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Abstrakt: 
Bakgrund: Kvinnan i förlossningsarbete har haft stöd vid sin sida genom alla 
tider. För att få en så omfattande förståelse som möjligt av begreppet ”stöd till 
kvinnor i förlossningsarbete” genomfördes en begreppsanalys. 
Syfte: Syftet med begreppsanalysen var att definiera begreppet ”barnmorskans 
stöd till kvinnor i förlossningsarbete” genom syntes av texter hämtat från litteratur 
och intervjuer med svenska barnmorskor.  
Metod: En begreppsanalys med hybridmodell. Först en teoretisk fas med 
litteratursökning, därefter en fältstudiefas där fem barnmorskor intervjuades följt 
av en syntes med identifikation av begreppets kännetecken utifrån den teoretiska 
fasen och fältstudiefasen. Resultatdelen avslutas med fallbeskrivningar. 
Resultat: Barnmorskor ser hög närvaro och lyhördhet tillsammans med 
information och individualisering som viktiga delar av stödet till kvinnor i 
förlossningsarbete. Detta skapar tillsammans trygghet och tillit i relationen mellan 
barnmorskan och kvinnan. 
Slutsats: I detta examensarbete framkom fem empiriska kännetecken på stöd till 
kvinnor i förlossningsarbete. Utan de empiriska kännetecken, Trygghet, 
Information, Lyhördhet, Närvaro, Individualisering, kan inte känslan av stöd 
uppstå hos kvinnan i relationen mellan kvinnan och partnern/närstående och 
barnmorskan och kvinnan i förlossningsarbete. 
Klinisk tillämpbarhet: Barnmorskelitteraturen bör revideras så att närvaron i 
rummet av barnmorskan lyfts som ett kännetecken på stöd i samma grad som 
information och övriga kännetecken på stöd. Kunskap kring stöd kan utvecklas 
kliniskt genom exempelvis workshops på arbetsplatsen. 
 
Nyckelord: Stöd, begreppsanalys, barnmorska, information, närvaro, 
förlossningsarbete 
 
 
 
Abstract: 
Background: Women in labor have had support by their sides through all times. 
In order to gain as wide understanding as possible of the concept of ' support for 
women in labor, a concept analysis was carried out. 
Objective: The purpose of the concept analysis was to define the concept of 
"support to women in labor by midwives" through the synthesis of texts from 
literature and interviews with Swedish midwives. 
Method: A concept analysis with a hybrid model. First, a theoretical phase with 
literature search was performed, then a field study phase where five midwives 
were interviewed followed by a synthesis identifying attributes of the concept from 
the theoretical phase and the field study phase. The result ends with case 
descriptions. 
Result: Midwives see high presence and sensitivity along with information and 
individualisation as important parts of the support for women in labor. This 
together creates security and trust in the relationship between the midwife and the 
woman. 



 

 

Conclusion: In this thesis five empirical characteristics of support were revealed; 
security, information, sensitivity, presence and individualisation. Without these 
empirical characteristics, the sense of support cannot arise in the relationship 
between the woman and the partner/relatives and the midwife and the woman in 
labor. 
Clinic´s applicability: Midwifery literature should be revised so that the 
midwife´s presence in the room is lifted as a sign of support to the same degree as 
information and other characteristics of support. Knowledge of support as a 
concept can be developed and implemented in clinical setting through workshops 
in the workplace. 
 
Keywords: support, concept analysis, midwife, information, presence, labor 
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Inledning 
Barnmorskan har till uppgift att främja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa 

och stöd är ett komplext begrepp som förekommer i olika former. Att som 

barnmorska ge stöd och skapa en relation till en kvinna under förlossningen, tror vi 

är en av de viktigaste delarna i barnmorskans profession för att ge kvinnor en 

känsla av trygghet under förlossningsarbetet. Begreppet ”stöd till kvinnor i 

förlossningsarbete” valdes då båda författarna av examensarbetet hade erfarenheter 

av hur de är att ge stöd till kvinnor i förlossningsarbete ur ett personal- och 

anhörigperspektiv. Författarna hade även personlig erfarenhet av att känna ett 

starkt stöd från barnmorska eller annan personal i olika skeden i livet. För att få en 

så omfattande förståelse som möjligt av begreppet ”stöd till kvinnor i 

förlossningsarbete” genomfördes en begreppsanalys. 

 

Bakgrund 
Aktiv förlossning 
Öppningsskedet är indelat i två faser, latensfas och aktiv fas. Indelningen utgår 

från livmoderhalsens utplåningsgrad, modermunnens öppningsgrad och 

kontraktionernas intensitet och duration. Den aktiva fasen kan pågå under flera 

timmar och kvinnans behov av stöd kan variera. Under den aktiva fasen tränger 

barnet ner i bäckenbotten, modermunnen går från att vara öppen tre till fyra 

centimeter till fullvidgad. Ju mer modermunnen vidgas desto kraftigare blir 

smärtan. Denna förändring i slutet av öppningsskedet gör att de flesta kvinnor 

känner att de inte kan hantera smärtan i förlossningsarbetet utan någon form av 

stöttning genom uppmuntran (Hagberg, Marsál och Westgren 2014). 

 

I detta examensarbete definierar författarna förlossningsarbete som den aktiva 

fasen.  
 

Barnmorskans stöd 
Enligt Höjeberg (2011) har kvinnan i förlossningsarbete haft stöd vid sin sida 

genom alla tider och i de flesta kulturer. Det beskrivs i historian att ”kärlekens 

tjänarinnor” samlades när en kvinna skulle föda sitt barn. Dessa tjänarinnor 

benämns idag som jordemor, jordegumma och barnmorska. Historiskt beskriver 

man barnmorskan som en ödmjuk kvinna som inger styrka (Höjeberg, 2011). 
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Idag ska barnmorskan, enligt Svenska Barnmorskeförbundet, ha ett etiskt 

förhållningssätt samt stödja patientens integritet, autonomi och självbild och med 

hjälp av kommunikationen skapa delaktighet, tillit och trygghet. Barnmorskans 

profession utgår ifrån den internationella etiska koden som syftar till att stödja 

kvinnors och barns välbefinnande (Svenska barnmorskeförbundet, 2018).  

 

Lindgren, Christensen och Dykes (2016) skriver att barnmorskan ska vara 

stödjande och uppmuntrande mot den kvinna som är i förlossningsarbete. Genom 

att barnmorskan är uppmuntrande känner sig kvinnan stark i sig själv och vågar 

uttrycka sina behov.  
 

Stöd och relationer 

Lundgren (2004) skriver i sin artikel att en stark relation mellan kvinnan i 

förlossningsarbete och barnmorskan underlättar för att kunna stödja och läsa av 

varandras gränser i både kompetens från barnmorskan å ena sidan och kvinnans 

fysiska och psykiska förmåga att genomgå förlossningen å andra sidan. Om 

relationen är stark från början känner kvinnan ett bättre stöd från sin barnmorska 

och barnmorskan kommer i sin tur lättare se kvinnans behov av stöd. Denna 

relation bör skapas innan förlossningen för att barnmorskan ska lära känna 

kvinnans styrkor och svagheter. Genom att barnmorskan är lugn och empatisk i sitt 

stöd känner kvinnan att barnmorskan är närvarande och att hon har varit lyhörd 

även innan förlossningen. Detta skapar en trygghet hos kvinnan i 

förlossningsarbete och hon känner ett starkt stöd från sin barnmorska (Lundgren, 

2004). Detta styrker Kennedy (2002) med resultaten i sin artikel kring att 

barnmorskan ska finnas för kvinna genom att ge stöd och styrka inför utmaningen 

att föda utan att förlora kontrollen. 

I en artikel av Rosen (2004) skriver man om stödet till kvinnan i förlossningsarbete 

från olika personer till exempel från en partner, en doula, en kvinnlig anhörig eller 

en barnmorska eller sjuksköterska.  

Dolua kommer från grekiskan och betyder: kvinna som ger omvårdnad. En doula 

är en icke medicinskt utbildad stödperson. En dolua ska stödja kvinnan psykiskt 

och emotionellt, samt även kunna ge information kring det normala 

förlossningsförloppet (Akhavan och Lundgren, 2012).  
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Med vardera stödpersonen kan det finnas eventuella hinder eller möjligheter. Det 

är inte alltid en barnmorska har tid eller intresse att finnas där för kvinnan i 

förlossningsarbete. En partner kan sakna kunskaper och färdigheter att ge det stöd 

som kvinnan är i behov av. Ett stöd som initierats tidigt kan förbättra 

förlossningsarbetet men det kan vara oklart vilken part eller person stödet ska 

komma ifrån (Rosen, 2004). 
 

Stöd under förlossningen internationellt  

Enligt Renfrew et al. (2014) är definitionen av barnmorskans arbetssätt globalt att 

behandla kvinnan och hennes familj individanpassat, detta efter önskemål och 

kultur. Barnmorskan ska arbeta tillsammans med kvinnan för att stärka hennes 

sexuella och reproduktiva hälsa.  

 

Colley, Kao, Gau och Cheng (2018) menar att förlossningsarbetet är en stressande 

upplevelse världen över och barnmorskans stöd ska vara till gagn för kvinnan och 

skapa en positiv atmosfär för att kvinnan ska känna sig sedd och hörd. Enligt 

denna studie har man tidigare i Gambia mer fokuserat på ekonomi och kulturella 

faktorer istället för att fokusera på vad kvinnan upplever för behov under sin 

graviditet och förlossning.  

 

Studier från USA samt Sydamerika visar på goda resultat med minskad 

smärtupplevelse och ökad tillfredsställelse med förlossningen då en doula finns att 

tillgå under hela förlossningsarbetet (Lantz, Low, Varkey och Watson. 2005, 

Hofmeyr, Nikodem, Wolman, Chalmers och Kramer. 1991). 

