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”Att man är närvarande så att dom känner att jag finns där för 

dom, att dom inte känner att det är någon som hela tiden 

säger att jag kommer snart” 

 

 

Abstrakt  

Syfte: att belysa barnmorskors upplevelser och erfarenheter av vårdmötet med 

förlossningsrädda kvinnor under aktiv förlossning.   

Design: kvalitativa intervjuer som analyserades med innehållsanalys. 

Lokalisation: studien utfördes på en mellanstor förlossningsklinik i Norra Sverige.  

Deltagare: sex barnmorskor anställda och i aktiv tjänst på 

förlossningsavdelningen.  

Resultat: tre beskrivande kategorier framkom; Att uppfatta och respektfullt 

bemöta rädsla; Att skapa en tillitsfull relation och Att utvecklas i professionen. 

Slutsats: Resultatet visade att barnmorskorna betraktade förlossningsrädsla som 

något normalt och uttryckte att de flesta kvinnor bar på någon form av oro och 

rädsla. Tillit och närvaro uttrycktes som viktiga grundförutsättningar för ett bra 

vårdmöte med en förlossningsrädd kvinna, och barnmorskorna efterfrågade forum 

i verksamheten som kunde främja deras professionella utveckling.  

Praktiska implikationer: Resultatet tyder på att barnmorskor saknar regelbunden 

reflektion och handledning som en möjlighet att utvecklas och stärkas i vårdmötet 

med den förlossningsrädda kvinnan.  

  

Nyckelord: Barnmorskor, upplevelser, vårdmöte, förlossningsrädsla. 

 

  



 

 

 

 

 

"That one is present, so that they know that I am there for 

them, that they do not feel that there is someone who 

constantly says that I come soon ” 

 

 

Abstract 

Objective: to highlight midwife's experience of care meeting with women with 

fear of childbirth. 

Design: qualitative interviews analyzed using content analysis.  

Settings: the study was conducted on a medium sized childbirth clinic in Northern 

Sweden.  

Participants: six midwives employees in active service at the delivery ward. 

Findings:Three descriptive categories emerged; To perceive and respectful 

response to fear; To create a trusting relationship and To develop in the 

profession.  

Key conclusion: The results showed that midwives regarded the fear of childbirth 

as something normal and expressed that most women wore some form of fear. 

Presence and dialogue emerged as key prerequisites for a trusting relationship 

with the childbirth scared woman and midwives demanded forums in the business 

who could promote their professional development. 

Implications for practice:The results suggest that midwives have no regular 

reflection and tutoring as an opportunity to develop and strengthen the health care 

encounter with the woman with fear of childbirth. 

 

Keywords: Midwives, experiences, health care encounter, fear of childbirth. 

 

Abstraktet är skrivet enligt tidskriften: Midwifery 
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              BAKGRUND  
För de flesta kvinnor är graviditet och förlossning förenat med känslor av glädje 

och förväntan. Denna livshändelse ses som något naturligt, normalt och friskt men 

är också förknippad med risker (Ryding, 2014, s 131; Salomonsson, 2012). 

Graviditet och förlossning har i alla tider varit potentiellt farlig för kvinnor i hela 

världen. Med vårt svenska hälso- och sjukvårdssystem har vi kunnat minimera 

riskerna för mor och barn och vi har dessutom byggt upp omhändertagandet under 

graviditet och förlossning för de blivande föräldrarna (Socialstyrelsen, 2014). 

Mödradödligheten i Sverige är en av världens lägsta enligt World Health 

Organisation, WHO (2012). Trots att den verkliga risken för kroppslig skada är 

låg finns det kvinnor som är rädda inför tanken på födandet eller har en stark 

rädsla relaterad till erfarenheter av tidigare genomgången förlossning (Fisher, 

Hauck & Fenwick, 2006; Socialstyrelsen, 2014). Var femte kvinna lider av någon 

form av förlossningsrädsla (Eriksson, Westman & Hamberg, 2005). Eriksson, 

Westman & Hamberg (2006) skrev i sin studie att kvinnor rapporterade en rädsla 

över själva förlossningsprocessen och vilka reaktioner den kan framkalla. Studien 

visade att både män och kvinnor kände rädsla inför personalens bemötande och 

kompetens.  

En kvinna som är förlossningsrädd behöver en empatisk, inkännande, lyhörd, 

trygg, vänlig, informativ, erfaren och kompetent barnmorska vid sin sida. Det 

läggs därmed ett stort ansvar på barnmorskan då tidigare studier visar att kvinnans 

förlossningsupplevelse optimeras om barnmorskan besitter ovanstående förmågor 

(Nilsson, 2009, s. 65; Lyberg & Severinsson, 2010a; Severinsson, Haruna & 

Friberg, 2010; Olofsdottir, 2006). Barnmorskans roll är komplex och det kan 

upplevas svårt att tyda, hantera och bemöta den förlossningsrädda kvinnans behov 

och förväntningar på ett professionellt sätt (Salomonsson, Wijma & Alehagen, 

2010). 

 

MÖDRAHÄLSOVÅRD UNDER GRAVIDITET  

I Sverige har majoriteten av alla blivande mödrar kontakt med 

mödravårdcentralen (MVC). MVC är en kostnadsfri barnmorskemottagning vars 

mål är att ansvara för den gravida kvinnan och det väntade barnets fysiska, 

psykiska och sociala hälsa (Socialstyrelsen, 2014).  
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För att på ett framgångsrikt sätt nå upp till dessa mål ska MHV erbjuda 

individuellt utformad hjälp till alla gravida kvinnor samt identifiera de som löper 

risk att drabbas av ohälsa eller som redan har nedsatt hälsa eller är socialt sårbara 

(Socialstyrelsen, 2014). Det är på MVC som de flesta gravida kvinnor ger uttryck 

för sin förlossningsrädsla. Det är viktigt att, så tidigt som möjligt i graviditeten, 

upptäcka och försöka bedöma graden av förlossningsrädsla hos kvinnan för att 

möjliggöra tidig behandling på rätt vårdnivå. Lätt förlossningsrädsla behandlas på 

MVC medan kvinnor som lider av mer uttalad rädsla hänvisas till en speciell 

verksamhet för kvinnor med stark förlossningsrädsla, ofta kallad 

Auroraverksamhet, (Nilsson & Lundgren, 2007; Svensk Förening för Obstetrik 

och Gynekologi, SFOG, 2004). 

 

FÖRLOSSNINGSRÄDSLA 

Förlossningsrädsla är relativt vanligt och förekommer hos ungefär 20% av alla 

svenska gravida kvinnor. Av dem lider ca 6% av allvarlig förlossningsrädsla. 

Förstföderskor rapporterar i genomsnitt mera rädsla inför sin förlossning, men 

omföderskor står för majoriteten av de svårast förlossningsrädda (SFOG, 2004).  

Upplevelsen av en viss nivå av rädsla inför en förlossning är normal, men när 

rädslan blir så stark att den påverkar det dagliga livet är den skadlig för kvinnan 

och bör tas på allvar (Abascal, 2004, s. 208; Nilsson & Lundgren, 2009).  

