att de glömde vad som var normalt. Barnmorskorna kände att de hade 
ett ansvar i att göra rätt och följa avdelningens riktlinjer ifall det skulle inträffa några 
komplikationer. I riktlinjerna ingick att förlossningen bör efterfölja partogrammet och att 
intermittent avlyssning med CTG-övervakning skulle användas. Några barnmorskor ifrågasatte 
om riktlinjerna var förnuftiga i relation till normal förlossning. Partogrammet bidrog ofta till en 
stress och barnmorskorna upplevde att det var svårt att avgöra hur länge en normal förlossning 
fick pågå. 
 
“Vi har ju samma partogram för förstföderskor och omföderskor, är det normalt? ... Vad är det 
som styr oss? Och hur förnuftigt är det som styr oss… För jag tänker på det här vad är normalt 
och inte, är det normalt att vi går utanför stödlinjerna på partogrammet? På en förstföderska?” 
(A4) 
 
Några barnmorskor ansåg att CTG-övervakning, partogram och auskultation av fosterljuden 
ingick i förlossningsvården på sjukhus. En barnmorska hävdade att kvinnorna får acceptera ett 
dessa metoder används då barnmorskan är ansvarig för förlossningen, annars kan de lika gärna 
föda hemma. Några barnmorskor förklarade att eftersom det är få kvinnor som inte önskar CTG-
övervakning så blir de en utsatt grupp som lätt kan köras över, trots att det går lika bra att lyssna 
med Pinard’s stetoskop. På grund av alla riktlinjer som fanns kände en del av barnmorskorna sig 
påpassade och tvungna att ha kontroll över allting. Barnmorskor som arbetat länge upplevde att 
de hade mer frihet förr och uppfattade det som lättare för kvinnorna att föda då. Flera 
barnmorskor ansåg att den stora mängden av kontroll kunde generera rädsla hos barnmorskan 
och att det i sin tur skapade rädda kvinnor och förlossningar.  
 
“Vi har ju en patientlag och det finns ju lika mycket evidens med att inte köra CTG när allt är 
normalt... Då får man lyssna på kvinnan också. Men det blir nog svårare och svårare. Därför att 
vi är nog mer och mer påpassade. Vi gavs mycket, i början av min barnmorsketid, frihet också, 
idag har man ju mer koll på allting och då kan det ju också alstra rädsla.” (B2) 



 18 

Organisationen och patienttrycket på avdelningen styrde barnmorskans handläggning av 
förlossningen. Några barnmorskor uttryckte att den ökade mängd patienter gjorde att de behövde 
få undan folk. En barnmorska menade att det inte fanns ro att stanna hos en födande kvinna ifall 
hon hade flera patienter samtidigt eller visste att hennes kollegor hade mycket att göra och att 
hon behövde hjälpa dem. En annan barnmorska antog att oxytocinflödet säkert rubbades hos den 
födande då barnmorskan var tvungen att gå ut från rummet vilket i sig kunde påverka 
förlossningen.   
 
“... är det mycket så kan man inte dela på sig... Har jag bara tid nu så blir hon förlöst men vet 
man att man måste gå emellan så vet man att då rubbas oxytocinflödet.” (B2) 
 
Slutligen uppkom det att barnmorskorna kände sig styrda av läkarna. En barnmorska uttryckte att 
det är läkarna som bestämmer vilka riktlinjer och regler som ska följas och de talar om vad som 
är farligt att göra, exempelvis vatten- och hemförlossningar. Flera barnmorskor upplevde att 
läkarna allt mer tar över den normala förlossningen och att barnmorskorna backar. Några 
barnmorskor uttryckte tydligt att den ökade medikaliseringen av förlossningar och 
teknikanvändningen är ett hot mot den normala förlossningen.  
 
“Vi barnmorskor har ju helt lämnat över allt ansvar ... till läkarna och obstetrikerna. Vi backar, 
backar, backar. Vi skulle ju verkligen stå upp för normal förlossning”. (C3) 
 