 
Stöd under förlossningen nationellt 
Höglund, Lindgren och Larsson (2012) beskriver att kvinnor enligt svenska 

riktlinjer ska få speciell vård både psykiskt och fysiskt under sin graviditet. En 

barnmorska förväntas att bemöta alla födande kvinnor med respekt för deras 

olikheter och erfarenheter. 

 

Enligt Lindgren, Christensen och Dykes (2016) arbetar både kvinnor och 

barnmorskor för att förbättra arbetsmiljön för barnmorskor, för att barnmorskan 

ska kunna utföra sin profession i att stödja utifrån den etiska koden.  
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En studie av Akhavan och Lundgren (2010) visar att när en kvinna i Sverige har 

med sig en doula vet barnmorskan inte riktigt vilken plats hon ska ta i rummet när 

det gäller sin stödjande funktion. Doulor hör inte till vanligheten i Sverige och de 

är inte inräknade i hälso-och sjukvårdens personal. I Sverige har man tidigare 

genomfört ett projekt där man utbildat doulor som matchades till kvinnor med 

samma utländska härkomst. Det visade sig vara ett generellt bra stöd till dessa 

kvinnor.  

 

Enligt Svenska Barnmorskeförbundet (2018) ingår det i barnmorskans 

kompetensbeskrivning att hon ska stödja kvinnans självbild, värdighet, integritet 

och autonomi genom att skapa tillit, trygghet, delaktighet och jämlikhet. 

 

Teoretiskt perspektiv 

I detta examensarbete kommer författarna att använda sig av Halldorsdottir och 

Karlsdottirs teori från 2011 för att spegla resultatet. Halldorsdottir och Karlsdottir 

(2011) beskriver att barnmorskan bör arbeta efter en teori eller ramverk i sin 

profession för att skapa en stark professionell förankring som ramar in 

professionen och gör barnmorskan målinriktad i sitt yrkesutövande och i de möten 

barnmorskan ställs inför. I Halldorsdottir och Karlsdottirs (2011) teori beskrivs hur 

barnmorskan blir professionell i sitt bemötande mot de kvinnor som de kommer att 

möta och stödja. Syftet med Halldorsdottir och Karlsdottirs (2011) avhandling var 

att skapa en teori om vad som gör en barnmorska till en bra barnmorska. Deras 

teori går ut på att man som barnmorska kommer att stå inför många olika uppgifter 

i sin yrkesutövning som måste sammankopplas med erfarenhet och kunskap för att 

i mötet skapa en bra relation till den kvinna som barnmorskan har framför sig, 

detta för att kvinnan ska känna sig väl omhändertagen och för att det ska uppstå en 

bra kommunikation mellan dem. Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) 

sammanfattar detta i fem punkter. Punkt ett, innebär att barnmorskan skall bry sig 

om kvinnan och hennes familj på ett professionellt och individanpassat sätt. Punkt 

två, innebär att barnmorskan skall kombinera sin erfarenhet och kunskap för att 

skapa en professionell visdom. Punkt tre, innebär att barnmorskan skall inneha den 

kompetens som säkerhetsställer att kvinnan och barnet är i säkerhet under 

förlossningen. Punkt fyra, innebär att barnmorskan skall arbeta för en bra 

kommunikation mellan henne själv, kvinnan och kvinnans familj. Detta är viktigt 
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för att inte skapa oro hos kvinnan. Punkt fem, står för att barnmorskan själv ska må 

bra i sin profession. Genom att vara påläst och har en god kompetens i sitt yrke 

minskar risken för utbrändhet hos barnmorskan (Halldorsdottir och Karlsdottir 

2011).  
 
Problemformulering 
En av barnmorskans viktigaste uppgifter är att stödja kvinnan i förlossningsarbete. 

Det råder dock oklarheter kring begreppet stöd, vem stödet ska komma ifrån och 

dess innehåll. För att stödet till kvinnan i förlossningsarbete ska kunna ges på ett 

likartat sätt och med kvalité, behövs en djupare förståelse för begreppet. Den här 

begreppsanalysen bidrar med viktig kunskap om begreppet för att barnmorskor 

och barnmorskestudenter ska få en förfinad och fördjupad förståelse av begreppet 

stöd till kvinnan i förlossningsarbetet.  

 
Syfte 
Syftet med begreppsanalysen var att definiera begreppet ”barnmorskans stöd till 

kvinnor i förlossningsarbete” genom en syntes av texter hämtat från litteratur och 

intervjuer med svenska barnmorskor.  

 

Metod 
Design 
I en begreppsanalys analyseras ett fenomen med olika metoder, gemensamma 

beskrivningar sammanställs och begreppet beskrivs (Wiklund Gustin och Bergbom 

2017).  

 

En begreppsanalys kan genomföras på olika sätt. Den modell som kommer att 

användas är Schwartz-Barcott och Kim's hybridmodell som utgår från den 

teoretiska fasen som följs av en fältstudiefas som avslutas med en sammanfattande 

syntes. I den teoretiska fasen kommer begreppet att definieras med hjälp av olika 

typer av litteratur, så som vetenskapliga artiklar, facklitteratur och ordböcker. I 

fältstudiefasen sker intervjuerna med den tänkta populationen och resultatet 

sammanfattas. I den sista fasen sammanfattas resultatet från både den teoretiska 

delen samt resultatet från fältstudien och presenteras tillsammans (Schwartz-

Barcott och Kim 1986, 1993). Enligt Schwartz-Barcott och Kim (1986, 1993) ska 

en del av resultatet sammanfattats i demonstrationsfall såsom modellfall, gränsfall 

och motsatsfall. Modellfall försöker illustrera vad begreppet står för, vad som är 
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signifikant och centralt för begreppet. Gränsfall illustrerar var gränsen går för vad 

begreppet täcker in. I motsatsfall beskrivs vad ett visst begrepp definitivt inte 

innefattar. 

 
 
Genomförande 
Hybridmodellens faser enligt Schwartz-Barcott och Kim (1993): 

Teoretisk fas: 

1. Val av begrepp – i detta fall stöd  

2. Litteratursökning  

3. Beskriva olika begrepp och definitioner av stöd  

4. Sammanfattning av den teoretiska fasen  

  

Fältstudiefas: 

1. Förberedelse och val av område för studien  

2. Söka tillåtelse för att genomföra studien på det valda området  

3. Val av intervjudeltagare  

4. Insamling och analys av materialet   

 

Sammanfattande syntes:  

1. Bearbeta resultatet från den teoretiska fasen tillsammans med 

resultatet från fältstudiefasen. 

2. Skapa modellfall, gränsfall och motsatsfall som illustrerar och 

förklarar resultatet. 

 

Teoretisk fas  
Den teoretiska fasen inleddes med att välja begrepp och inhämta information om 

begreppet, detta enligt Schwartz-Barcott och Kim (1993). I den teoretiska fasen 

inhämtades information via artikel- och litteratursökning. Databaser som användes 

vid artikelsökning var PubMed och CINAHL. Inklusionskriterier för artiklarna var 

att de skulle vara skrivna på engelska eller svenska, inte vara äldre än 10 år och 

etiska överväganden skall vara omnämnda i artikeln. Exklusionskriterier för 

artiklarna var de som inte är skrivna på engelska eller svenska, artiklar äldre än 10 

år samt artiklar där man inte nämner etiska överväganden. Artiklarnas rubriker har 

lästs för att sortera ut dem med relevans. Därefter lästes artiklarnas abstrakt och 
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därmed skedde en utsortering, där de artiklar som inte där stämde överens med 

studiens syfte uteslöts. De artiklar som stämde överens med studiens syfte lästes i 

sin helhet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2017). De artiklar 

som ingår i den teoretiska fasen har granskats med granskningsmall från SBU 

(2014), denna granskningsmall avser att bedöma studiekvaliteten avseende syfte, 

urval, datainsamling, analys och resultat (SBU, 2014). Sökhistoriken presenteras i 

Bilaga 1. Författarna har även sökt via artiklars referenslistor för att få fram 

relevant litteratur som svarade till syftet. De huvudsakliga sökorden som använts 

var midwifery, support och second stage labor. 

  

Resultat teoretisk fas 
Definitioner av ordet stöd 
Enligt svenska akademins ordlista kan ordet stöd betyda moralisk hjälp (SAOL, 

2015). 
I Oxford Dictionary (2019) betyder ordet stöd att ge trygghet och uppmuntran.  

Enligt World Health Organization (WHO) inkluderar ordet stöd att kvinnan i 

förlossningsarbete känner närvaron av en barnmorska som inger trygghet och visar 

kompetens i arbetet. Barnmorskan ska även låta kvinnan vara delaktig i besluten 

kring sin situation (WHO, 2018). 

I International Confederation of Midwives (ICM) är barnmorskans stöd att skapa 

en relation till kvinnan och hennes familj för att barnmorskan och kvinnan 

tillsammans ska ta sig igenom förlossningsarbetet (ICM, 2008). 

Inom vetenskaplig litteratur är barnmorskans stödjande funktion inom 

förlossningsvården central. Med barnmorskans professionella stöd menas det stöd 

som barnmorskan är ansvarig för och kan ge utifrån kompetensbeskrivningen. Ett 

socialt stöd kräver en mer upparbetad relation. Stödet under förlossningsarbetet 

kan ges exempelvis av familjemedlemmar, doulor eller barnmorskor men 

barnmorskan är som professionell ytterst ansvarig föra att kvinnan 

underförlossningen får det stöd hon behöver. Ett kontinuerligt stöd ska finnas hos 

kvinnan hela tiden under förlossningsarbete med enbart korta avbrott, Vilka 

personer som ger stödet kan dock variera (Thorstensson, 2012., Hodnett, Gates, 

Hofmeyr och Sakal, 2013). 
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Studier som beskriver kvinnors upplevelser av stöd från barnmorskan i 

förlossningsarbete 

Lindgren, Rehn och Wiklund (2014) beskrev att kvinnor som fick stöd av en och 

samma person under sin förlossning upplevde större trygghet och mindre behov av 

medicinsk smärtlindring och fick i regel kortare förlossning. Man såg även att 

kontinuerligt stöd ledde till mindre instrumentella förlossningar. 