Graden av förlossningsrädsla indelas utifrån rädslans intensitet. Vid lindrig 

förlossningsrädsla har kvinnan en oro som hon själv kan hantera och som hjälper 

henne att göra sig redo inför förlossningen. Vid måttlig förlossningsrädsla 

upplever kvinnan en oro som är svår att hantera utan hjälp och stöd. Svår 

förlossningsrädsla innebär en rädsla inför, under och efter förlossningen som 

påverkar det psykiska välbefinnandet och kvinnans vardag. Anknytningen till det 

kommande barnet kan också påverkas negativt av denna typ av förlossningsrädsla. 

Extremt svår rädsla, förlossningsfobi, kan innebära att kvinnan undviker 

graviditet, önskar abort eller behöver garanti om planerat kejsarsnitt (SFOG, 

2004; Socialstyrelsen, 2011). 

Nilsson (2009, s 64) skriver att bland de svårast förlossningsrädda 

förstföderskorna består rädslan ofta i en utsatthet relaterad till att ”förlora sig själv 

i ensamhet” vilket Nilsson (2009, s 64) tolkat som en försvagad tilltro till sig själv 

och den egna förmågan att föda barn. Enligt Alehagen, Wilma & Wijma (2006) är 
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förlossningsrädslan under pågående förlossning sällan kopplad till smärta.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att en, enligt medicinska termer, normal förlossning 

kan ha upplevts som ett svårt psykiskt trauma av den födande kvinnan (SFOG, 

2004). Berg (2009 s 49) menar att en förklaring till den känslan kan bero på att 

kvinnan inte känt sig bekräftad, upplevt sig utsatt eller kränkt av personalen.  

Det händer att kvinnor med förlossningsrädsla kommer till förlossningen utan att 

ha berättat för någon om sin rädsla. Ibland uppstår förlossningsrädslan under 

pågående förlossning. Kvinnor som uppträder panikartat, gråter eller ter sig 

skräckslagna för att bli lämnade ensamma under värk kan tyda på 

förlossningsrädsla av någon grad (Salomonsson et al., 2010).  

 

AURORAVERKSAMHET 

I slutet av 80-talet fick förlossningsrädsla ökad uppmärksamhet och inom 

förlossningsvården sågs ett behov av bättre omhändertagande av kvinnor med 

stark förlossningsrädsla. Några kliniker startade en speciell verksamhet för dessa 

kvinnor vilka fick namnet Aurora. Idag finns liknande verksamheter på de flesta 

av landets kvinnokliniker. Auroraverksamhetens främsta uppgift är att förbereda 

kvinnan med hjälp av olika strategier och ge henne möjligheter att förändra sin 

bild av den kommande förlossningen (Ryding, Persson, Onell & Kvist, 2003). 

Barnmorskan dokumenterar, tillsammans med kvinnan/paret, en realistisk 

planering inför förlossningen i mödravårdsjournalen så den finns tillgänglig för 

berörd personal vid förlossningen (Nilsson & Lundgren, 2007; Salomonsson et 

al., 2010; SFOG, 2004). 

 

BARNMORSKANS YRKESBESKRIVNING 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för barnmorskor (2006) står det att 

barnmorskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt där barnmorskan 

skall bidra till olika vårdgivares helhetssyn på patienten. Patienten skall visas 

omtanke och respekt och arbetet ska utgå från en värdegrund som vilar på en 

humanistisk människosyn. Barnmorskan ska visa omsorg om och respekt för 

patientens rätt till självbestämmande, integritet och värdighet. Detta arbete är styrt 

av ett antal lagar och bestämmelser bland andra Hälso- och sjukvårdslagen 

(Svensk författningssamling, SFS, 1982:763), sekretesslagen (SFS 1980:100) 
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samt den internationella etiska koden för barnmorskor (ICM, 2011). Hildingsson, 

Westlund & Wiklund (2013) menar att det finns tendenser som lutar åt att 

barnmorskor, i olika länder, upplever sig utbrända och väljer att lämna sitt yrke. 

Detta relaterat till personal- och resursbrist samt en stressig arbetsmiljö med hög 

arbetsbelastning. Barnmorskeprofessionen kräver ett stort engagemang i varje 

kvinna och dennes förlossning vilket kan upplevas psykiskt stressande och i sin 

tur leda till utbrändhet. 

 

BARNMORSKANS ROLL I VÅRDMÖTET UNDER AKTIV FÖRLOSSNING 

Delaktighet i förlossningsprocessen och kontinuerligt stöd av barnmorskan är 

viktiga komponenter för resultatet av den sammantagna förlossningsupplevelsen. 

För att känna delaktighet i förlossningsprocessen behöver kvinnan kunskap och 

insikter om hur förlossningsförloppet kan te sig (Salomonsson et al., 2010). En 

aktiv barnmorska som vägleder och informerar vad som händer och varför kan 

hjälpa kvinnan att förstå och hitta mening i situationen (Nilsson, Bondas & 

Lundgren, 2010). Kvinnan behöver ges möjlighet till delaktighet i beslut som rör 

behandlingar och åtgärder då det har visat sig vara till hjälp för kvinnan att behålla 

kontrollen över situationen samt tilltron till den egna kroppen (Salomonsson et al., 

2010).  

Nilsson et al., (2010) skriver i sin studie att kvinnor uppskattar barnmorskor som 

motiverar och ger råd om olika kroppspositioner och hjälper dem med 

andningsteknik. Lyberg & Severinsson (2010a) menar att bekräftelse och ett 

värdigt bemötande från barnmorskan till den rädda kvinnan hjälper henne att 

hantera sin rädsla inför förlossningen. De kvinnor som bär på en rädsla mår ofta 

väl av att barnmorskan ger tid och möjlighet för kvinnan att prata om sin rädsla, 

att barnmorskan visar att hon är vänlig, bryr sig samt är tydlig med sin 

professionella expertkunskap (Lyberg & Severinsson, 2010b; Nilsson & 

Lundgren, 2007; Saisto, Toivanen, Salmela-Aro & Halmesmäki, 2006; 

Salomonsson et al., 2010; SFOG, 2004). Barnmorskans kunskaper om den 

förlossningsrädda kvinnans behov och negativa känslor kan minska kvinnans 

rädsla inför den kommande förlossningen (Lyberg & Severinsson, 2010b; 

Severinsson, Haruna & Friberg, 2010). Barnmorskans bemötande kan också 

påverka kvinnans relation till barnet. En fin förlossningsupplevelse är en bra start 

på det framtida föräldraskapet (Lyberg & Severinsson, 2010a).  
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PROBLEMFORMULERING 

Den förlossningsrädda kvinnans rädslor och behov diskuteras ofta i media samt 

finns beskrivna i forskning och litteratur men barnmorskans upplevelser och 

erfarenheter kan ge kunskaper som kan öka förståelsen och förbättra 

förutsättningarna för vårdmötet mellan barnmorskan och den förlossningsrädda 

kvinnan i aktiv förlossning. 