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att undersöka barnmorskors uppfattning om normal förlossning. En kvalitativ 
ansats valdes för att ge en helhet och djupare förståelse kring ämnet, särskilt eftersom det berör 
människors uppfattningar och livsvärld (Olsson & Sörensen 2011, s. 106). En begränsning med 
kvalitativ metod anses vara att resultatet inte kan ses oberoende av författarna på grund av att de 
är medskapare av studien och kan påverkas av egna förförståelsen (Lundman & Hällgren 
Granheim 2012, s. 196). I föreliggande studie har förförståelsen beskrivits och beaktats under 
analysförfarandet. Som metod för datainsamling valdes fokusgruppdiskussioner istället för 
enskilda intervjuer. I fokusgruppdiskussioner kan deltagarna interagera och åsikter och 
erfarenheter kan ifrågasättas vilket kan leda till ny kunskap (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 74). 
Metoden anses ha lyft resultatet eftersom deltagarna fick omvärdera sina åsikter och tillsammans 
kunde de skapa en gemensam uppfattning som barnmorskegrupp. En svårighet med 
fokusgruppdiskussioner kan vara att enskilda deltagare inte kommer till tals (Dahlin-Ivanoff 
2011, s. 77). I studiens fokusgruppdiskussioner uppkom inte sådan svårighet. Troligtvis berodde 
det på att deltagarna kände varandra och var trygga i miljön samt med diskussionsämnet. Att 
deltagarna kände varandra kan dock ha medfört hinder att de inte vågade uttrycka sig fullt ut 
vilket de möjligtvis kunde ha gjort i enskilda intervjuer. Gruppens interaktion och kroppsspråk 
har också noterats under fokusgruppdiskussionen för att stärka resultatet. Observationer såsom 
att gruppmedlemmarna hummar med, avbryter varandra eller suckar har tillsammans utgjort en 
styrka för resultatet då det bidrog till en ökad möjlighet för korrekt tolkning som sedan ledde till 
att ett tema kunde formuleras. Kroppsspråket och gruppinteraktionen skiljde sig dock inte 
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nämnvärt mellan de olika grupperna. Alla barnmorskorna upplevdes som starka individer och 
verkade trygga i sina olika ståndpunkter och åsikter. En styrka med urvalet var att det fanns en 
variation i deltagarnas ålder och yrkeserfarenhet, vilket bidrog till en bredd i resultatet. En annan 
styrka var att barnmorskorna arbetade på två olika sjukhus med olika inriktningar, 
avdelningskulturer, riktlinjer och arbetssätt. Det kan också vara en svaghet då en av 
förlossningsavdelningarna hade normal förlossning som inriktning medan den andra avdelningen 
även hade komplicerade förlossningar. En del av barnmorskorna från förlossningsavdelningen 
med flest normala förlossningar har även arbetat med hemförlossningar och har erfarenheter 
kring detta. Svagheter med metoden var att båda författarna saknade erfarenhet av 
intervjumetodik samt att rollen som ledare av fokusgruppdiskussionerna delades mellan 
författarna av praktiska skäl. Dahlin-Ivanoff (2011, s. 79) anser att det är en fördel om alla 
grupper har samma gruppledare. Samtidigt menar Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s. 
198) att olika gruppledare kan ge olika följdfrågor vilket kan ge variationer i svaren. Att använda 
ett frågeformulär kan underlätta för att öka distansen och minska påverkan från gruppledaren. I 
studien användes en intervjuguide med semistrukturerade frågor för att samma frågor skulle 
ställas till samtliga deltagare. Frågorna var öppna vilket innebar att deltagarna kunde ge breda 
svar med många nyanser.  
 