Detta styrker Kashanian, Javadi och Haghighi (2010) i en studie som visade att 

den grupp med kvinnor som fått ett anpassat stöd i form av en erfaren barnmorska 

som följde kvinnan under hela förloppet och gav kontinuerlig information till 

kvinnan hade en mindre utdragen förlossning, hade mer kraft i slutet av 

öppningsskedet och mer sällan behövde genomgå kejsarsnitt. Detta var i  

jämförelse med de kvinnor som ingick i den grupp där de enbart fick ett 

rutinmässigt stöd, avsaknad av kontinuerlig information då barnmorskan hade flera 

pågående förlossningar. 

 

Cheyne, McCourt och Semple (2013) kom fram till vikten av information kring 

förlossningsarbetet både innan och efter förlossningen för att kvinnan ska känna 

stort stöd och få en positiv upplevelse av sin förlossning. Även kommunikation 

mellan barnmorskan och kvinnan framstod som en viktig del i förlossningsarbetet, 

detta för att kvinnan skulle känna sig delaktig i beslut som fattas under hennes 

förlossning. Kvinnorna ansåg även att barnmorskans attityd i kommunikation hade 

stor betydelse för känslan av stöd.  

 

Enligt Hodnett, Gates, Hofmeyr och Sakala (2012) skulle kvinnan som var i 

förlossningsarbete känna trygghet och att hon har kontroll över situationen. Detta 

skapades hos kvinnan genom att barnmorskan gav information om vad som händer 

och gav kontinuerligt stöd, antingen själv med sin närvaro eller delegerat till annan 

person. Barnmorskan måste även anpassa sitt stöd efter kvinnans behov och 

förväntningar för att skapa trygghet hos kvinnan. Dessa förväntningar följs sedan 

upp av barnmorskan genom kommunikation med kvinnan och iakttagelser av 

henne och den person som stödjer henne. 
 

Heli och Svensson (2017) menade att kvinnan kände sig stark i förlossningsarbetet 

om hon kände tillit till barnmorskan redan när hon kommit in till förlossningen. 
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Alla kvinnor kände ett stort stöd från barnmorskan om hon från början hade en bra 

attityd mot kvinnan och att barnmorskan visade intresse för kvinnan och inte var 

ifrågasättande. Kvinnan kände sig då sedd, hörd och accepterad. Stödet ska vara 

individuellt och lyhört. För vissa kvinnor behövdes ett aktivt stöd medan vissa 

kvinnor kände stöd och trygghet bara av att personalen eller annan anhörig eller 

doula var på rummet. 
 

Bergstom, Richards, Morse och Roberts (2010) kom i sin studie fram till att en 

kvinna i förlossningsarbete som fått ett bra stöd från sin barnmorska kan göra att 

smärtan dämpas och hon får tillbaka kontrollen under förlossningen. Genom att 

prata med kvinnan om barnet, hur bra varje värk är och att förlossningen går 

framåt gjorde att kvinnan såg ett mål framför sig och orkade på så vis mer.  

 

Studier som beskriver barnmorskors upplevelser av att ge stöd till kvinnor i 

förlossningsarbete 

Ross-Davie, Cheyne och Niven (2013) har i en observationsstudie beskrivit att 

barnmorskans stöd till kvinnan skiljer sig mycket mellan de barnmorskor som 

observerats. Den vanligaste kategorin av stöd som uppmärksammats var 

emotionellt stöd följt av informativt stöd, konkret stöd och slutligen partnerns stöd. 

Den viktigaste delen av stöd som beskrivits i artikeln är barnmorskans 

kontinuerliga fysiska närvaro hos kvinnan. I studien har man sett att barnmorskors 

positiva stöttande varierar. Majoriteten av de observerade barnmorskorna visade 

på både negativa och neutrala beteenden i samband med stöd. Sammantaget sågs 

negativt stöd mer sällan. Detta resultat nämner inte bara mängden stödjande och 

icke-stödjande beteenden som observerats hos barnmorskorna utan bidrar även till 

en analys av den kvalitet av stöd som observerats.  

 

Bergstom, Richards, Morse och Roberts (2010) menade att när en kvinna i 

förlossningsarbete kände sig hjälplös var det viktigt med en bra relation med sin 

barnmorska som genom verbalt stöd kunde leda kvinnan tillbaka till egen kontroll 

och åter fokusera på målet. Det verbala stödet delades in i tre delar, först genom att 

barnmorskan påkallade uppmärksamhet från kvinnan, sedan placerade sig 

barnmorskan nära kvinnans ansikte och efter det sänkte hen rösten så att kvinnan 
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blev tvingad att fokusera för att kunna höra vad barnmorskan sade. Detta visade 

sig ha bra effekt eftersom kvinnan då tappade fokus på smärta och kunde få 

tillbaka kontrollen över förlossningsarbetet. 

 
En studie av Borders, Wendland, Haozous, Leeman och Rogers (2013) visade att 

verbalt stöd av barnmorskan under förlossningen innefattade bekräftelse till 

kvinnan, att barnmorskan delade med sig av information, vägledde kvinnan samt 

att barnmorskan stöttade genom att hon berättade om och pratade med barnet. Ett 

sätt för barnmorskan att bekräfta kvinnan när hon tvivlade på sin förmåga att föda 

barn var att ge uppmuntran. Barnmorskan informerade kvinnan om vad hon kan 

komma att känna och uppleva och samtidigt informerade hen om det som var 

normalt och förväntat. Vägledningen bestod till viss del av stöttning till kvinnan 

som gärna skall byta positioner under förlossningsarbetet, beroende på hur kvinnan 

och barnet mådde. Vägledningen innefattar även mantras. Mantras är verbala 

återkommande upprepningar av vissa ord eller en viss mening. Barnmorskan 

använde dessa stöttande ord/meningar med en anpassad ton för att få dem så 

förstärkta och uppmuntrande som den födande kvinnan var i behov av (Borders, 

Wendland, Haozous, Leeman och Rogers 2013). 

 

I en studie av Osborn och Hansson (2011) visade det sig att om barnmorskan 

använde sig av samma verbala bekräftelse oavsett om kvinnan hade 

epiduralbedövning eller inte så skedde det framsteg i förlossningen under de sista 

värkarna. 

Thorstensson (2012) har i sin doktorsavhandling beskrivit att barnmorskans 

professionella stöd under förlossningen i relation till kvinnans, samt partnerns 

behov, kan beskrivas i tre olika teman. Det första temat handlade om stöd som 

arbetsuppgift med kärnan att det var mer otydligt och inte lika väldefinierat som de 

medicinska arbetsuppgifterna för en barnmorska. Det man kunde tyda från 

resultaten i avhandlingen var att barnmorskors uppmärksamhet angående stöd 

varierar och att det är baserat på deras egen idé om vad vården under förlossningen 

syftar till, samt på deras egna erfarenheter. Andra temat handlade om barnmorskan 

och de blivande föräldrarna, att de har olika idéer om hur stöd skulle uttryckas och 

hur stödet skulle ge en känsla av trygghet. Barnmorskan och kvinnan/paret kom 
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överens om vikten av trovärdig kontinuerlig information när de erbjöds stöd för att 

skapa trygghet och säkerhet. När information inte gavs vid en given situation 

upplevde paret att det inte var stöttande från barnmorskans sida. Det sista temat 

var hur partnern och barnmorskan interagerar med varandra när de gav stöd. Om 

partnern var förstagångsförälder gav barnmorskan mer guidning i hur man kan ge 

stöd till kvinnan och därav blev partnern mer involverad i processen 

(Thorstensson, 2012).  

 
Sammanfattning av den teoretiska fasen 

Sammanfattningsvis kan stöd ges på olika sätt från barnmorskan eller genom att 

barnmorskan visar och förklarar för en partner eller annan person hur de ska stödja 

kvinnan i förlossningsarbetet. Stödet kan ges genom trygghet, information, närvaro 

och individualisering. Att barnmorskan och kvinnan har skapat en stark relation till 

varandra har visat sig ge en positiv förlossningsupplevelse. Genom att kvinnan och 

barnmorskan tillsammans vet varandras styrkor och svagheter kan barnmorskan 

vara lyhörd för kvinnans uttryck.  
 
 
Fältstudiefas 
I fältstudiefasen (Schwartz-Barcott och Kim,1993) förfinas beskrivningarna av 

stöd ur barnmorskans perspektiv. 

 

Datainsamling 

I den förberedande fasen kontaktades chefen på en svensk förlossningsavdelning 

per mail och ett personligt möte ägde rum med en förfrågan om att skicka ut 

information och anhålla om att utföra intervjuer med barnmorskor som jobbade på 

förlossningen i en mellanstor stad. Ett informationsbrev, se Bilaga 2, om studien 

lämnades till chefen som i sin tur ombads att vidarebefordra informationsbrevet till 

de anställda barnmorskorna. Barnmorskorna fick därefter välja om de ville delta 

eller avstå medverkan. Urvalet skedde med ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Medverkan i studien var frivillig och de som önskade delta fick återkomma via 

mail eller telefon. Inklusionskriterier för att delta i studien var att barnmorskorna 

skulle vara aktivt arbetande inom förlossningsvård. Exklusionskriterier för studien 

var icke tjänstgörande kliniskt verksam barnmorska inom förlossningsvård. 
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Fältstudiefasen bestod av semistrukturerade individuella intervjuer med en 

intervjuguide inspirerad av Kvale och Brinkman (2014). Intervjuguiden 

pilottestades på tre sjuksköterskor för att identifiera behov av korrigeringar inför 

barnmorskeintervjuerna. För information om intervjuguide se Bilaga 4. Fältstudien 

genomfördes i form av intervjuer med båda författarna närvarande. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en diktafonapplikation på författarnas mobiltelefoner. Det 

insamlade materialet transkriberades noggrant och ordagrant av författarna 

tillsammans. Inför intervjuerna förbereddes frågor och intervjuteknik studerades. 