  

TEORETISK REFERENSRAM 

Joyce Travelbee är en omvårdnadsteoretiker som har inriktat sig på det 

mellanmänskliga mötet. Sjuksköterskan/ barnmorskan måste först förstå vad som 

händer i mötet mellan patient och sjuksköterska/ barnmorska. De viktigaste 

begreppen i teorin är människan, kommunikationen, mening med livet, lidande 

och mänskliga relationer. Teorin grundar sig på att den mänskliga individen är en 

unik och speciell person, som inte går att byta ut och som bara lever en gång. 

Sjukdomserfarenheter och lidande kan upplevas olika från individ till individ. Det 

mänskliga lidande är enligt Travelbee ett grundläggande mänskligt fenomen. I 

omvårdnadsarbetet är det viktigt att sjuksköterskan bryr sig om och förstår 

patientens lidande. Travelbee anser att målet i relationen mellan människor 

uppnås när man har gått igenom de fem interaktionsfaserna. Det första mötet, 

framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse och kontakt 

(Kirkevold, 2009). Det är viktigt att vårdpersonalen inte bildar sig en uppfattning i 

förhand, utan ser patienten som en unik person. För att sjuksköterskan/ 

barnmorskan ska kunna förstå patienten som en individ är det viktigt att först 

förstå patientens situation och upplevelser, så att sjuksköterskan/ barnmorskan 

inte drar paralleller med andra patienter sjuksköterskan/ barnmorskan tidigare har 

mött i sitt vårdande (Kirkevold, 2009).  

 

Om målet för omvårdnaden ska uppnås måste kommunikationen mellan patient 

och sjuksköterska/barnmorska fungera för att sjuksköterskan/ barnmorskan ska få 

en förståelse för patientens upplevelser, erfarenheter och lidande. I kommunikat-

ionen förmedlar patienten och sjuksköterskan/ barnmorskan sina känslor och tan-

kar. Och då uppstår samförstånd mellan patienten och sjuksköterska/ barnmorska 
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och det är först då i kommunikationen som en mellan mänsklig relation kan eta-

bleras med den sjuka patienten. När två människor möts pågår ständigt en språklig 

och icke språklig kommunikation. Om sjuksköterskan/ barnmorskan kan identifi-

era och tillgodose patientens behov, så har kommunikationen nått sitt syfte. Det är 

viktigt att sjuksköterskan/ barnmorskan behärskar kommunikationens teknik och 

finesser så som att känna av den rätta stämningen, ha fingertoppskänsla och öd-

mjukhet i relationen med patienten. Om mötet mellan patient och sjuksköterska/ 

barnmorska störs eller sjuksköterskan/ barnmorskan inte har en förmåga att förstå 

och se patienten som en unik individ, kommer sjuksköterskan att missa viktig in-

formation som patienten förmedlar i sitt tal och kroppsspråk (Kirkevold, 2000). 

 

SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa barnmorskors upplevelser och erfarenheter 

av vårdmötet med förlossningsrädda kvinnor under aktiv förlossning.  

 

METOD 

ANSATS 

Metoden som kom att användas var kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats, baserad på intervjuer. Innehållsanalys kan användas i såväl kvantitativa 

som kvalitativa studier. En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på deltagarnas 

berättelser och upplevelser genom analys och tolkning av till exempel utskrivna 

texter från inspelade intervjuer. Forskaren kan sedan dra slutsatser utifrån 

analysenheten som helhet, innehållet i kategorierna samt sin egen tolkning av det 

latenta budskapet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s 189-193). 

 

DELTAGARE 

Inför studien hade samtycke för genomförande av studien sökts och tillstyrkts hos 

verksamhetens chef (bilaga 1). Studien genomfördes på en mellanstor 

förlossningsklinik i Norra Sverige. Inklusionskriteriet var att barnmorskan skulle 

vara anställd och i aktiv tjänst på förlossningen. Det fanns inga 

exklusionskriterier. Studiens syfte presenterades för hela arbetsgruppen på en 

arbetsplatsträff.  
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Muntlig och skriftlig information med studiens syfte samt försäkran om 

frivillighet framfördes till deltagarna och deras närmaste chef vid första 

informationstillfället och sedan inför varje intervju (bilaga 2). Intresseanmälan för 

deltagande fick lämnas redan vid första informationstillfället. Fyra barnmorskor 

anmälde sig direkt, två av deltagarna tog senare kontakt med oss för deltagande i 

studien. Vi kontaktade sedan respektive deltagare för bokning av intervjutid. Sex 

barnmorskor intervjuades för studien. De intervjuade barnmorskorna var mellan 

41- >60 år och hade mellan10- 30 års yrkeserfarenhet. Två av deltagarna hade en 

kombinerad tjänst med Aurora- mottagning. 

 

DATAINSAMLING  

Sex barnmorskor intervjuades om hur de upplevde vårdmötet med 

förlossningsrädda kvinnor. Barnmorskorna blev intervjuade i ett ostört rum på 

arbetsplatsen. Intervjuerna genomfördes under pågående arbetspass men i 

samband med skiftbyte så barnmorskan hade lämnat över ansvaret för patienterna 

till efterkommande kollega. Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ner i sin 

helhet för att inget skulle gå förlorat. Vi ville få med deltagarnas tystnader, suckar 

och skratt, då dessa uttryck kunde ha betydelse för analysen av materialet. 

Frågorna var semistrukturerade (bilaga 3), det vill säga öppna frågor riktade mot 

studiens syfte. 

 

ANALYS AV DATA 

Forskningsprocessen kom att se ut så att vi upprepade gånger, enskilt och 

gemensamt läste igenom de transkriberade intervjuerna för att få en känsla för 

helheten av intervjun. Därefter analyserade vi de nedskrivna texterna gemensamt 

för att finna likheter och skillnader i texterna. De meningar som utmärkte sig och 

innehöll relevant information mot syftet, så kallade meningsbärande enheter 

kondenserades därefter. Detta för att korta ner texten men ändå bibehålla 

innehållet. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades och grupperas 

därefter i underkategorier som speglade det centrala budskapet i intervjuerna. 

Efter ytterligare bearbetning av materialet kom de underkategorier med liknande 

innehåll att sammanfogas till ett mindre antal kategorier. De kategorier som 

framkom baserades på texten som helhet och författarnas tolkning av dess 
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innehåll enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2012, s 193). Se bilaga 4 (tabell 

2) för ett exempel ur analysprocessen. 

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Tillstånd för genomförande av studien hade inte sökts hos etikprövningsnämnden 

då examensarbetet inte avsågs publiceras eller ingå i en avhandling (SFS 

2003:460). Etikprövningsnämndens (2012) riktlinjer för Vägledning till 

forskningspersonsinformation låg till grund för utformandet av det 

informationsbrev som skickades ut till verksamhetschefen och avdelningschefen 

för godkännande av genomförandet av studien.  