För att värdera trovärdigheten i ett resultat inom kvalitativ forskning så används begreppen 
giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 
197). Med giltighet menas om resultatets kategorier och tema avspeglar det som beskrivits i 
fokusgruppdiskussionerna. Giltigheten anses ha förstärkts genom att två handledare med 
kunskap inom området tagit del av analysprocessen och därmed granskat koder, kategorier och 
tema. Giltigheten har också förstärkts med hjälp av citat från deltagarna och har nedtecknats 
under samtliga kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Tillförlitlighet uppnås 
genom att författarna kritiskt uppmärksammar sina ställningstaganden under forskningsprocessen 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). Tillförlitligheten har ökats genom att båda 
författarna har lyssnat på de inspelade intervjuerna och läst de transkriberade texterna flera 
gånger samt deltagit i analysprocessens samtliga delar. Öppna reflektioner och diskussioner 
kring olika tolkningsmöjligheter har förts fortlöpande samt regelbunden återkoppling med 
handledare har utförts. Med överförbarhet menas i vilken grad resultatet kan överföras till andra 
grupper (Lundman & Hällgren Graneheim 2012, s. 198). En noggrann beskrivning av urval, 
deltagare, datainsamling, analys och kontext för studien har därför klarlagts för att öka studiens 
överförbarhet. Fokusgruppdiskussionernas karaktäristiska varierade gällande deltagare och 
uppfattningar. En fördel var att deltagarna representerade olika åldrar, antal år i yrket samt olika 
förlossningsavdelningar vilket kan öka graden av överförbarhet. Dock anses graden av 
överförbarhet begränsad på grund av en liten mängd deltagare och utförda 
fokusgruppdiskussioner. Vid en av avdelningarna skickades e-post till 36 barnmorskor varav sex 
valde att delta. Vid den andra avdelningen sattes ett anslag upp i personalrummet. Vid denna 
avdelning arbetade cirka 40 barnmorskor vid tiden då anslaget satt uppe varav fyra barnmorskor 
valde att delta. Det visar att endast en liten del barnmorskor i relation till antalet tillfrågade valde 
att delta. Kanske det kan bero på att de barnmorskor som deltog i studien kan ha haft ett ökat 
intresse eller behov att prata om ämnet och därav deltog de i studien. Det i sig begränsar 
överförbarheten på grund av att inte olika barnmorskor med olika intressen är representerade. 
Resultatet på studien kan därmed ha vinklats och uppfattningar från barnmorskor som av olika 
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anledningar inte deltog i studien har därmed inte kunnat synliggöras. Troligtvis hade ett mer 
representativt resultat uppnåtts om fler barnmorskor från olika förlossningsavdelningar i Sverige 
deltagit och om urvalet skett slumpmässigt. Delaktighet handlar om att forskaren alltid har en 
deltagande roll som påverkar resultatet i en kvalitativ studie (Lundman & Hällgren Graneheim 
2012, s. 198). Författarna deltog tillsammans i två av fokusgruppdiskussionerna och i en deltog 
ena författaren. Att en fokusgruppdiskussion hölls av enbart en författare har troligtvis inte 
påverkat resultatet eftersom en intervjuguide har använts samt att diskussionen spelades in. 
Dessutom hade författaren tidigare fört en fokusgruppdiskussion och kände sig bekväm med 
detta. Det går inte att bortse från att författarna deltog i samspelet i diskussionerna och blivit 
medskapare av texterna. Författarna har även gjort tolkning av texterna som skulle kunnat tolkas 
annorlunda beroende på förförståelsen hos den som gör analysen. Författarna redogjorde sina 
förförståelser innan första fokusgruppdiskussionen och reflekterade fortlöpande över vad som 
kan ha påverkat resultatet.  
 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom temat Osäkerhet kring innebörden av begreppet normal förlossning. Temat 
genomsyrar de tre kategorierna Olika synsätt på normal förlossning, Det som är vanligt blir 
normalt samt Barnmorskor känner sig styrda. Osäkerheten utgörs av olika faktorer som delvis 
påverkar hur barnmorskan agerar vid en normal förlossning. Osäkerheten som barnmorskorna 
kände i föreliggande studie styrks av en studie gjord av Scamell och Alaszewski (2012, s. 215). I 
studien fann man att barnmorskor i Storbritanniens också hade svårt att definiera begreppet 
normal förlossning vilket medförde en osäkerhet. Bakgrunden till det, menar forskarna, kan bero 
på att barnmorskor mer belyste faran med att föda genom att vara riskmedvetna istället för att ha 
tillit till den normala förlossningen. Det kan bero på att de kände ett stort ansvar för den födande 
kvinnan och det ofödda barnet, och om någon komplikation skulle inträffa riskerade de att få 
uppmärksamhet och eventuell skuld för det som uppstått. Barnmorskorna arbetade därför med att 
försöka förutse och undvika negativa utgångar för förlossningen, även om det gick stick i stäv 
med åtagandet de hade att främja den normala förlossningen. Kanske är det rädslan för att något 
ska gå fel som gör att barnmorskor förlorar sitt förtroende för den normala förlossningen och gör 
att en osäkerhet uppstår. Ytterligare en möjlig orsak till osäkerheten kring innebörden av 
begreppet normal förlossning kan vara att det fortfarande saknas en gemensam och universiell 
definition av begreppet (Young 2009, s. 1). Olika länder har egna defintioner som efterföljs av 
riktlinjer och rekommendationer för handläggandet av normal förlossning. I och med en oenig 
uppfattning och definition i ett världsperspektiv kan det inte anses främmande att barnmorskor 
upplever osäkerhet kring begreppet. Anmärkningsvärt är att barnmorskor i Sverige kan ha så 
olika uppfattningar som det framkom i föreliggande studie. Faktorer som förmodas påverka 
barnmorskornas uppfattning var bland annat platsen där de arbetade, det vill säga om 
förlossningsavdelningen inriktade sig på normal förlossning eller om den även vårdade kvinnor 
med graviditetskomplikationer där förlossningsförloppet kunde förväntas bli komplicerat. De 
olika inriktningarna upplevdes ge olika kulturer på förlossningsavdelningarna där förlossningen 
sågs mer eller mindre som en risk eller som en livshändelse. Det överensstämmer med det Bryar 
och Sinclair (2011, s. 48) beskriver om att förlossningen kan ses som en medicinsk händelse eller 
som en livshändelse. Barnmorskor från de olika förlossningsavdelningarna ansåg att 
förlossningen är en stor händelse i kvinnors liv som leder till personlig utveckling, vilket 
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överrensstämmer med synsättet att förlossningen är en livshändelse. Samtidigt upplevdes det 
som att barnmorskor som arbetade på avdelningen med inriktning på både normal och 
komplicerad förlossning var mer benägna att se förlossningen ur ett riskperspektiv enligt ett 
medicinskt synsätt medan barnmorskor som arbetade på avdelningen med normal förlossning 
förväntade sig att förlossningen skulle förbli normal fram till motsatsen visade sig, vilket 
överrensstämmer med synsättet att förlossningen är en livshändelse. Som Berg (2011a, s. 165) 
antyder är det en utmaning för barnmorskan att hitta en balans mellan det medicinska och 
intervenerande perspektivet och det naturliga och avvaktande perspektivet. Barnmorskan måste 
både kunna tillfredsställa de medicinska behoven samtidigt som hon försöker främja en 
förlossning utan medicintekniska interventioner.  
 