Deltagarna fick själva välja tid och plats för intervjun som skedde i ett ostört rum 

på förlossningsavdelningen. En av deltagarna valde att genomföra intervjun på ett 

café. Intervjuerna tog cirka 20 minuter i anspråk. Båda författarna deltog under 

alla intervjuerna och alternerade mellan att ställa frågor till deltagarna. 

 

De fem deltagande barnmorskorna i denna studie hade varierande erfarenhet inom 

förlossningsvård och BB-vård. Arbetserfarenheten varierade mellan 11 månader 

till 20 år. För översikt av deltagarna se Tabell 1. Innan intervjun inleddes gavs 

information om studien och därefter fick deltagarna skriva under ett informerat 

samtycke om att delta i studien, se Bilaga 3. En påminnelse gavs till deltagarna om 

att de när som helst fick avbryta sitt deltagande utan att uppge någon anledning.   

 

 
Tabell 1. Översikt av deltagare 

Barnmorska Yrkesverksamma år 
som barnmorska 

Yrkeserfarenheter 

1 1 Förlossning 
2 3  Förlossning, BB 
3 4  Förlossning 
4 5  Förlossning 
5 20 Förlossning, BB 
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Analys 

Den transkriberade texten från intervjuerna och texten från den insamlade 

litteraturen inspireras av den induktiva och kvalitativa innehållsanalysen. Syftet 

med en innehållsanalys är att uppnå en sammanfattad och bred beskrivning av ett 

fenomen där resultatet presenteras i kategorier/begrepp. Den induktiva 

analysprocessen delas upp i tre faser; förberedelse, organisering och rapportering 

(Elo och Kyngäs, 2008). Genom att använda oss av Elo och Kyngäs (2008) 

innebar förberedelsefasen att hitta de specifika meningar/ord som skulle utmynna i 

kategorier. I organisationsfasen kategoriserades texten genom kodning för att hitta 

gemensamma begrepp. Därefter följde rapporteringfasen där bearbetade data 

analyserades och presenterades i ett resultat.   

 

Författarna började med att koda den transkriberade texten. Specifika ord som 

beskriver texten skrevs i marginalerna under tiden som texten lästes av båda 

författarna. Sedan skrevs dessa ord var för sig för att skapa subkategorier. Under 

denna tid bildades 26 subkategorier. Utifrån subkategorierna skapades 10 

generiska kategorier, detta för att minska antalet kategorier genom att förena de 

subkategorier som hade en gemensam nämnare. Genom abstraktion skapades fyra 

huvudkategorier, Barnmorskans plats i salen skapar trygghet, Barnmorskans 

kunskap och ledning ger stöd, Hinder i barnmorskans profession att ge stöd och 

När barnmorskan brister i sin profession, analysprocessen kan ses i Figur 1–4. 

Efter detta sammanfattades all data som framkommit i ett resultat (Elo och Kyngäs 

2008). 

 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har fyra krav inom forskningsetiken. Dessa fyra punkter är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Med informationskravet menas att de som deltar i studien har fått ett 

informationsbrev där studiens syfte presenterats och information förmedlades om 

att deltagandet var frivilligt och kunde avslutas när som helst utan motivering i 

enlighet med samtyckeskravet. Deltagarnas identitet och personuppgifter 

skyddades under hela forskningsprocessen enligt konfidentialitetskravet. I 

informationsbrevet beskrevs vidare att materialet som insamlats under 

forskningsprocessen hade använts endast till studiens ändamål och kommer att 
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destrueras efter godkänt examensarbete enligt nyttjandekravet. Författarnas egen 

granskning av etiska överväganden finns i Bilaga 5. Examensarbetet är ett 

vetenskapligt arbete utfört av studenter och utgår från vetenskaplig grund och då 

behövs ej godkännande från etikmyndigheten (Etikprövningsmyndigheten, 2019). 

 

Resultat av fältstudiefas 

Fältstudiefasen utmynnade i fyra huvudkategorier Barnmorskans plats i salen 

skapar trygghet, Barnmorskans kunskap och ledning ger stöd, Hinder i 

barnmorskans profession att ge stöd och När barnmorskan brister i sin profession. 
 
Barnmorskans plats i salen skapar trygghet 

Huvudkategorin ”Barnmorskans plats i salen skapar trygghet” utgår ifrån de  

generiska kategorierna värme, styrka och existens. 
  
Figur 1. Sub- och generiska kategorier som ingår i huvudkategorin 

Barnmorskan upplevde att när kvinnan känner sig välkommen från början på 

förlossningsavdelningen skapas en grund för trygghet, barnmorskan bekräftar 

kvinnans existens. När barnmorskan visar värme upplevs kvinnan trygg i 

barnmorskans närvaro. En av barnmorskorna uttrycker just detta; att hennes 

närvaro, hennes plats hos kvinnan är viktigare än det hon säger. I sin profession 

ska barnmorskan vara lyhörd och vara uppmärksam på kvinnans uttryck, det vill 

säga det hon inte själv berättar. En av barnmorskorna uttryckte att hon vill inge 

självförtroende till kvinnan för att hon ska tro på sig själv och ge henne styrka. En 

annan barnmorska uttrycker detta som ett teamarbete där kvinnan får stöd hela 
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vägen i förlossningsarbetet genom hög närvaro av barnmorskan. Alla barnmorskor 

uttrycker att hög närvaro på salen från personal inger trygghet och stöd. 

”Ehh, ja hög närvaro på sal tycker jag är främsta ehhh aa stödet. Att finnas” 

(Barnmorska 3). 

 
”Eeh, ja men dels för att jag tycker att alla kvinnor ska känna trygghet, eeh, och 

liksom ja, men vara trygga med att, ja men, min barnmorska finns där, ringer jag 

på klockan så finns hon där” (Barnmorska 4). 

 

Barnmorskans kunskap och ledning ger stöd 

Huvudkategorin ”Barnmorskans kunskap och ledning ger stöd” utgår ifrån de 

generiska kategorierna positivitet, personligt och vägledning. 

 
Figur 2. Sub- och generiska kategorier som ingår i huvudkategorin 

 

Alla barnmorskor uttrycker att ge mycket information till kvinnan skapar ett bättre 

förlossningsförlopp och bättre förlossningsupplevelse. Genom att låta kvinnan 

styra och se hennes individuella behov minskar rädsla och hon blir mer mottaglig 

för vägledning. Genom att skapa en personlig relation mellan barnmorskan och 

kvinnan gör att barnmorskan kan se kvinnans uttryck och olika behov och 

önskemål kring till exempel smärtlindring. En barnmorska uttrycker att vissa 

kvinnor har önskemål innan förlossningen startar men under förlossningsarbetet 

kan hennes behov och önskemål behöva ändras. Information från barnmorskan i 

det läget bekräftar att det är okej för kvinnan att ändra önskemålen. 
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”Betyd… har inte de, det lät ju typ ungefär som samma.. ja men man ger ju mycket 

information det har man ju sett att dom känner sig mer trygg åhh aa när man är 

där åh ger mycket information åh får åh man lyssna på dom, dom blir sedda öhh. 

Ja ” (Barnmorska 3). 

 

En barnmorska uttrycker att hennes uppgift egentligen var att finnas i bakgrunden 

eftersom det är kvinnan själv som ska föda barn, men som barnmorska ska du med 

din kunskap leda henne genom detta. Bekräfta för kvinnan när hon har ont och att 

det är normalt. En annan barnmorska menar att om man inte stödjer kvinnan får 

hon en dålig upplevelse som kan komma att påverka hela kvinnans liv till exempel 

genom förlossningsrädsla. En av barnmorskans uppgifter är att skapa en positiv 

förlossningsupplevelse för att undvika att förlossningen blir ett trauma för kvinnan.  

 

Hinder i barnmorskans profession att ge stöd 

Huvudkategorin ”Hinder i barnmorskans profession att ge stöd” utgår ifrån de 

generiska kategorierna störningar och ofullkomlighet. 

 
Figur 3. Sub- och generiska kategorier som ingår i huvudkategorin 

 

Alla barnmorskor uttrycker att hög arbetsbelastning och personalbrist utgör hinder 

och störningar för att stödja kvinnan. Barnmorskan känner sig då ofullkomlig och 

att hon brister i sin profession. En barnmorska uttrycker även att vissa anhöriga 

kan hindra henne från att själv vara stöd för kvinnan. De flesta barnmorskor 

uttrycker att det optimala vore att endast vara ansvarig för en kvinna i aktiv 

förlossning.  
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”Alltså förlossning nån annanstans som tar tid. Aaa, så att jag inte kan vara, så 

den patienten nästan blir bortglömd, man kanske bara går in och gör det man 

absolut måste, som koppla upp fosterljud eller nåt annat man måste göra. Man 

hinner inte med de här personliga, näh, stöttningen” (Barnmorska 5). 

 

Andra saker som kan störa barnmorskan i sitt stödjande till kvinnan är om det 

uppstår någon akut komplikation och barnmorskan måste bortse från behov annat 

än de relaterade till hennes medicinska komplikation. En barnmorska uttrycker 

detta som att kvinnan då ej känner stöd från sin barnmorska, men detta är en 

avvägning och det medicinska omhändertagandet måste ibland komma i första 

hand. ”Man vill ju verkligen. Det är ju därför man jobbar här, för att man vill 

vara med kvinnan, åh åh, supporta så mycket man kan” (Barnmorska 5). 

 

När barnmorskan brister i sin profession 
Huvudkategorin ”När barnmorskan brister i sin profession” utgår ifrån de 

generiska kategorierna oempatisk och nedvärderande. 