 

Vid utformande och genomförande av en studie finns det enligt Vetenskapsrådet 

(2002) fyra begrepp att ta hänsyn till. Informationskravet uppfylldes i vår studie 

då deltagarna och deras verksamhetschef muntligt och skriftligt informerades 

inför studien om dess bakgrund och syfte (bilaga 1, bilaga 2). Inför varje intervju 

fick deltagarna ett informationsbrev (bilaga 2) med kontaktuppgifter till oss och 

uppmanades kontakta oss vid behov även efter genomförandet av intervjun. 

Samtyckeskravet togs i beaktande då deltagarna, vid första informationstillfället, 

muntligt och skriftligt informerades om att studien var frivillig och att deltagaren 

hade möjlighet att avbryta sitt deltagande när som helst och utan anledning. Inför 

varje intervju informerades dessutom varje deltagare om möjligheten att avstå 

eller avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet uppfylldes då inga 

personuppgifter presenterades i resultatet. Alla intervjuer avidentifierades (SFS 

1998:204) i analysprocessens början och raderades då det inte behövdes mer. Det 

fjärde kravet, Nyttjandekravet uppfylldes då uppgifterna som framkom endast 

användes för den aktuella studien, vilket deltagarna också informerades om vid 

första informationstillfället samt inför respektive intervju.  
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RESULTAT 

Analysen av de sex intervjuerna resulterade i tre kategorier; Att möta kvinnor 

med förlossningsrädsla, Att skapa en tillitsfull relation samt Att utvecklas i 

barnmorskeprofessionen. De underkategorier och kategorier som framkom i 

analysprocessen presenteras nedan i tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Underkategorier och Kategorier 

Underkategori Kategori 

Hur barnmorskor uppfattar förlossnings-

rädsla 
Att möta kvinnor med  

förlossningsrädsla  Bakgrundsfaktorer som kan skapa rädsla 

Vad barnmorskan vill uppnå i vårdmötet  

Att skapa en tillitsfull relation 

Hur barnmorskan går till väga i vårdmötet 

Hur barnmorskan inhämtar kunskap  

Att utvecklas i barnmorske- 

professionen Önskemål om ytterligare kunskap 

 

 

 

ATT MÖTA KVINNOR MED FÖRLOSSNINGSRÄDSLA 

Kategorin ”Att möta kvinnor med förlossningsrädsla” åskådliggör två 

underkategorier hur barnmorskor uppfattade att kvinnan bar på en 

förlossningsrädsla samt bakgrundsfaktorer som kunde skapa rädsla. 

 

Hur barnmorskor uppfattar förlossningsrädsla 

I intervjuerna framkom att kvinnors förlossningsrädsla kunde uttryckas specifikt 

genom att vissa kvinnor sökte hjälp för den eller öppet berättade om rädslan. 

Andra kvinnor kunde uppvisa uttryck eller beteenden som kunde tolkas som 

tecken på rädsla till exempel om kvinnan skrek eller visade tecken på panik, var 
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svår att få kontakt med eller om hon var väldigt kontaktsökande. Barnmorskorna 

framhävde vikten av barnmorskans förmåga att lyhört och respektfullt bemöta 

kvinnors uttryck, beteenden och tecken på rädsla. 

 ”Dom som gått i Aurora vill som gärna framhäva det” 

 ”En del svarar nästan inte på tilltal, är som innesluten i sig själv.  

 Men en del är ju som kontaktsökande och frågar mycket” 

 ”Om man går ut ur rummet så ringer dom direkt” 

Flera av barnmorskorna beskrev att många polikliniska besök samt flera 

telefonkontakter kunde vara tecken som kunde tolkas som rädsla, men kunde 

också stå för en oro som var relaterad till det ofödda barnets välmående.  

 ”Det är inte säkert att dom är rädd för att föda. Dom kan ju ha 

  en annan oro, en ängslan för att barnet ska dö eller…” 

 

Barnmorskorna berättade att de ibland kunde uppfatta rädsla genom att ta i en 

kvinna till exempel om kvinnan var spänd, hade svårt att slappna av eller 

upplevdes svår att komma nära. 

”Jag se ofta en spänd kvinna… som har svårt att jobba med kroppen, som har 

svårt att slappna av och låta kroppen göra det jobb den ska” 

 ”Dom här som man inte kan göra VU på, då börjar man ju fundera”  

 

Barnmorskorna berättade också att de kunde tolka och uppfatta tecken på rädsla 

utan verbal kommunikation eller fysisk kontakt. De berättade om en känsla, en 

intuition som uppfattades i vårdmötet. 

”Det absolut viktigaste är det första mötet med kvinnan när hon kommer redan 

där kan man känna att det är någonting som… som kanske är djupare än för alla 

andra… man känner att här är det någonting i luften” 
 

Några av barnmorskorna framhöll att de också uppmärksammade männen som 

kunde visa liknande uttryck och beteenden som tecken på rädsla.  

 

Bakgrundsfaktorer som kan skapa rädsla 

I intervjuerna skildrade barnmorskorna bakgrundsfaktorer som kunde skapa rädsla 

hos kvinnan, till exempel erfarenheter från tidigare sjukhusvård där kvinnan varit 
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anhörig eller att kvinnan hade en psykiatrisk diagnos. En tidigare upplevd 

förlossning kunde också vara ett skäl till att kvinnan kände rädsla. En del kvinnor 

kunde bära på en rädsla som de inte själva förstod eller kunde förklara, den bara 

fanns där. Flera av de intervjuade barnmorskorna beskrev att bristande 

förberedelse, hos kvinnan, på vad det innebär att föda barn. Okunskap om den 

egna kroppen kunde också vara bidragande orsaker till rädsla.  

 

ATT SKAPA EN TILLITSFULL RELATION 

Kategorin ”Att skapa en tillitsfull relation” kom att bestå av två underkategorier 

som beskriver vad de intervjuade barnmorskorna vill uppnå i vårdmötet med en 

förlossningsrädd kvinna och hur de gick tillväga för att en sådan relation ska 

kunna komma till stånd.  

 

Vad barnmorskan vill uppnå i vårdmötet 

Barnmorskorna beskrev att trygghet och förtroende krävdes för att skapa en 

tillitsfull relation. De framhöll vikten av en rak, tydlig och ärlig kommunikation i 

vårdmötet. Barnmorskorna uttryckte att det var viktigt att kvinnans önskemål 

respekterades men om förlossningssituationen krävde att de måste frångås var det 

viktigt att kvinnan inte givits några löften som barnmorskan inte kunde hålla. 

”Att man förbereder dom genom att vara ärlig och öppen med om att det är något 

som avviker” 

”Att man förklarar vad det är som händer här och nu och vad som kanske 

förväntas hända om en stund” 

 

I skapandet av en tillitsfull relation beskrev barnmorskorna att det krävdes en 

dialog. Dialogen ansågs viktig då den öppnade upp för en relation baserad på 

ömsesidig respekt och hänsyn. När barnmorskan frågade kvinnan om hur hon 

upplevde situationen, om hon tyckte att det kändes bra visade hon intresse för 

kvinnans upplevelse. I dialogen kunde barnmorskan och kvinnan komma överens 

om gemensamma strategier för att hantera den pågående förlossningen. Det kunde 

till exempel handla om när nästa vaginala undersökning skulle göras, hur många 

värkar kvinnan skulle försöka bemästra innan lägesändring, när hon skulle försöka 
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kissa osv. Liknande överenskommelser beskrevs bidra till samförstånd mellan de 

inblandade. 