Resultatet visar att barnmorskors uppfattningar av begreppet normal förlossningen ser olika ut 
vilket leder till en osäkerhet i barnmorskegruppen. Det beror på att varje enskild barnmorska har 
sitt egna synsätt på vad normal förlossning innebär. Synsättet beror bland annat på barnmorskans 
erfarenheter och var hon arbetar. Något som är normalt för en barnmorska ansågs onormalt för 
en annan. Det upplevdes att barnmorskorna hade svårt att sätta ord på vad normal förlossning 
innebar eftersom flera faktorer ingår och påverkar synen på den normala förlossningen. Det stöds 
i en studie gjord av Anderson (2015, s. 67) där barnmorskestudenter tillfrågades om deras 
uppfattning av den normala förlossningen. Det framkom att de tyckte att det fanns barriärer för 
att en förlossning skulle bli normal men också att det fanns möjligheter. En av barriärerna som 
nämndes var osäkerhet kring definitionen normal förlossning. Barnmorskestudenterna beskrev 
den normala förlossningen som spontan, vaginal och med en frånvaro av medicinska 
interventioner men de upplevde att det inte skedde på förlossningsavdelningarna. Liksom i 
föreliggande studie upplevde barnmorskestudenterna att det som förekom ofta var också det som 
ansågs normalt, det synsättet fanns också hos de födande kvinnorna. Barnmorskestudenterna 
upplevde att kvinnorna visste om att kejsarsnitt var vanligt förekommande och tyckte därför att 
de hade en normal förlossning även om de genomgått ett kejsarsnitt. Darra (2009, s. 300) 
beskriver att det är svårt att definiera den normala förlossningen. Om den normala förlossningen 
definieras för smalt kommer det bli väldigt få kvinnor som uppnår en normal förlossning. Istället 
kommer förlossningar som sker gång på gång bli de som klassas som normala, eftersom det blir 
en normal företeelse. Förslagsvis borde barnmorskorna istället förespråka naturlig förlossning 
eftersom det begreppet är mer begränsat och om barnmorskorna arbetar för att förlossningen ska 
vara så naturlig som möjligt så skulle det kunna leda till färre medicinska interventioner. En del 
barnmorskor i föreliggande studie var överens om att normal förlossning var synonymt med 
naturlig förlossning. Naturlig förlossning beskrevs som att kvinnan födde av egen kraft utan 
interventioner. Barnmorskorna var överens om att det framförallt var i hemmet en naturlig 
förlossning kunde ske. Studier visar att kvinnor som föder hemma är mer nöjda med sina 
förlossningar (Hildingsson, Rådestad & Lindgren 2010, s. 288; Sjöblom, Nordström & Edberg 
2006, s. 348; Borquez & Wieger 2006, s. 339; Christiaens & Bracke 2009, s. e11). Sjöblom, et 
al. (2009, s. 348) fann att kvinnorna upplevde större tillit till sin förmåga att föda och den 
naturliga födsloprocessen. Uppfattningen som barnmorskorna i föreliggande studie stämmer 
således överens med kvinnorna, som valt att föda hemma, om deras förmåga att kunna föda. Det 
är en intressant aspekt att det finns både barnmorskor och kvinnor som anser att naturlig 
förlossning förekommer i högre grad i hemmet och det finns många kvinnor som vittnar om en 
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bättre förlossningsupplevelse där i jämförelse med förlossingsavdelning (Borquez och Wiegers 
2006, s. 339).  
 