 
Figur 4. Sub- och generiska kategorier som ingår i huvudkategorin 

 

En barnmorska uttrycker att ett icke-stöd till kvinnor i förlossningsarbete är att 

nedvärdera henne och inte vara lyhörd. Det är även att gå emot patientens vilja. 

Om barnmorskan brister i sin profession och är oempatisk skadas relationen till 

kvinnan och stödet upphör. En barnmorska exemplifierar hur en barnmorska 

kommunicerar när hon sätter sig över och kör över en kvinnas uttryckta vilja:  

 

”Det är väl att göra som man själv tycker och inte lyssna på vad hon tycker. 

Tycker jag. Jag vill ha en eda. Nej då, det går så bra. Nej, jag vill inte ha en eda. 

Joo, du behöver ha en bara för att slappna av” (Barnmorska 1). 
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Barnmorskans bristande närvaro under förlossningsarbetet skapar ett icke-stöd och 

otrygghet hos kvinnan. En barnmorska uttrycker att om man sköter sin profession 

när man arbetar ska ett icke-stöd ej uppstå. Om en barnmorska låter sina privata 

bekymmer störa henne i sin profession, vilket det inte ska göra, uppstår ett icke-

stöd och barnmorskan blir oempatisk. En av barnmorskorna uttrycker behovet hos 

barnmorskan att sätta gränser för sitt stöd genom att säga att hen bara kan ge en 

viss del av sig själv. 

 

Sammanfattande syntes 
Fynden från den teoretiska fasen och fältstudiefasen sammanfattas här i en syntes, 

förståelsen leder slutligen till skapandet av demonstrationsfall som beskriver 

begreppet i kontexten (Schwartz-Barcott och Kim, 1986, 1993). 

Det som framkom i den teoretiska fasen var att stöd är något som kan ges på olika 

sätt och av olika personer; av barnmorskor, av doulor, av partnern och närstående. 

Stödet som kvinnan får under förlossningsarbetet är individuellt och beroende av 

kvinnans behov och barnmorskans sätt att ge stöd. För att kunna ge ett individuellt 

stöd till kvinnan måste barnmorskan vara lyhörd.  

 

Skillnaden mellan barnmorskornas beskrivningar av begreppet i fältstudiefasen 

och texterna i den teoretiska fasen var att det verbala stödet till kvinnan i 

förlossningsarbete hade en framträdande plats i den teoretiska fasen. Med verbalt 

stöd menar de att barnmorskan motiverar kvinnan genom att verbalt bekräfta hur 

bra hennes värkarbete är eller berätta att man ser barnet som är på väg ut 

(Bergstrom, Richards, Morse och Roberts, 2010; Borders, Wendland, Haozous, 

Leeman och Rogers, 2013; Osborne och Hansson, 2011). I barnmorskornas 

beskrivningar av begreppet i fältstudiefasen var närvaron av barnmorskan i 

förlossningsrummet mest framträdande.  

 

I båda faserna framkom att information under förlossningsarbetet gav kvinnan stöd 

och trygghet och ledde till en positiv förlossningsupplevelse. Den information som 

barnmorkan ger under förlossningsarbetet var att berätta vilka alternativ av 

smärtlindring som finns att tillgå eller förklara förlossningsarbetets förlopp 
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(Cheyne, McCourt och Semple, 2013; Hodnett, Gates, Hofmeyr och Sakala, 2012; 

Borders, Wendland, Haozous, Leeman och Rogers, 2013; Thorstensson, 2012).  

 

När en lyhörd barnmorska gett ett individualiserat stöd sågs positiva upplevelser 

hos kvinnan och kvinnorna genomgick mer sällan instrumentella förlossningar och 

de använde mindre smärtlindring. Detta styrker Kashanian, Javadi och Haghighi 

(2010) i sin studie om kvinnors upplevelse av stöd från sin barnmorska. 

 

Kännetecken 
I den teoretiska fasen och fältstudiefasen sammantaget framkom fem empiriska 

kännetecken på begreppet stöd under förlossning (se Figur 5).  

 
Figur 5. Empiriska kännetecken 

 

 

 

Demonstrationsfall 
Modellfall 
En kvinna ringer till förlossningsavdelningen och meddelar att hennes värkar nu är 

tre stycken på 10 minuter. Barnmorskan som tar samtalet lyssnar och välkomnar 

paret in till förlossningen där samma barnmorska möter upp. När kvinnan kommer 

till förlossningsavdelningen möts hon av barnmorskan hon tidigare talade med i 

telefon och känner sig direkt tryggare. I undersökningsrummet informeras kvinnan 

om förlossningsförloppet, vilka undersökningar som kommer att ske samt vilka 

alternativ till smärtlindring som finns och frågar därefter om kvinnans specifika 

önskemål, kvinnan känner sig då sedd och känner sig trygg i att få berätta sina 

behov av att barnmorskan engagerar sig eftersom hennes partner behöver åka hem 

till deras tre äldre barn. Kvinnan tas till förlossningssal. Barnmorskan har enbart 

Stöd 

Närvaro Trygghet 

Information Individualisering 

Lyhördhet 
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denna kvinna att fokusera på och kan närvara på rummet hela tiden, ger 

kontinuerligt information om det normala förlossningsförloppet, visar lyhördhet 

och trygghet. Barnmorskan anpassar sig efter kvinnans önskemål om att ringa till 

partnern så att denne hinner komma till själva förlossningsögonblicket och 

barnmorskan samarbetar med kvinnan för att ge henne en så positiv upplevelse av 

förlossningen som möjligt.  

 

Gränsfall 
En barnmorska har två kvinnor som båda är i förlossningsarbete samtidigt och 

måste därför gå emellan kvinnornas rum och instruera deras partners om vikten av 

att vara med kvinnan, kommunicera med henne och vara lyhörd för hennes behov 

under förlossningens gång. Barnmorskan instruerar den ena partnern att denne ska 

rapportera matintag och elimination samt berätta om värkarna tilltar. När 

barnmorskan är i rummet är hon fullt sysselsatt med att dokumentera förloppet och 

hinner inte kommunicera med kvinnan. Barnmorskan upplever att hon inte kan 

finnas där för båda kvinnorna samtidigt. Båda kvinnorna känner sig trygga och 

nöjda med det stöd deras barnmorska gav dem men barnmorskan känner en 

otillräcklighetskänsla. 

 

Motsatsfall 

En kvinna ringer in till förlossningsavdelningen och meddelar att hon är på väg till 

förlossningen tillsammans med sin partner eftersom hennes värkar har startat. 

Barnmorskan som svarar i telefonen kan inte möta kvinnan när hon kommer på 

grund av fullbelagd avdelning. Den barnmorska som möter kvinnan gör en första 

bedömningen men avslutar sedan sitt arbetspass då kvinnan kommer precis i 

skiftbytet. Kvinnan tilldelas en ny barnmorska när hon kommer in på 

förlossningssalen. Den tilldelade barnmorskan har tre kvinnor i förlossningsarbete 

och kan inte närvara i rummet mer än korta stunder men ser inte detta som ett 

problem då partnern är med. Barnmorskan gillar full fart och många förlossningar 

per natt för då går tiden fortare tills hon får gå hem. Barnmorskan dokumenterar 

medicinska åtgärder och genomför avsedda medicinska och omvårdnadsåtgärder 

enligt PM med målet friskt barn och frisk mor men kommunicerar i övrigt varken 

med kvinnan eller partnern. Barnmorskan avvisar kvinnornas individuella 
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önskemål om att partnern ska få sova över på förlossningsrummet med hänvisning 

till platsbrist och talar i övrigt inte med kvinnan eller hennes partner.  

 

Diskussion  
Sammanfattning av resultat 
Begreppet ”Stöd till kvinnor i förlossningsarbete utgörs av fem empiriska 

kännetecken; trygghet, information, lyhördhet, närvaro och individualisering. Stöd 

är något som varje kvinna behöver i sitt förlossningsarbete av en barnmorska, eller 

delegerat till en partner, en närstående, en doula, på ett individuellt sätt. Det är 

viktigt att kvinnan känner trygghet genom att barnmorskan är trygg för att kvinnan 

på bästa sätt ska kunna få en positiv förlossningsupplevelse. Detta kan kvinnan få 

om barnmorskan är närvarande och ger specifik information. Barnmorskan ska i 

sin profession vara lyhörd inför varje kvinna hon möter. Barnmorskans stöd till 

kvinnan i förlossningsarbete handlar om respekt för kvinnan och de närstående 

som kan stödja henne i förlossningsarbetet. 

 

Resultatdiskussion  
Diskussionen nedan utgår ifrån de fem empiriska kännetecknen som konstituerar 

begreppet stöd. 

 

Trygghet 
Resultaten i detta examensarbete visar på vikten av att barnmorskan förmedlar 

trygghet till kvinnan för att kvinnan på bästa sätt ska kunna få en positiv 

förlossningsupplevelse. Detta styrks av den valda barnmorsketeorin som beskriver 

att barnmorskan har många olika uppgifter i sin profession varav en är att skapa en 

bra relation till den kvinna som hon har framför sig så att kvinnan känner sig 

omhändertagen (Halldorsdottir och Karlsdottir, 2011). Detta styrks även genom 

resultatet av fältstudiefasen och genom Heli och Svensson (2017) i den teoretiska 

fasen. 

 

Detta anser författarna utmynnar i en konklusion att barnmorskans plats i rummet 

skapar trygghet för kvinnan och för partnern. En barnmorska ska inge trygghet och 

styrka i sitt möte med en kvinna och dennes partner. Det är även viktigt att 

barnmorskan har en positiv attityd i sitt bemötande för att kvinnan och hennes 

Ulrica Byrskog
Rubriknivåer: Ni har tre nivåer av rubriker i er diskussion egentligen, Rbriknivå 1- /huvudrubrik som är Diskussion. Sedan rubriknivå 2 som ska vara resultatsdiskussion, Etikdiskusison och Metoddiskussion. Sedan rubriknivå 3 som är era underrubrikerna under resultatsdiskussionen. Nu blandar ni så det är bara två. Se exempeluppsatsen ni utgått ifrån- och ändra detta så det blir korrekt innan den laddas upp i DIVA.
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partner/närstående ska känna sig välkommen, detta är något som styrks av Heli 

och Svensson (2017). 