 

Barnmorskorna uttryckte att det ibland kunde vara svårt att skapa en tillitsfull 

relation. Det kunde bero på att vårdmötet blev fel från början, att barnmorskan sa 

eller inte sa något som bidrog till brist på tillit. Om kommunikationen inte 

fungerade på grund av en tolk som inte upplevdes lämplig kunde de byta tolk. Det 

hände att kvinnan uttryckte önskemål om att byta barnmorska men barnmorskan 

kunde också be en kollega att ta över om det upplevdes svårt att skapa en relation. 

”Om man inte når fram och får den rätta kontakten med dom, då kanske man ska 

byta med någon kollega, då får man ju byta barnmorska ” 

 

Det framkom i intervjuerna att barnmorskans mål i relationen var att stödja och 

finnas till hands för kvinnan, detta för att hjälpa henne att hantera förlossningen. 

Målet var också att förlossningen skulle bli en positiv upplevelse som stärkt 

kvinnan.  

Hur barnmorskan går till väga i vårdmötet  

Barnmorskorna uttryckte att när de var närvarande gavs de möjlighet att skapa 

tillit i relationen. Om det fanns tillit i relationen upplevde barnmorskorna att de 

oftast kunde lämna salen kortare stunder utan att det skapade otrygghet hos 

kvinnan. Samtliga barnmorskor uttryckte ett mål av fullständig närvaro hos den 

födande kvinnan. Om de inte kunde vara inne på salen så försökte de förmedla sig 

tillgängliga genom att föra en dialog med kvinnan.  

”Att man är närvarande eller att dom känner att jag finns där för dem…        

att dom inte känner att det är någon som hela tiden säger att jag kommer snart” 

 

De intervjuade barnmorskorna upplevde att de allra flesta kvinnor är mer eller 

mindre förlossningsrädda och därför behandlade de alla lika. De kvinnor med en 

känd förlossningsrädsla tog barnmorskorna särskild hänsyn till. Samtliga 

barnmorskor poängterade vikten av att möta kvinnorna utan förutfattade meningar 

för att hjälpa dem att hitta bästa vägen genom förlossningen.  
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 ”Extra ullvantar på med förlossningsrädda, hon har ju någonting mer 

eftersom hon sökt extra eller blivit bedömd på Mödravården”  

 

Barnmorskorna berättade att de ibland styrde kvinnorna, som ett försök att lotsa 

dem vidare i förlossningen.  

”Ibland får man ta över lite och säga att nu gör vi så här därför du behöver bra 

smärtlindring för att kunna jobba vidare” 

 

Deltagarna berättade att de flesta kvinnor som gått i Aurora-samtal har en 

förlossningsplan med information, krav eller önskemål som de vill förmedla. För 

att stärka tilliten i relationen talade barnmorskan om för kvinnan att hon tagit del 

av förlossningsplanen. De flesta barnmorskor upplevde förlossningsplanen som 

ett verktyg i vårdmötet och försökte ta hänsyn till den utan att riskera säkerheten. 

En barnmorska åskådliggjorde att kvinnans förväntningar ibland kan påverka 

hennes förlossningsupplevelse negativt. 

 ”Om dom har en plan… som punkt och pricka, väldigt mycket såhär och 

 såhär vill jag ha det. Det kan skapa prestige, det är ingen prestige att föda 

 barn… en del är så besviken efteråt… till exempel om dom inte hann ta 

 bedövning som dom hade tänkt”   

 

ATT UTVECKLAS I BARNMORSKEPROFESSIONEN 

I kategorin ”Att utvecklas i barnmorskeprofessionen” beskrev barnmorskorna vad 

de upplevde bidrog och saknades i deras professionella utveckling. 

 

Hur barnmorskan inhämtar kunskap  

Barnmorskorna berättade att de läste yrkestidningar, forskningsrapporter och 

böcker för att skaffa sig ny kunskap om förlossningsrädsla. Deras teoretiska 

kunskapsinhämtning byggde främst på eget intresse och inträffade på deras fritid.  

 ”Det är väl mer som jag läst och funderat när man har jobbat ett tag…    

man läser ju jordemodern” 
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De två barnmorskor som jobbade med Auroramottagning hade gått en kurs i 

samtalsmetodik och deltog regelbundet i nätverksträffar med bland annat 

föreläsningar i ämnet. 

Samtliga barnmorskor uttryckte att mötet med patienten var det som bidrog mest 

till deras utveckling i professionen. Flera av barnmorskorna beskrev hur lärorikt 

till exempel ett postpartum-samtal kunde vara då barnmorskan kunde ha en 

uppfattning om förlossningen, men kvinnan hade en helt annan. 

”Jag tycker man lär sig bäst, varje dag, av patienterna” 

 

Önskemål om ytterligare kunskap   

De barnmorskor som inte jobbade med Auroraverksamhet hade inte gått någon 

form av utbildning specifikt riktad mot förlossningsrädsla och uttryckte önskemål 

om föreläsningar av olika professioner i ämnet. Två av deltagarna uttryckte ett 

behov av mer kunskap om själva bemötandet av förlossningsrädda.  

 ”Det är aldrig fel att få lite kött på benen, någon teoretisk utbildning från 

någon psykoterapeut”  

 

Barnmorskorna beskrev att patientflödet och arbetsbelastningen på en 

förlossningsavdelning kunde vara svår att styra och varierade från en stund till en 

annan. En barnmorska beskrev att hon kunde känna sig ensam och efterfrågade en 

starkare teamkänsla med stöd från kollegiet för att kunna lära av varandra och på 

så sätt fortsätta utvecklas i professionen.  

Flera av barnmorskorna efterfrågade också forum för utbyte av kunskap och 

erfarenheter genom till exempel återkoppling från Aurorabarnmorskorna.  

”Att vi ska göra såhär är bara min känsla hur jag handlägger de här patienterna, 

men vad tycker Aurora- barnmorskorna att vi ska göra” 

 

En av barnmorskorna uttryckte önskemål om att få förlösa mera för att få en ökad 

fingertoppskänsla i vårdmötet.  

”Alla kvinnor är olika och man lär sig något nytt varje gång” 
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Några av barnmorskorna berättade att de ibland kunde uppleva en skillnad i 

arbetssättet inom kollegiet och uttryckte ett behov av att diskutera synsätt, attityd 

och gemensamma värderingar, värdegrund, i arbetsgruppen. Det framkom att 

barnmorskorna saknade forum för diskussioner och reflektioner gällande 

ovanstående som en del i sin fortsatta utveckling i professionen.  