Barnmorskorna i föreliggande studie beskrev att en normal förlossning ska handhas av 
barnmorskan. De ansåg att läkarna har en annan syn på normal förlossning och att de gjorde en 
annan bedömning än barnmorskorna. Läkarnas perspektiv på normal förlossning utgjorde enligt 
barnmorskorna i föreliggande studie en motsättning för att kvinnorna skulle kunna föda normalt. 
På förlossningsavdelningarna använde barnmorskorna och läkarna ett riskbedömningssystem för 
att avgöra vilka kvinnor som ska handläggas självständigt av barnmorskan respektive 
barnmorskan tillsammans med läkaren. Tanken med det var att barnmorskan skulle handlägga 
kvinnor som bedöms som lågrisk självständigt och endast tillkalla läkare vid behov. Att använda 
ett sådant system för riskbedömning diskuterades redan på 1990-talet och ansågs vara 
problematiskt (WHO 1996, s. 2). Problem som kan uppstå vid riskbedömning är bland annat att 
ett högt antal kvinnor kan råkas bedömas som högrisk. Kvinnor som bedöms som högrisk har 
större risk att råka ut för interventioner under förlossningen. Riskbedömningen missar också en 
del kvinnor som trots de blivit klassade som lågrisk råkar ut för komplikationer under 
förlossningen eller i efterförloppet. Barnmorskorna i föreliggande studie ansåg att för att 
förlossningen ska fortsätta vara normal är det viktigt att barnmorskorna och läkarna har en 
gemensam syn på normal förlossning och att de tillsammans arbetar för att förlossningen ska 
vara och förbli normal. Studien av Marshall, Spiby och McCormick (2015, s. 336) visade att om 
de olika professionerna samarbetar och har en gemensam policy för den normala förlossningen 
kan också andelen kejsarsnitt minska. 
 
I resultatet framkom att interventioner och övervakning som var vanligt förekommande blev 
normaliserat och ansågs tillhöra normal förlossning. Barnmorskorna diskuterade 
interventionernas påverkan på den normala förlossningen och de flesta tyckte att interventioner 
ger ett provocerat och icke naturligt förlopp. En del barnmorskor menade att de interventioner 
som är vanligt förekommande idag är också de som är accepterade och därmed anses de ingå i 
den normala förlossningen. Waldenström (2007, s. 176) styrker detta genom att uttrycka att 
interventioner som sker ofta ibland också klassas som normala. Hon anser att man istället kan 
använda begreppet evidensbaserad vård vid förlossning. Detta begrepp skulle i så fall innebära 
en vaginal förlossning som innehåller evidensbaserade interventioner. Enligt WHO (1996, s. 3) 
ska det finnas en anledning till att störa den normala processen genom interventioner. Både 
WHO och NICE arbetar kontinuerligt för att minska andelen interventioner inom 
förlossningsvården (Darra 2009, s. 297). År 2005 införde ICM i sin kompetensbeskrivning för 
barnmorskor att en av barnmorskans främsta uppgift är att främja normal förlossning. I en studie 
gjord i Australien tillfrågades barnmorskor hur normal förlossning kan främjas hos kvinnor som 
bedöms som lågrisk (Carolan-Olah, Kruger & Garvey-Graham 2015, s. 114). Barnmorskorna 
framhävde att hinder för normal förlossning och som ökar risken för interventioner såsom 
amniotomi och värkstimulerande dropp är om kvinnan kommer in till förlossningsavdelningen 
under latensfas. Barnmorskorna upplevde att det var svårt att hålla dessa förlossningar normala 
eftersom de hela tiden kände sig stressade över att tiden gick och att det var för lite progress i 
förlossningen. Barnmorskornas uppfattning var att kvinnorna kom in i tidigt förlossningsskede 
på grund av okunskap om den normala förlossningen och att de därmed hade en rädsla för vad 
som skulle vara normalt eller ej. Rädslan för vad som pågick i deras kropp ledde till att de inte 
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hade kontroll över situationen. De upplevde att kvinnorna kom till förlossningsavdelningen för 
att få en EDA som smärtlindring så att de kunde återfå kontrollen över situationen. 
Barnmorskorna upplevde också att kvinnorna hämtade kunskap från tv-serier och lyssnade på 
vad andra kvinnor upplevde under sin förlossning (Carolan-Olah et al. 2015, s. 115). Många av 
kvinnorna använde EDA och en del kvinnor hade redan innan förlossningen börjat bestämt sig 
för att de vill ha den typen av smärtlindring. I föreliggande studie framkom att en del 
barnmorskor ansåg att vissa kvinnor behöver smärtlindring för att överhuvudtaget kunna föda 
vaginalt. EDA ansågs då som en intervention som kunde hamna inom det normala och 
accepterades därför av en del barnmorskor, trots att de visste att EDA kan leda till förändrat 
förlossningsförlopp med mer interventioner som följd. Kvinnornas efterfrågan vid förlossningen 
styr således barnmorskans handläggning av den normala förlossningen och kan därför utgöra ett 
hinder för att kvinnan ska få en normal förlossning. Studien av Darra (2009, s. 299) bekräftar det 
som barnmorskorna i föreliggande studie diskuterade och även de framhävde att kvinnors 
efterfrågan påverkar andelen interventioner och därmed möjlighet till normal förlossning. 
Barnmorskorna uppgav även att kvinnor allt oftare efterfrågar interventioner såsom kejsarsnitt 
och induktion. Det rådde en enad mening bland kvinnorna att man föder säkrast på sjukhus och 
det är endast ett fåtal kvinnor som vill eller vågar föda hemma. Troligtvis skulle barnmorskan 
kunna främja normal förlossning genom att informera det blivande föräldraparet om vad de kan 
förvänta sig i det normala förlossningsförloppet. Om de blivande föräldrarna är väl informerade 
kan de med större sannolikhet göra ett informerat val när de kommer till 
förlossningsavdelningen. 
 