 

Information 
Den teoretiska fasen lyfter främst upp kännetecknet information. Information 

framkommer även i fältstudiefasen som en viktig del i barnmorskans stöd. 

Resultaten visar att barnmorskans verbala stöd genom information och 

uppmuntran i förlossningsarbetet är en viktig del i stödet för att kvinnan ska klara 

av och orka genomgå den utmaning hon har framför sig. Den information som 

barnmorskan ger ska inge förtroende och uttrycka hennes kunskap inför kvinnan 

och hennes partner eller närstående.  

 

Detta styrker Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) i sin teori om att barnmorskan 

skall kombinera erfarenhet och kunskap i informationen. Att information är något 

som har en betydande roll i barnmorskans sätt att arbeta med kvinnan i 

förlossningsarbete har författarna uppmärksammat i både den teoretiska fasen och 

i fältstudiefasen. Författarna till denna studie anser att det är av stor vikt att ge 

information till kvinnan och hennes partner både före, under och efter 

förlossningen. Information har visat sig ha en positiv påverkan på kvinnans 

upplevelse av förlossningen. Detta beskrivs även i en studie av Cheyne, McCourt 

och Semple (2013). Även i fältstudiefasen tas detta upp som något de intervjuade 

barnmorskorna upplevt hos de kvinnor som de mött.  

 

Lyhördhet  
Resultaten visar att barnmorskan ska vara öppen och lyhörd samt ha möjlighet att 

individualisera stödet efter kvinnors behov och önskemål. Genom detta skapar 

barnmorskan även en stark relation till kvinnan som i sin tur gör de lättare att 

kommunicera. Kommunikation och lyhördhet hör samman för att barnmorskan ska 

kunna utforma det stöd som kvinnan är i behov av och detta beskrivs i 

barnmorskelitteraturen om ”trygg förlossning” (Heli & Svensson, 2017). 

 

Genom lyhördhet hos barnmorskan i kommunikation mellan barnmorskan och 

kvinnan är det lättare för kvinnan att ta emot och vara delaktig i beslut angående 

hennes förlossningsförlopp. Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) beskriver att 
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kommunikation som kan relateras till lyhördhet är en viktig del i barnmorskans 

profession för att bemöta både kvinnan och hennes partner eller närstående. 

 

Författarna till detta examensarbete anser att genom lyhördhet i sin profession som 

barnmorska kan hon känna sig starkare i sin stödjande roll till kvinnan och hennes 

partner eller närstående. Detta genom att barnmorskan lättare kan höra och se 

kvinnans behov och instruera partner eller närstående i stödjande åtgärder.  

 

Närvaro  
Skillnaden mellan resultaten i den teoretiska fasen och fältstudiefasen gällande 

kännetecknet ”närvaro” i begreppet ”stöd i förlossningsarbetet” utgör 

huvudresultat. Litteraturen i den teoretiska fasen beskriver inte närvaro i den 

omfattning som den beskriver övriga kännetecken på stöd. Fältstudiefasen visar 

som ett komplement till den teoretiska fasen att trygghet skapas när barnmorskan 

är närvarande både psykiskt och fysiskt för att ge kvinnan stöd. Att trygghet 

skapas när barnmorskan är närvarande styrks av annan forskningslitteratur till 

exempel genom en artikel skriven av Thelin, Lundgren och Hermansson (2014) 

där man intervjuat tio barnmorskor som fått beskriva när de känner att de ger ett 

starkt stöd till kvinnan i förlossningsarbete. Resultatet visade bland annat att när 

barnmorskan kan vara närvarande upplever hon att kvinnan känner ett starkt stöd 

från sin barnmorska. 

 

Även Aune, Amundsen och Skaget (2014) kom i sin studie fram till att 

barnmorskans psykiska och fysiska närvaro är viktig för att kvinnan ska känna ett 

starkt stöd i sitt förlossningsarbete från sin barnmorska. I samma studie upplever 

barnmorskan att närvaro även är bra för hennes profession då hon får en bättre 

överblick av förlossningsförloppet där det direkta stödet från barnmorskan gynnar 

relationen mellan barnmorskan och kvinnan.  

 

En studie som beskriver närvarons betydelse mätte kvalitet och kvantitet av stöd i 

förlossningsvården i Skottland (Ross-Davie, Cheyne & Niven, 2013). Författarna 

menade att den viktigaste delen av stöd åter är barnmorskans fysiska närvaro. 

Kvinnan är i behov av bekräftelse för att hon ska kunna känna att hon har kontroll 

på situationen. Med hög närvaro i rummet och när barnmorskan intar en ledande 
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roll inför kvinnan, hennes partner eller närstående, då bekräftas kvinnan. Det är 

samstämmigt med Halldorsdottirs och Karlsdottirs (2011) teori som beskriver att 

en barnmorska ska skapa och upprätthålla en god kommunikation med kvinnan för 

att undvika att skapa oro hos henne. 

 

Under kvinnans förlossningsarbete kan kommunikationen endast skapas och 

upprätthållas med närvaro. Det är samstämmigt med en kvalitativ studie om hur 

olika vårdgivare som till exempel familjemedlemmar, sjuksköterskor, 

barnmorskestudenter, barnmorskor och läkare hanterar smärta och oro hos 23 

kvinnor i öppningsfasen (Bergstrom, Richards, Morse & Roberts, 2010). 

Författarna till studien beskriver vikten av en bra relation mellan barnmorskan och 

kvinnan för att kvinnan ska kunna fokusera på målet och lyssna på de motiverande 

ord och handlingar som barnmorskan ger kvinnan då hon ger stöd. 

Sammanfattningen var att barnmorskans kunskap förmedlat i ord och handling och 

barnmorskans ledande förmåga det som ger kvinnan stöd när barnmorskan är 

närvarande i rummet (Bergstrom, Richards, Morse & Roberts, 2010). 

 

De intervjuade barnmorskorna i examensarbetet påpekade att en barnmorska som 

brister i sin närvaro utgör ett hinder för utövandet av professionen. Resultatet tyder 

på att barnmorskorna identifierade stöd och respekt för dem de möter som en del i 

sin profession. Ibland kan barnmorskan känna sig ofullständig och kan ej ge ett bra 

stöd eller styrka till kvinnan även om viljan fanns. 

 

Bristen på personal och den höga arbetsbelastningen är något de intervjuade 

barnmorskorna påpekar utgör ett hinder för utövandet av deras profession i linje 

med Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) som i teorin beskriver att det är viktigt 

att barnmorskan trivs med sin profession för att hon ska klara av de utmaningar 

som krävs för att stödja kvinnorna i förlossningsarbete.  

 

I en artikel av Maputle (2018) gjordes en observationsstudie som visar att 

barnmorskor som har ansvar för mer än en kvinna i förlossningsarbete samtidigt 

känner sig otillräcklig och kände att de inte kunde ge kvinnan det stöd hon var i 

behov av.  
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När barnmorskan brister i sin profession anser författarna att man helt går emot 

Halldorsdottir och Karlsdottir (2011) teori genom att varken visa empati eller 

styrka i närvaron. Resultaten visar att när barnmorskan brister på detta sätt upphör 

allt stöd som kvinnan har rätt till när hon är i förlossningsarbete och det övergår till 

icke-stöd närbesläktat med disrespekt. Det författarna kan utläsa av resultatet både 

från den teoretiska fasen och fältstudiefasen är att om kvinnan inte upplever sin 

barnmorska som närvarande ökar antalet kvinnor som är missnöjda med sin 

förlossning. 

 

Individualisering 
I en nyligen publicerad artikel i Lancet Global Health (2019) beskriver författarna 

bristande respekt hos barnmorskor globalt för de kvinnor de möter i vården. Det 

förklaras av stress. De beskriver barnmorskor som inte ger individanpassad vård, 

inte inger trygghet, där kvinnor inte informeras, barnmorskan saknar lyhördhet och 

brister i närvaro. Motsatsen till stöd kan förstås som disrespekt och icke-stöd, som 

avsaknad av respekt för kvinnan (Afulani, Philips, Aborigo och Moyer, 2019). För 

att värna barnmorskors respekt för kvinnor i vården föreslås en kurs i hur 

barnmorskan ska kunna hantera stress som leder till icke-stöd och icke-respekt. 

När omvårdnaden individualiseras känner sig kvinnan sedd, hörd och stöttad under 

sin förlossning. När vården inte är individualiserad tror författarna till detta 

examensarbete att kvinnan känner sig bortprioriterad. Hon får därmed en negativ 

känsla och upplevelse av icke-stöd och icke-respekt från sin barnmorska (Afulani, 

Philips, Aborigo och Moyer, 2019).  

 
 
Etikdiskussion  
Författarna i Lancet Global Health (2019) menade att barnmorskor borde kunna 

ställas till svars för hur de stödjer och respekterar eller icke-stödjer och visar 

disrespekt för kvinnor i förlossningsarbete (Afulani, Philips, Aborigo och Moyer, 

2019). Det är en komplex fråga som inte rymdes inom det föreliggande 

examensarbetet. Frågeställningen var okomplicerad. Författarna fyllde i en 

blankett om etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor (se. 

Bilaga 5). Resultat av egengranskningen visade att ingen etisk prövning behövde 

genomföras. Författarna till examensarbetet har inte identifierat något etiskt 

dilemma under forskningsprocessen.  
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Gällande uppsatsens ämne, finns det etiska dilemman i gränslandet av vad stöd och 

icke-stöd kliniskt kan innebära. Afulani, Philips, Aborigo och Moyer, (2019) 

skriver i en artikel att om en kvinna får ett respektlöst bemötande från sin 

barnmorska kan detta leda till att hon väljer att inte genomgå en förlossning igen. 