”Jag kan tycka att det är viktigt att den som har förlossningen verkligen får ge tid 

till den kvinnan, då kan jag hellre som är utanför ta på mig mer, men vi jobbar ju 

så olika, det är inte alla som tycker att det är ok”   

           

”Man skulle kunna ta upp och diskutera i arbetsgruppen, hur synsättet, hur vi 

tycker att det ska va” 

 

”Har man tid är det ju bättre att man är på förlossningsrummet   

 än i fikarummet” 
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DISKUSSION 

 

RESULTATDISKUSSION  

Här sammanbinds arbetets resultat med bakgrund och teoretisk referensram.  

Att vänta och föda barn är en omvälvande upplevelse som de flesta kvinnor 

förknippar med glädje (Salomonsson, 2012). Dock kan tanken på eller en tidigare 

förlossning ibland skapa starka känslor av rädsla (Fisher et al., 2006; Röding, 

2014, s 131). I aktuellt resultat framkom det att barnmorskorna upplevde att de 

flesta kvinnor bär på en viss oro och rädsla. De intervjuade barnmorskorna 

beskrev att rädslan kunde vara olika stark, påverka kvinnan på olika sätt, variera i 

uttryck och bero på olika saker, vilket innebär att barnmorskan måste vara lyhörd 

och kunna tolka signaler som kan tyda på förlossningsrädsla. Barnmorskorna 

beskrev att de betraktade varje kvinna de mötte som unik. Travelbee anser att det 

är viktigt att sjuksköterskan/ barnmorskan tillvaratar de mellan männskliga 

relationerna i omvårdnadsprocessen. Att sjuksköterskan/ barnmorskan är 

observant på de konsekvenser som relationen medför i förhållandet mellan henne, 

patienter och anhöriga (Kirkevold, 2000). 

 

I samhället finns normer som förutsätter att gravida kvinnor enbart ska känna 

glädje och förväntan under graviditet och förlossning (Eriksson, Jansson & 

Hamberg, 2006; Salomonsson, 2012). Eriksson et al., (2006) skriver att dessa 

normer kan leda till att kvinnor som upplever förlossningsrädsla själva ser sig som 

annorlunda. Denna självbild kan påverka kvinnorna så att de upplever det svårt att 

berätta om sin rädsla. Tidig upptäckt av förlossningsrädsla skapar bättre 

förutsättningar för både kvinnans möjlighet att få hjälp samt för vårdmötet under 

aktiv förlossning (Eriksson & Nilsson, 2009, s 63; Salomonsson et al., 2010). 

Eriksson et al., (2006) skriver att kvinnans möjlighet att upprätta en tilltro till sig 

själv påverkas av barnmorskans mottaglighet, lyhördhet och förmåga att förmedla 

bekräftelse i vårdmötet. Vidare menar Eriksson et al., (2006) att det kan finnas ett 

behov av träning för barnmorskor i bemötandet samt ökade kunskaper om vilka 

normer och värderingar gravida kvinnor upplever att de måste leva upp till.  

Genom att samtliga professioner som möter kvinnor under graviditet och 

förlossning tar ansvar genom kunskap och engagemang skapas goda 
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förutsättningar för vårdmötet mellan barnmorska och förlossningsrädd kvinna i 

aktiv förlossning.  

Barnmorskor anses kunna främja en positiv förlossningsupplevelse och spelar 

därför en central roll i vårdmötet med den förlossningsrädda kvinnan (Severinsson 

et al., 2010; Lyberg et al., 2010b). I resultatet i aktuell studie framkom det att 

barnmorskorna kände stort ansvar för relationen med den födande kvinnan. 

Samtliga barnmorskor beskrev närvaro och tillgänglighet som en grund i 

skapandet av en relation med den födande kvinnan. Närvaro gav barnmorskan 

möjlighet att skapa en tillitsfull relation genom fysisk kontakt och en öppen och 

ärlig dialog med kvinnan. Vidare beskrev barnmorskorna att de förmedlade tillit, 

stöd och tilltro till kvinnan och hennes förmåga genom att respektera och i 

möjligaste mån bejaka hennes behov. Dessa resonemang kan tyda på att de 

intervjuade barnmorskorna var väl medvetna om att deras professionella 

förhållningssätt ökade kvinnans förutsättningar till en positiv 

förlossningsupplevelse, vilket styrks av Berg (2009, s 47), Fisher et al., (2006) 

och Saisto et al., (2006). Travelbee menar att kommunikationen är det viktigaste 

verktyg som ensjuksköterska/barnmorska har (Kirkevold, 2000). 

 

Hildingsson et al., (2013) menar i sin studie att det finns forskning som talar för 

att tryggheten i professionen ökar med antal år i yrket. Olofsdottir (2006) skriver i 

sin avhandling om en inre känsla, som benämns intuition, vilken utvecklas genom 

praktisk erfarenhet. Ju mer erfarenhet barnmorskan besitter desto lättare kan det 

vara för henne att använda sina medicinska och intuitiva kunskaper i olika 

vårdmöten och kliniska situationer. Deltagarna i vår studie hade arbetat minst 10 

år, vilket kan förklara varför så få uttryckte något behov av specifik utbildning 

gällande förlossningsrädsla. De uttryckte inte heller att vårdmötet med 

förlossningsrädda kvinnor påverkade dem negativt i någon mening dock beskrev 

några av barnmorskorna en känsla av ensamhet och efterfrågade en ökad 

teamkänsla i arbetslaget i vårdmötet med den förlossningsrädda kvinnan. 

Travelbee anser att i omvårdnadsprocessen är det viktigt att sjuksköterskan/ 

barnmorskan tillvaratar de mellanmänskliga relationerna och är observant på de 

konsekvenser som relationen medför i förhållandet mellan henne, patienter och 

anhöriga (Kirkevold, 2000). Samtliga barnmorskor saknade ett organiserat forum 

för diskussion och utbyte av erfarenheter gällande vårdmötet med 
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förlossningsrädda kvinnor. Önskemål om föreläsningar och kontinuerlig 

återkoppling från Aurora-verksamheten efterfrågades också. Det framkom en 

upplevelse av något skilda syn- och arbetssätt inom arbetsgruppen varför 

önskemål om diskussion av verksamhetens gemensamma värderingar, 

värdegrund, också framfördes. Vi anser att deltagarnas behov borde tas i 

beaktande då både den öppna och slutna vårdens organisation har betydelse för 

det professionella förhållningssättet gentemot förlossningsrädda kvinnor 

(Eriksson, Westman & Hamberg, 2006; Nilsson, 2009, s 64).  

Som tidigare diskuterats har barnmorskan en viktig roll i vårdmötet med en 

förlossningsrädd kvinna. Barnmorskans kunskap och professionella 

förhållningssätt kan därför bidra till att kvinnan får en positiv 

förlossningsupplevelse och långsiktigt psykiskt välbefinnande (Berg, 2009, s 47; 

Fisher et al., 2006; Lyberg et al., 2010a). Joyce Travelbee anser att 

sjuksköterskan/ barnmorskan bör ha förståelse för vad som händer i mötet mellan 

patient och sjuksköterska. Teorin grundar sig på att individen är en alldeles 

speciell och unik person (Kirkevold, 2009).  