Det framkom att barnmorskorna ansåg att deras arbete styrdes av faktorer som 
förlossningsavdelningens riktlinjer och organisation. Dessa faktorer påverkade barnmorskornas 
syn och handläggning av normal förlossning. Denna uppfattning fanns även hos de barnmorskor 
i Australien som uppgav att förlossningavdelningens miljö, kultur och riktlinjer påverkade synen 
på kvinnan och handläggningen av den normala förlossningen (Carolan-Olah et al. 2015, s. 114). 
Synsättet på förlossningen utgick från ett risktänkande vilket gav en riskkultur på avdelningen. 
Synsättet var vanligare hos seniorbarnmorskor och läkare och gynnades av att sjukhuset hade 
god ekonomi så att teknisk apparatur i syfte att övervaka förlossningen kunde köpas in. Riktlinjer 
och strategier utformades för att förebygga risker vilket inkluderade stor mängd övervakning. 
Vaginala undersökningar och interventioner som amniotomi gjordes på rutin för att följa 
riktlinjer och uppfattningen fanns att CTG-övervakning användes för att skydda sig själv ifall det 
skulle hända något. Carolan-Olah et al. (2015, ss. 114-119) resultat har likheter med föreliggande 
studies resultat. Barnmorskorna i denna studie ställde sig frågan om förlossningsavdelningarnas 
riktlinjer och organisation stödjer den normala förlossningens fysiologi bland annat genom att 
ifrågasätta om samma partogram bör användas till både först- och omföderskor med tanke på att 
förlossningsförloppet kan skilja sig åt. En amerikansk studie ifrågasatte även detta och jämförde 
62 415 kvinnors partogram vilket inkluderade både först- och omföderskor (Zhang et al. 2010, 
ss. 3-4). De kom fram till att förlossningsförloppet hade likheter mellan först- och omföderskor 
fram till sex centimeters cervixdilatation men därefter skiljde det sig. Efter sex centimeter gick 
det betydligt långsammare för förstföderskor än för omföderskor och forskarnas slutsats var att 
det inte går att se förlossningsprogressen och cervixdilatation som en konstant händelse utan som 
en dynamnisk företeelse där olika faktorer, bland annat kvinnans paritet, påverkar hur 
förlossningsförloppet blir. Barnmorskorna i den australiensiska studien (Carolan-Olah et al. 
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2015, s. 114) kände även en tidspress att förflytta en nyförlöst kvinna och barn vid första 
amningen för att en ny kvinna i förlossningsarbete skulle in på salen. De upplevde att de födande 
kvinnorna hade en begränsad tid att spendera på förlossningsavdelningen och att tidspressen 
hindrade normal förlossning. Tidspressen och riktlinjerna gjorde att barnmorskorna kände att de 
förlorade kunskapen om normal förlossning. En fördel med riktlinjer är att alla patienter har 
möjlighet att få lika vård och riskerna för felbehandling kan möjligtvis minska. Men när tilliten 
läggs till riktlinjer och rutiner så kan det öka risken att barnmorskan tappar sin egen förmåga och 
kliniska blick att se vad som är normalt. När tilliten till den egna bedömningen minskar så ökar 
behovet av fler riktlinjer och rutiner. Därmed är det troligt att en osäkerhet föds och att ett 
risktänkande kan börja infinna sig.  
 