Resultaten i föreliggande examensarbete kan utgöra grunden för en etisk 

diskussion i sakfrågan som sträcker sig längre än vårt presenterade motsatsfall 

gällande icke-stöd och disrespekt.  

 

Gällande forskningsprocessen fick författarna kontakt med deltagarna i denna 

studie via chefen på den förlossningsavdelning där alla deltagarna är anställda. De 

informerades om att deltagandet var frivilligt och deltagandet kunde när som helst 

avbrytas och materialet destrueras när examensarbetet är godkänt. 

Personuppgifterna har skyddats mot obehöriga genom förvaring i försluten mapp. 

Detta enligt de fyra kraven inom forskningsetiken (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Metoddiskussion 
Trovärdigheten i en kvalitativ studie bedöms genom tillförlitlighet, giltighet och 

överförbarhet (Lundman & Graneheim, 2017).  

 

Ingen av författarna till examensarbetets har tidigare gjort en liknande studie, 

vilket kan påverka tillförlitligheten i resultatet. Den intervjuguide som använts har 

utformats av författarna enligt instruktioner i litteraturen av Kvale och Brinkman, 

(2014). Intervjuguiden har pilottestats på tre sjuksköterskor med viss revidering för 

att göra frågorna förståeliga för barnmorskorna som deltagit i studien. 

Intervjuguiden stärker giltigheten i studien.  

 

Metodbeskrivningarna stärker tillförlitligheten i studien även om en potentiell 

svaghet i giltigheten var intervjun på café där den intervjuade eventuellt hämmades 

i sina svar relaterat till omgivningen. Några av de intervjuade uttryckte att de var 

obekväma med att spelas in på mobiltelefon. Detta kan enligt författarna till viss 

del påverka resultatets giltighet genom begränsande svar.  

 

Författarna har tyglat sin förförståelse genom datainsamlings och analysprocess 

vilket stärker tillförlitligheten att resultaten härrör från intervjuerna och inte från 
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författarnas förförståelse (Lundman & Graneheim, 2017). Den relation som kan 

uppstå mellan författarna och den intervjuade kan ibland bli påverkad så att den 

intervjuade anpassar sina svar och säger det de tror att författarna vill höra 

(Henricsson, 2012). 

 

Trovärdigheten för resultaten i examensarbetet som helhet anser författarna vara 

god då resultaten styrks av att de intervjuade barnmorskorna arbetar aktivt inom 

förlossningsvård. Den spridda yrkeserfarenheten bland barnmorskorna stärker 

giltigheten. Även barnmorskornas likheter och olikheter och antalet intervjuade är 

en bra grund för en begreppsanalys (Schwarts-Barcott och Kim, 1993). 

Giltigheten styrks genom att det inhämtade materialet från intervjuerna visar på 

olikheter och likheter i materialet. 

 

Båda författarna medverkade vid alla intervjuer samt i analysen av materialet. 

Detta tros ha ökat tillförlitligheten då båda författarna fått samma helhetsintryck av 

materialet från intervjuerna till analysprocessens avslut. Artiklarna som använts i 

den teoretiska fasen anses öka tillförlitligheten i examensarbetets resultat då båda 

författarna varit delaktiga i analysen.  

 

En begränsning av överförbarheten av resultaten är att kvinnornas perspektiv inte 

lyfts fram i fältstudiefasen. Kvinnornas perspektiv beskrivs i den teoretiska fasen 

och ingår i syntesen, kännetecknen, samt i fallbeskrivningarna vilket stärker 

studiens giltighet. Resultatet från barnmorskans perspektiv på stöd i den teoretiska 

fasen är särskilt värdefull som komplement till fältstudiefasen.  

 

Slutsats 
Utan de empiriska kännetecken närvaro, trygghet, information, individualisering 

och lyhördhet, som definierar begreppet stöd, kan inte känslan av stöd uppstå hos 

kvinnan i relationen mellan barnmorskan och kvinnan i förlossningsarbete.  

 

Genom att genomföra detta examensarbete vill vi uppmuntra barnmorskor att visa 

respekt för kvinnan i förlossningsarbete, och tillsammans utveckla sättet att stödja 

kvinnor som befinner sig i förlossningsarbete. Genom att barnmorskor får en 

gemensam syn på begreppet stöd ökar deras förståelse för att olika arbetssätt och 
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miljöer kan vara mer eller mindre stödjande. De kan även se möjligheterna att 

involvera partner eller närstående i stödjandet till kvinnan medan barnmorskan vid 

behov kan fokusera på det medicinska.  

 

Klinisk tillämpbarhet 
Barnmorskelitteraturen bör revideras så att närvaron i rummet av barnmorska 

lyftas som ett kännetecken på stöd i litteraturen i samma grad som information och 

övriga kännetecken på stöd. Barnmorskor kan använda sig av resultaten i detta 

examensarbete för att utveckla sin förståelse kring hur kvinnor kan stödjas i 

förlossningsarbetet, i workshops och utvecklingsdagar. Resultaten kan bidra till en 

förståelse för att alla barnmorskor och partner/närstående stödjer på olika sätt men 

också hur nära orden stöd och respekt står varandra.  

 

Förslag till vidare forskning 
Författarna till detta examensarbete menar att kännetecknen i begreppet stöd kan 

utgöra grunden för en intervention på förlossningen som arbetsplats för att 

tillsammans skapa en trygg arbetsgrupp som behärskar attributen för begreppet 

stöd till kvinnorna i förlossningsarbete och till partner eller närstående.  

 

 

 

 



 

27 
 

Referenser 
Afulani, PA., Philips, B., Aborigo, RA & Moyer, CA. (2019). Person-centred 
maternity care in low-income and middle-income countries: analysis of data from 
Kenya, Ghana, and India. The Lancet Global Health. 7, 96–109.  
 
Akhavan, S. & Lundgren, I. (2012). Midwives´experiences of doula support for 
immigrant women in Sweden – A qualitative study. Midwifery, 28, 80-85. doi: 
10.1016/j.midw.2010.11.004 
 
Aune, I., Amundsen, HH. & Skaget, LC. (2014). Is a midwife´s continuous 
presence during childbirth a matter of course? Midwives´experiences and thoughts 
about factors that may influence their continuous support of women during labour. 
Midwifery. 30, 89-95. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2013.02.001. 
 
Bergstrom, L., Richards, L., Morse, JM. & Roberts, J. (2010). How caregivers 
manage pain and distress in Second-Stage labor. Journal of Midwifery Womens 
Health, 55 (1), 38-45. doi: 10.1016/j.jmwh.2009.05.001. 
 
Borders, N., Wendland, C., Haozous, E., Leeman, L., & Rogers, R. (2013). 
Midwifes’ Verbal Support of Nulliparous Women in Second-Stage Labor. 
JOGNN. 42, 311-320.  
DOI: 10.1111/1552-6909.12028     
 
Cheyne, H., McCourt, C. & Semlpe, K. (2013). Mother knows best: Developing a 
consumer led, evidence informed, research agenda for maternity care. Midwifery, 
29, 705-712. doi: 10.1016/j.midw.2012.06.015. 
 
Colley, S., Kao, C-H., Gau, M & Cheng, S-F. (2018). Women´s perception of 
support and controll during childbirth in The Gambia, a quantitative study on 
dignified facility-based intrapartum care. BMC Pregnancy and Childbirth. 18 
(413). https://doi.org/10.1186/s12884-018-2025-5. 
 
Etikprövningsmyndigheten. (2019). Behöver jag ansöka om etikprövning? Hämtad 
2019-05-10 från https://etikprovning.se/  
 
Hagberg, H., Marsál, K. & Westgren, M. (2014). Obstetrik. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Halldorsdottir, S. & Karlsdottir, SI. (2011). The primacy of the god midwife in 
midwifery services: an evolving teory of professionalism in midwifery. 
Scandinavian journal of caring sciences. 25, 806-817. Doi:10.1111/j.1471-
6712.2011.00886.x. 
 
Heli, S. & Svensson, L. (2017). Trygg förlossning. Stockholm: Gothia 
fortbildning. 
 
Henricsson, M. (Red.). (2012). Vetenskaplig teori och metod. Från idé till 
examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
 

https://etikprovning.se/


 

28 
 

Hodnett, E., Gates, S., Hofmeyr, G. & Sakala, C. (2012a). Continuous support for 
women during childbirth. Chochrane Databas, doi: 
10.1002/14651858.CD000012.pub4. 
 
Hodnett, E., Gates, S., Hofmeyr, G. & Sakala, C. (2013). Continuous support for 
women during childbirth. Chochrane Databas Syst Rev.15(7):CD003766. 
 
Hofmeyr, G.J., Nikodem, V.C., Wolman, W.L., Chalmers, B.E. & Kramer, T., 
1991.Companionship to modify the clinical birth environment: effects on progress 
and perceptions of labour and breastfeeding. British Journal of Obstetrics and 
Gynaecology 98, 756–764.https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1991.tb13479.x 
 
Höglund, B., Lindgren, P. & Larsson, M. (2012). Midwives’ knowledge of, 
attitudes towards and experiences of caring for women with intellectual disability 
during pregnancy and childbirth: A cross-sectional study in Sweden. Midwifery, 
29, 950–955. 
 
Höjeberg, P. (2011). Jordemor. Barnmorska och Barnaföderska, barnafödandets 
historia i Sverige. Carlsson bokförlag: Stockholm. 
 
International Confederation of Midwives. (2008) International Code of Ethics for 
midwives. Hämtad 2 september, 2019 från ICM, 
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-
files/2019/01/cd2008_001-eng-code-of-ethics-for-midwives.pdf 
 
Kashanian, M., Javadi, F. & Haghighi, MM. (2010). Effect of continuous support 
during labor on duration of labor and rate of cesarean delivery. International 
Journal of Gynecology and Obstetrics, 109, 198-200. doi: 
10.1016/j.ijgo.2009.11.028. 
 