  

METODDISKUSSION 

Studiens syfte var att studera barnmorskors erfarenheter av vårdmötet med 

förlossningsrädda kvinnor i aktiv förlossning. En kvalitativ forskningsdesign 

valdes eftersom den bygger på en forskningsprocess som lyfter fram 

forskningspersonernas upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s 

187- 189).  

 

Vi presenterade studiens syfte och metod för de anställda på en arbetsplatsträff. 

De informerades om att deltagandet byggde på frivillighet och anonymitet. Vid 

samma forum uppmuntrade vi de barnmorskor som ville delta att ta kontakt med 

oss eller närmaste chef för att att anmäla intresse. Vi bokade in och fördelade 

intervjuerna allt eftersom. 

För att få ett hanterbart material att analysera intervjuades sex barnmorskor. Alla 

hade arbetat mer än 10 år som barnmorska. Om den erfarenhet de många 

yrkesåren givit dem skiljer sig, i upplevelsen av vårdmötet med en 

förlossningsrädd kvinna, jämfört med en barnmorska med färre yrkesår kan inte 

denna studie svara på. Vi var medvetna om att när en upplevelse undersöks kan 
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nya resultat alltid framkomma men vi fann variation i intervjuernas innehåll och 

upplevde därför att de gav en bild av skillnader och likheter som svarade mot 

studiens syfte (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s 189). 

Två av de intervjuade barnmorskorna hade en kombinerad tjänst mellan 

förlossningen och som Aurora- barnmorska vilket kan ha vinklat delar av 

resultatet. Barnmorskorna som intervjuades kände varandra väl och hade jobbat 

många år tillsammans. De var medvetna om varandras deltagande i studien vilket 

kan ha påverkat deras svar.  

 

De sex intervjuerna genomfördes och alla användes sedan i analysen. Vi 

genomförde tre intervjuer var med semistrukturerade frågor som fastställts 

gemensamt utifrån studiens syfte. Fritt ställda följdfrågor ställdes vid alla 

intervjutillfällena. Detta för att undvika feltolkningar av redan givna svar samt för 

att ge de intervjuade möjlighet att utveckla sina svar. Graneheim & Lundman 

(2004) menar att intervjutekniken är en process där intervjuaren lär sig under 

studiens gång. Varje intervju var ett unikt möte mellan två människor vilket gör 

det svårt att värdera hur mötet påverkades av vår brist på erfarenhet av intervju 

som metod. Intervjuerna hade ingen tidsbegränsning men pågick omkring en halv 

timma. För att säkerställa att den intervjuade hade fått möjlighet att förmedla sitt 

personliga budskap avslutades samtliga intervjuer med möjlighet för eventuella 

tillägg för den intervjuade. 

Intervjuerna genomfördes under barnmorskans pågående arbetspass. Detta för att 

underlätta deltagande i studien. Valet av plats och tillfälle skulle kunna skapa 

begränsningar i form av stress då barnmorskan gick ifrån den pågående 

verksamheten för att delta i intervjustudien. För att undvika den risken förlades 

intervjuerna efter skiftbyte då den efterkommande barnmorskan tagit över 

ansvaret för patienterna. Dock fick hälften av de planerade intervjuerna ställas in 

och flyttas, då verksamheten inte tillät barnmorskans frånfälle vid det planerade 

intervjutillfället.  

 

Intervjuerna samt transkriberingen genomförde vi var för sig. Enligt Lundman & 

Hällgren Graneheim (2012) kan en text tolkas olika beroende på vem som läser 

den varför vi först analyserade transkriberingarna enskilt och därefter gemensamt. 

För att skapa trovärdighet i studien har vi följt innehållsanalysens riktlinjer samt 
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presenterat en tydlig analysprocess i metodbeskrivningen (Graneheim & 

Lundman, 2004). För att stärka resultatet och underlätta för läsaren att bedöma 

trovärdigheten har citat presenterats i resultatet.  

 

Vårt resultat kan inte anses som överförbart för alla barnmorskors upplevelse av 

vårdmötet med förlossningsrädda kvinnor då vi endast analyserat upplevelsen för 

barnmorskorna i vår studie. Resultatet kan dock anses som trovärdigt gällande 

barnmorskans behov av kontinuerlig kunskapsinhämtning, reflektion, handledning 

samt diskussion om sin egen och verksamhetens arbetssätt, synsätt och 

värdegrund. 

  

 

SLUTSATS 

Resultatet i aktuell studie visade att barnmorskorna betraktade en viss oro och 

förlossningsrädsla som något de allra flesta kvinnor kände inför förlossningen. 

Barnmorskorna ville skapa en tillitsfull relation till kvinnan genom att förmedla 

trygghet och förtroende genom att föra en kontinuerlig dialog med kvinnan samt 

genom att vara närvarande och visa sig tillgänglig för henne. Det framkom att 

barnmorskorna inte upplevde vårdmötet med förlossningsrädda kvinnor som svårt 

eller påfrestande och barnmorskornas möjligheter för att etablera ett professionellt 

förhållningssätt ansågs goda. Barnmorskorna framhöll att den professionella 

utvecklingen genom kunskapsinhämtning var helt beroende av den enskilda 

individens intresse och engagemang och uttryckte önskemål om forum i 

verksamheten som möjliggör kunskapsutveckling och diskussion om gemensam 

värdegrund i vårdmötet med förlossningsrädda kvinnor. 

Barnmorskor borde därför erbjudas regelbunden reflektion och handledning för få 

möjlighet att utvecklas och stärkas i vårdmötet med den förlossningsrädda 

kvinnan.  

 

 

PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

I vårt resultat framkom önskemål relaterade till att utvecklas i professionen. 

Tidigare studier visar att hela vårdkedjan kan bidra till en positiv 

förlossningsupplevelse för kvinnan. Det skulle därför vara av värde att skapa 
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gemensamma forum för de barnmorskor som kommer i kontakt med gravida 

kvinnor före, under och efter deras förlossning. Detta för att skapa optimala 

förutsättningar för en positiv förlossningsupplevelse även för de kvinnor som 

upplever förlossningsrädsla. 

 

 

FRAMTIDA FORSKNING 

I vår studie beskrivs att barnmorskans roll är viktig för tidig upptäckt av 

förlossningsrädda kvinnor. Framtida studier kan belysa vad ett ökat samarbete i 

vårdkjedjan kan bidra med för barnmorskans upplevelse av vårdmötet med 

förlossningsrädda kvinnor i aktiv förlossning. Det behövs också mer forskning 

med fokus på hur vårdrutiner med särskilt beaktande till förlossningsrädda 

kvinnor i aktiv förlossning skulle kunna se ut, samt till hur barnmorskan bäst kan 

förberedas inför vårdmötet med förlossningsrädda kvinnor under aktiv 

förlossning. 
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Bilaga 1 

    
 

Umeå Universitet 

Instutionen för omvårdnad. Barnmorskeprogrammet 

Informationsbrev Till verksamhetschefen på Förlossningskliniken 

 

Hej! 

Vi är två barnmorskestuderande som heter Anna Vesterberg Östlund och Malin 

Lindmark. Vi går nu sista terminen på Barnmorskeprogrammet vid Umeå 

Universitet och ska skriva vårt examensarbete, ett självständigt arbete på 

magisterniva. 