Holzmann och Nordström (2010, ss. 712-713) fann att i Sverige mellan åren 1997 och 2007 har 
mängden förlossningar ökat med 20000 födslar men antalet förlossningenheter minskat med nio 
enheter. Under dessa år har även CTG-övervakning, ST-analyser och skalpprovtagning ökat. En 
fråga som uppstår är om ökad övervakning ska väga upp mot minskade resurser inom svensk 
förlossningsvård? Kanske är det ett sätt för organisationen att hantera en ökad mängd 
förlossningar med minskad andel barnmorskor så att en barnmorska kan övervaka och vårda 
flera kvinnor i förlossningsarbete samtidigt. En del barnmorskor i föreliggande studie upplevde 
att de inte kunde ge fullt stöd till de födande kvinnorna när de hade hand om flera samtidigt eller 
när de behövde bistå sina kollegor. En barnmorska upplevde att förlossningarna tog längre tid på 
grund av att hon inte kunde vara hos den födande kvinnan och ge stöd. Hodnett, Gates, Hofmeyr 
och Sakala (2005, ss. 1-2) har gjort en systematisk sammanställning över studier som undersökt 
hur kontinuerligt stöd av en och samma barnmorska, så kallat one-to-one care, påverkar den 
födande kvinnan och förlossningen. De fann att kvinnor som fick one-to-one care födde mer 
spontant, använde mindre medicinsk smärlindring och var mer nöjda med förlossningen. 
Förlossningarna tog också kortare tid och instrumentella förlossningar såsom kejsarsnitt förekom 
mer sällan och det var färre barn med låga apgar poäng vid fem minuters ålder. Frågan är om 
ökad övervakning bidrar med mer effektivare förlossningsvård eller om det är en barnmorska till 
varje födande kvinna som gör förlossningsvården säkrare och till en mindre kostnad. Under 
många år har besparingar varit en verklighet för svensk sjukvård och resurser som antalet 
barnmorskor har dragits ner. Olika media har rapporterat om krisande situationer på 
förlossningsavdelningar (Fagerlund & Claesson 2015; Leffler 2015; Nordin 2015; Wassberg 
2015). Det är framförallt mindre förlossningsavdelningar med fokus på normal förlossning och 
one-to-one care som stängs eller riskerar att stängas ner. Som det ser ut idag så behöver 
barnmorskan handha flera kvinnor i aktivt förlossningsarbete vilket gör det svårt för henne att ge 
den födande kvinnan kontinuerligt stöd. Även möjligheten att stödja och stärka kvinnan i sitt 
barnafödande minskar, vilket är kärnan i barnmorskans vårdande arbete (Berg 2011b, ss. 36-37). 
 
 

KONKLUSION 
Vår studie visar att barnmorskor känner sig osäkra kring begreppet normal förlossning. Det är 
anmärkningsvärt med tanke på att barnmorskan är den profession som ansvarar för den normala 
förlossningen. Studien visar att barnmorskorna saknar en klar definition på normal förlossning 
vilket kan leda till att de utgår från sin egen uppfattning på vad som ingår i begreppet och arbetar 
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sedan utifrån det. För den födande kvinnan innebär det att handläggningen av hennes förlossning 
kan komma att bero på barnmorskans uppfattning av vad som ingår i normal förlossning. 
 
En möjlig konsekvens av barnmorskors osäkerhet kring normal förlossning kan bli att allt mer 
ansvar överlämnas till läkarna som ser förlossningen ur ett riskperspektiv. Det kan medföra mer 
övervakning och fler interventioner i förlossningsförloppet för en ökad kontroll över situationen. 
Förlossningsvårdens organisation och riktlinjer utgör alltmer ramarna för hur kvinnor ska föda 
sina barn. Barnmorskan har en viktig roll att främja normal förlossning och det är därmed av stor 
vikt att hon har kunskap om den normala förlossningen och en tillit till kvinnan och hennes 
förmåga att kunna föda barn.  
 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
Denna uppsats visar en tendens på hur komplext begreppet normal förlossning är. 
Barnmorskorna i föreliggande studie känner en osäkerhet kring begreppet normal förlossning 
och vad det egentligen innebär. Osäkerheten barnmorskorna känner har bland annat sin grund i 
definitionen av den normala förlossningen. Därför visar den här studien ett behov av utbildning 
om normal förlossning. Utbildningen skulle kunna ges till såväl barnmorskor som läkare och 
undersköterskor. Att alla professioner har samma grundsyn är viktigt för att bevara den normala 
förlossningen. Vi hoppas denna uppsats kan bidra med ett ökat intresse för vidare studier inom 
området. Mer studier behövs för att skapa klarhet i begreppet normal förlossning och vad det 
innebär eftersom det omfattar ett av barnmorskans huvudsakliga ansvarsområden. 
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BILAGA 1 
 
 
Intervjuguide 
 
Studiens syfte; är att undersöka barnmorskors uppfattning av normal förlossning. 
 