Kennedy H.P. (2002). The midwife as an “instrument” of care. American Journal 
of Public Health, 92(11), 1759–60. 
 
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Lantz, P., Low, S., Varkey, S. & Watson, R., 2005. Doulas as childbirth 
paraprofessionals: Results from a national survey. Women’s Health Issues 15, 
109–116. doi:10.1016/j.whi.2005.01.002 
 
Lindgren, H., Christensson, K. & Dykes, K (red.). (2016). Reproduktiv hälsa- 
barnmorskans kompetensområde. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Lindgren, H., Rehn, M. & Wiklund, I. (2014). Barnmorskans handläggning vid 
normal förlossning – forskning och erfarenhet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Lundgren, I. (2004). Releasing and relieving encounters: experiences of pregnancy 
and childbirth. Scandinavian Journal of Caring Siences, 18, 368–375. 
 

https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1991.tb13479.x


 

29 
 

Lundman, B. & Hällgren Graneheim, U. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. M. 
Graneskär & B. Höglund - Nielsen (red.). Tillämpad kvalitativ forskning inom 
hälso- och sjukvård (3.Uppl., ss. 219-234). Lund: Studentlitteratur. 
 
Maputle, MS. (2018). Support provided by midwives to women during labour in a 
public hospital, Limpopo Province, South Africa: a participant observation study. 
BMC Pregnancy and Childbirth. 18(210). https://doi.org/10.1186/s12884-018-
1860-8. 
 
Osborne, K., & Hanson, L. (2011). Directive Versus Supportive Approaches Used 
by Midwives When Providing Care During the Second Stage of Labor. Journal of 
Midwifery & Women´s Health. 57 (1), 3-11. doi:10.1111/j.1542-
2011.2011.00074.x  
 
Oxford Dictionary. (2019). Hämtad 2019-09-02 från  
https://www.lexico.com/en/definition/support  
 
Renfrew, MJ., Homer, C., Downe, S., McFadden, A., Muir, N., Prentice, T & 
Hoope-Bender, P. (2014). Midwifery. An Executive Summary for The Lancet´s 
Series. The Lancet Series on Midwifery.  
 
Rosen P. (2004). Supporting women in labor: analysis of different types of 
caregivers. Journal of Midwifery and Women’s Health. 49(1), 24–31. 
doi:10.1016/j.jmwh.2003.10.013. 
 
Ross-Davie, M-C., Cheyne, H., & Niven, C. (2013). Measuring the quality and 
quantity of professional intrapartum support: testing a computerised systematic 
observation tool in the clinical setting. BMC Pregnancy and Childbirth. 13 (163), 
1-12.  
 
Schwartz-Barcott, D. & Kim, S. (1993). An Expansion and Elaboration of the 
Hybrid Model of concept Development. In B.L. Rodgers, & C.A. Knave (Eds.), 
Concept Development in Nursing. Foundation, Techniques and Applications. 
Philadelphia: W.B. Sanunders Company.  
 
Svenska barnmorskeförbundet. (2018). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
barnmorska. Hämtad 2018-09-26 från https://www.svenska 
barnmorskeförbundet.se  
 
Svenska barnmorskeförbundet. (2018). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
barnmorska. Hämtad 2019-05-22 från 
https://www.svenskabarnmorskeförbundet.se 
 
Svenska akademins ordlista (SAOL). (2015). Hämtad 2018-09-26 från 
https://svenska.se 
 
Thelin, IL., Lundgren, I. & Hermansson, E. (2014). Midwives´ lived experience of 
caring during childbirth – a phenomenological studie. Sexual and Reproductive 
Health Care. 5, 113-118. http://dx.doi.org/10.1016/j.srhc.2014.06.008. 
 

https://www.lexico.com/en/definition/support


 

30 
 

Thorstensson S. (2012). Professional support in childbearing, a challenging act of 
balance. (Doktorsavhandling). Örebro Universitet. Institutionen för 
hälsovetenskap och medicin. 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer. Hämtad 2018-11-30 från 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
 
Walker, L.O. & Avant, K.C. (2011). Strategies for theory construction in nursing. 
(5. ed.) Upper Saddle River, N.J. 
 
Wiklund Gustin, L. & Bergbom, I. (2017). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och 
praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
World Health Organization. (WHO). (2018). WHO recommendations: intrapartum 
care for a positive childbirth experience. Hämtad 2019-09-02 från 
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-
guidelines/en/ 
  

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/intrapartum-care-guidelines/en/


 

31 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 
Översikt Litteratursökning 
Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffa
r 

Antal 
lästa 
abstrac
t 

Antal artiklar 
använda i 
begreppsanalyse
n 

PubMed Support 
and second 
and labor 
and stage 
and 
midwifery 

10 år, engelska 
och svenska 

70 7 7 

CINAH
L 

Support 
and 
midwifery 
and care 
and 
empowerm
ent 

10 år, engelska 
och svenska 

39 5 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

32 
 

Bilaga 2 
 
Inbjudan att delta i studie 
 
Vi är två barnmorskestuderande som skriver ett examensarbete om begreppet stöd 
till kvinnor i förlossningsarbete. Vi studerar vid Högskolan Dalarna, utbildningens 
andra termin av tre.  
 
Vi söker barnmorskor att intervjua om begreppet stöd till kvinnor i 
förlossningsarbete. Vad innefattar barnmorskans stöd till kvinnor i 
förlossningsarbete? Hur kan vi stödja kvinnan bättre? Varför ska vi vara stödjande 
för kvinnan? Vad har det för betydelse att vi stöder kvinnor i förlossningsarbete? 
Vad kan hindra oss att vara stödjande? Var går gränsen för när vi inte längre 
stödjer utan ger icke-stöd?  
 
Om du vill medverka och berätta om dina erfarenheter och tankar kring begreppet 
stöd till kvinnor i förlossningsarbete blir du härmed tillfrågad om att medverka i en 
intervju som kommer att ligga till grund för resultatet i vårt examenarbete på 
barnmorskeutbildningen. Resultatet kommer att delges dig som deltar, din 
arbetsplats samt våra medstuderande.  
 
Intervjun beräknas ta 40 minuter och sker på för dig valfri tid och plats enligt 
önskemål. Intervjun spelas in på band, skrivs ut i text, materialet destrueras efter 
att examensarbetet färdigställts och examinerats.  
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att närmare förklara 
varför. Din identitet kommer inte att röjas och ditt namn kommer inte att användas 
i examensarbetet. Endast Lina och Pernilla kommer att ha tillgång till din 
information.  
 
Välkommen att kontakta Lina Larsson eller Pernilla Tomtlund på mail eller telefon 
senast den 26/4 2019. 
 
 
Med vänlig hälsning: 
 
Lina och Pernilla 
 
Lina Larsson   Pernilla Tomtlund 
Barnmorskestudent  Barnmorskestudent 
Mail:x    Mail: x 
Tele: x    Tele: x 
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Informerat samtycke till studie om stöd till kvinnor i 
förlossningsarbete 

 
 

Medgivande 
 

● Jag har tagit del av informationen och samtycker till att delta och vet vem 

som kan ge svar på eventuella frågor. Jag deltar frivilligt och kan 

närsomhelst avbryta mitt deltagande. Jag är medveten om att svaren 

behandlas konfidentiellt och intervjuerna kommer att destrueras efter att 

resultaten publicerats och godkänts som examensarbete. Jag får då del av 

examensarbetet.  

 
 
Ort, datum och namnteckningar 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
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Intervjuguide 
Vi ska göra en begreppsanalys som ska beskriva begreppet stöd från barnmorskan 

till kvinnan i förlossningsarbete. Det vi vill veta mer om är hur barnmorskan 

använder sig av begreppet stöd till kvinnor i förlossningsarbete. 

Vi kommer att ställa några frågor om dig som barnmorska i inledningen av 

intervjun för att sedan gå vidare med frågor kring begreppet.  

 

Inledningsfrågor: 

 -Hur länge har du arbetat som barnmorska? 

 -Hur mycket jobbar du som barnmorska? 

 -Vad har du för yrkeserfarenheter? 

 

Begreppsfrågor: 

 - Vad innefattar barnmorskans stöd till kvinnor i förlossningsarbete? 

 - Hur kan vi stödja kvinnan bättre under förlossningsarbetet? 

 - Varför ska vi vara stödjande för kvinnan i förlossningsarbetet? 

 - Vad har det för betydelse att vi stöder kvinnor i förlossningsarbete? 

 - Vad kan hindra oss att vara stödjande för kvinnan i 

förlossningsarbete? 

 - Var går gränsen för när vi inte längre stödjer kvinnan i 

förlossningsarbete? 

 - Vad är icke-stöd till kvinnor i förlossningsarbete?  
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Bilaga 5  
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor    
   
Projekttitel: Barnmorskans perspektiv av att ge stöd – en begreppsanalys 
Student/studenter: Lina Larsson och Pernilla Tomtlund 
Handledare: Kerstin Erlandsson 

  Ja   Tveksamt   Nej   

   
1 
  
   

   
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 
studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, 
personer med psykiska funktionshinder samt personer i 
beroendeställning i förhållande till den som utför studien (ex. på 
personer i beroendeställning är patienter och elever)?    
   

  x 

   
2 
  

   
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 
inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig 
ett deltagande)?     
   

  x 

   
3 
  
   

   
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?    
    

  x 

   
4 
  
   

   
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt?   
   

  x 

   
5 
  
   

   
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov)?   
   

  x 

   
6 
  

   
Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap 
i fackförening, hälsa eller sexualliv?   
   

  x 

   
7 
  

   
Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden?   
   

  x 

   
8 
  
   

   
Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, t.ex. i 
ett register eller en databas? (Observera att även avkodade och 
krypterade personuppgifter betraktas som personuppgifter så länge 
det finns en kodnyckel).   
   

  x 

 Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27 
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