Vi har valt att undersöka barnmorskans upplevelse av vårdmötet med 

förlossningsrädda kvinnor i aktiv förlossning. Det finns en hel del studier i ämnet 

förlossningsrädsla men då oftast ur kvinnans perspektiv. Få studier berör hur 

barnmorskor upplever att möta och vårda förlossningrädda kvinnor under aktiv 

förlossning. Vårt syfte är att undersöka detta område genom intervjuer med 

barnmorskor anställda på förlossningen. Våra förhoppningar är att resultatet 

kommer ge nya insikter och leda till ökad kunskap om barnmorskans upplevelse 

av att vårda kvinnor med förlossningsrädsla.  

För att undersöka detta område önskar vi genomföra inspelade intervjuer med ca 6 

barnmorskor som är anställda på förlossningen. Intervjuerna planeras genomföras 

på arbetsplatsen under barnmorskans arbetstid. De kommer pågå ca 30 minuter, 

spelas in och skrivas ut ordagrant. Deltagandet i studien bygger på frivillighet och 

anonymitet. Den information som dokumenteras kommer hanteras så att inte 

obehöriga får tillgång till det. 

 

Om Du vill veta mer om vår studie så skriv gärna till oss! 

Anna Vesterberg Östlund, Barnmorskestuderande anna_vest@hotmail.com, 

Malin Lindmark, Barnmorskestuderande bogale74@hotmail.com 

Handledare: Carola Eriksson Leg Barnmorska Med. Dr.carola.eriksson@ptj.se 

mailto:anna_vest@hotmail.com
mailto:bogale74@hotmail.com
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Bilaga 2 

    
 

Umeå Universitet 

Instutionen för omvårdnad. Barnmorskeprogrammet 

Informationsbrev Till deltagare 

 

Hej! 

Vi är två barnmorskestuderande som heter Anna Vesterberg Östlund och Malin 

Lindmark.  

Vi går sista terminen på Barnmorskeprogrammet och ska skriva ett 

examensarbete. Vi ska undersöka barnmorskans upplevelse av vårdmötet med 

förlossningsrädda kvinnor i aktiv förlossning. Vårt syfte är att undersöka detta 

område genom intervjuer med förlossningsbarnmorskor.  

Du erbjuds delta med dina erfarenheter genom att vi intervjuar dig. Intervjun 

planeras genomföras på arbetsplatsen under eller i anslutning till din arbetstid. 

Den kommer pågå ca 30 minuter, spelas in och skrivas ut ordagrant. Deltagandet i 

studien bygger på frivillighet och anonymitet. Du kan när som helst välja att 

avbryta deltagandet och då kommer ditt material inte användas i studien. Den 

information som dokumenteras kommer hanteras så att inte obehöriga får tillgång 

till det och förstöras när den är analyserad. Resultatet av vårt arbete kommer 

redovisas så att du inte kan identifieras.  

 

Om Du vill veta mer om vår studie så skriv gärna till oss! 

  Anna Vesterberg Östlund, Barnmorskestuderande anna_vest@hotmail.com, 

Malin Lindmark, Barnmorskestuderande bogale74@hotmail.com 

Handledare: Carola Eriksson Leg Barnmorska Med. Dr.carola.eriksson@ptj.se 

 

 

 

           

mailto:anna_vest@hotmail.com
mailto:bogale74@hotmail.com
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Bilaga 3  

INTERVJUGUIDE 

           

  

1. Berätta hur du förstår att en kvinna är förlossingsrädd  

 

2. Berätta hur vårdmötet påverkas om kvinnan har en känd förlossningsrädsla  

 

3. Berätta hur du tycker ett bra vårdmöte med en förlossningsrädd kvinna skall 

vara 

 

4. Berätta om svårigheter eller hinder i vårdmöten med förlossningsrädda kvinnor  

 

5. Hur skulle du vilja få utvecklas som barnmorska i vårdmötet med den 

förlossningsrädda kvinnan? 

 

6.  Hur tycker du att organisationen är anpassad för förlossningsrädda kvinnor 

 

7. Utbildning angående förlossningsrelaterad rädsla 

 

8. Ålder 

 

9. Antal yrkesverksamma år som barnmorska 

 

10.  Finns det något ytterligare du vill tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen  
        

Meningsbärande enheter Kondenserade me-

ningsbärande enheter 

Kod Underkategori Kategori 

//Om hon haft många polikliniska besök 

på förlossningen// Hon kanske haft önske-

mål om extra mödravårdkontakter// En del 

har ju ringt många gånger till förloss-

ningen//  

 

//Det finns ju dom som gått i Aurora// 

Hon vill gärna framhäva att hon gått i Au-

rora// 

Många vårdkontakter in-

nan förlossningsarbetet 

startat kan tolkas som 

tecken på rädsla 

 

 

Specifik samtalskontakt 

inför förlossningen pga 

rädsla 

 

 

Kvinnan kan visa sin 

rädsla genom att berätta 

om sin rädsla och vad 

den bottnar i. 

 

 

Kvinnan kan uttrycka 

sin rädsla genom skrik 

eller genom sitt bete-

ende. 

 

 

Vissa kvinnor är mycket 

svåra att komma få kon-

takt med andra är kon-

taktsökande. 

 

 

Kvinnans rädsla kan 

uppfattas genom fysisk 

kontakt 

Kvinnan kan ha svårt att 

bli undersökt 

 

 

Kvinnan kan ha svårt att 

slappna av i kroppen och 

följa med i förlossnings-

processen 

Uttrycker 

specifik oro 

eller rädsla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfattade 

beteende-

mässiga  

uttryck för 

rädsla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visar 

tecken som 

indikerar på 
rädsla 

Hur barnmors-

kor uppfattar 

förlossnings-

rädsla 

Att möta 

kvinnor 

med för-

lossnings-

rädsla 

//Det är inte säkert att hon är rädd för att 

föda, oron kan stå för nåt annat…att bar-

net ska dö eller nåt. Vissa kvinnor talar 

om vad dom är rädd för och uttrycker det 

öppet//  

 

//Om hon uppvisar ett beteende som tyder 

på att man har panik// Hon skrek fruktans-

värt hela passet// 

//Jag kan inte säga om det är någon speci-

fik signal.. men om hon kanske är lite 

avog  hon vill inte va med lite sådär 

//Dom blir väldigt stirriga, det kan va 

svårt att få kontakt med dom, dom vill int 

va med, lite sådär att nej// En del svarar 

nästan inte på tilltal, är som innesluten i 

sig själv// En del är ju som kontaktsö-

kande och frågar mycket// Om man går ut 

ur rummet så ringer dom direkt// 

//Man kan uppfatta rädslan ganska fort när 

man tar i en kvinna…hon kan va svår att 

komma nära och vara svårundersökt// 

Dom här som man int kan göra VU på, då 
börja man ju fundera// 

// Jag se ofta en spänd kvinna, som har 

svårt att slappna av och  jobba med krop-

pen// 
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