●   Kan ni berätta för oss, utifrån era yrkeserfarenheter, om den senaste normala 

förlossningen ni var med om? 
●   Vad anser ni vara en normal förlossning? 
●   Finns det andra uppfattningar om vad en normal förlossning är? 
●   Vilka vårdåtgärder kan utföras vid normal förlossning? 
●   Slutligen - Tycker ni att ni har beskrivit er uppfattning om normal förlossning? 
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BILAGA 2 
 
 

 
Godkännande av verksamhetschef 
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 
barnmorskors uppfattningar av den normala förlossningen. Vi önskar genom detta arbete kunna 
få större förståelse och kunskap kring normal förlossning. 
  
För en god studiekvalité behöver vi tre till fyra barnmorskor som kommer att ingå i en 
fokusgruppdiskussion. Vi planerar för totalt två till tre gruppdiskussioner. Barnmorskorna ska 
arbeta aktivt i förlossningsvården och kan ha olika lång yrkeslivserfarenhet. För att kunna 
genomföra detta önskar vi er tillåtelse att fråga barnmorskor på er avdelning om att ingå i 
gruppdiskussioner kring ämnet normal förlossning. Barnmorskorna kommer att få skriftlig 
information om studien och muntlig information innan och vid tillfället för gruppdiskussionen. 
De som väljer att delta i studien kommer att få skriva under ett samtyckesformulär. Intervjuerna 
kommer att spelas in och därefter transkriberas ordagrant. All insamlad data kommer att 
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 Sofie Höier och Madelene Sundberg får kontakta barnmorskor som 
efterfrågas i syfte att kunna utföra studien. 
  
Namn                               ……………………………………………………………….. 
  
Namnförtydligande         ……………………………………………………………….. 
  
Datum och ort                 ……………………………………………………………….. 
 
 
Examensarbete utförs under handledning av Åsa Larsson, doktorand vid Akademin för hälsa, 
välfärd och arbetsliv på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta 
henne på telefon: XXXXXX eller epost: XXXXXX 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sofie Höier                                                             Madelene Sundberg 
Tel: XXXXXX                                                      Tel: XXXXXX 
E-post: XXXXXX                                     E-post: XXXXXX 
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BILAGA 3 
 
 

 
Information om studien om barnmorskors uppfattningar av 
normalförlossning 
  
Vi är två sjuksköterskor som studerar på barnmorskeutbildningen vid Högskolan i Borås. 
En del av utbildningen består av att skriva ett examensarbete. Syftet med vårt examensarbete är 
att beskriva barnmorskors uppfattningar av normal förlossning för att därigenom få större 
förståelse och kunskap kring den normala förlossningen. 
 
Vi frågar Dig om Du frivilligt vill delta i en gruppdiskussion om Din uppfattning av normal 
förlossning. Gruppdiskussionen kommer att guidas av en student medan den andra studenten 
dokumenterar och spelar in det som sägs. Vår förhoppning är att antalet deltagare per 
gruppdiskussion blir fyra barnmorskor. Diskussionen kommer att 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 studenterna, kan få tillgång till det. I resultatet avidentifieras 
dina personuppgifter. Gruppdiskussionen är helt frivillig och du kan när som helst välja att 
avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. 
 
Om du önskar att delta i studien, vänligen meddela oss via e-post, telefon eller SMS före 150301. 
Vi kommer därefter kontakta dig via e-post eller telefon för att informera om plats och tid för 
gruppdiskussionen. Samtyckesformulär erhålls i samband med intervjutillfället. 
Om du har frågor eller önskar ytterligare information kring studien är du välkommen att kontakta 
oss. Vi nås på e-post eller telefon på nedanstående uppgifter. 
 
Examensarbete utförs under handledning av Åsa Larsson, doktorand vid Akademin för hälsa, 
välfärd och arbetsliv på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta 
henne på telefon: XXXXXX eller epost: XXXXXX 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sofie Höier                                                             Madelene Sundberg 
Tel: XXXXXX                                                      Tel: XXXXXX 
E-post: XXXXXX                                     E-post: XXXXXX 
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BILAGA 4 
 
 

 
Samtyckesformulär 
  
Jag har tagit del av medskickad information angående gruppdiskussion om barnmorskors 
uppfattningar av normal 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 kan vända mig till för eventuella frågor kring studien. 
  
Jag samtycker till att delta i studien 
  
Namn ……………………………………………………………….. 
  
Namnförtydligande ……………………………………………………………….. 
  
Datum och ort ……………………………………………………………….. 
  
  
Examensarbete utförs under handledning av Åsa Larsson, doktorand vid Akademin för hälsa, 
välfärd och arbetsliv på Högskolan i Borås. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta 
henne på telefon: XXXXXX eller epost: XXXXXX 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Sofie Höier                                                             Madelene Sundberg 
Tel: XXXXXX                                                      Tel: XXXXXX 
E-post: XXXXXX                                     E-post: XXXXXX 
 


