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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Att föda sitt första barn är en stor händelse i en kvinnas liv. Inför sin förlossning 

har kvinnan många tankar och förväntningar. Det är av stor betydelse att prata om dessa 

förväntningar för att kvinnan ska få en god förlossningsupplevelse.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka förstföderskors förväntningar inför sin förlossning. 

Metod: Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle vara gravida för första gången, vara i 

tredje trimestern, förväntas genomgå en normal vaginal förlossning och vara svensktalande. 

Intervjuer genomfördes med sju förstföderskor. Data analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys.  

Resultat: De tre huvudkategorierna som framkom i resultatet var delaktighet, trygghet samt 

kontrollbehov under förlossningen. Det framkom att bemötandet var betydelsefullt för att 

förstföderskorna skulle känna trygghet under förlossningen. De ville möta en lugn, trygg och 

respektfull barnmorska som samtidigt utstrålade ett självförtroende. Delaktigheten under 

förlossningen var viktig för att kvinnorna inte skulle uppleva att dom tappade kontrollen över 

situationen. Internet är av betydelse under i graviditeten eftersom förstföderskor idag 

efterfrågar snabb och tillgänglig information. Förstföderskorna vill ha svar direkt när frågan 

uppkommer och vill inte vänta till nästa besök hos barnmorskan. De framkom även att 

förstföderskor saknade möjligheten att delta i föräldrautbildning. Möjligheten att träffa andra 

par som dom skulle kunna dela känslor och tankar med uteblev.  

Slutsats: Bemötande från barnmorskan har betydelse för hur förstföderskor hanterar sina 

förväntningar inför sin förlossning. Förstföderskorna förväntar sig att möta en barnmorska 

som inbjuder till delaktighet och skapar trygghet genom att ge kontinuerlig information. Detta 

menar förstföderskorna skapar en känsla av att ha kontroll. Barnmorskan måste utveckla sitt 

arbetssätt för att nå ut till förstföderskorna i dagens samhälle. Detta kan göras genom att 

barnmorskan samtalar mer med varje enskild kvinna för att individanpassa informationen och 

utveckla en individuell handlingsplan. 

 

Nyckelord: Förväntningar, förlossning, förstföderskor, innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

 
Background: To give birth to her first child is a big event in a woman's life. Before his birth 

the woman has many thoughts and expectations. It is very important to talk about these 

expectations for the woman to get a good birth experience. 

Aim: The purpose of this study was to investigate the birth of first child crosses expectations 

for its delivery. 

Method: The inclusion criteria were that the women would be pregnant for the first time, be in 

the third trimester, is expected to undergo a normal vaginal delivery and first-time parents 

would be Swedish-speaking. Interviews were conducted with seven first-time parents. Data 

were analyzed by qualitative content analysis. 
Results: The three main categories that emerged in the results were inclusion, security, and 

control needed during labor. It emerged that the hospitality was important for first-time 

parents would feel safe during childbirth. They wanted to meet a quiet, safe and respectful 

midwife at the same time exudes a confidence. Participation in labor is important that the 

women would not feel that they lost control of the situation. Internet plays an important part 

in pregnancy because first-time parents today are demanding fast and accessible information. 

First time parents immediate answers when the question arises, and do not want to wait until 

the next visit to the midwife. They also revealed that the first baby was missing the 

opportunity to participate in parent education. The opportunity to meet other couples that they 

could share feelings and thoughts with came. 

Conclusion: Response from the midwife has significance for how first-time parents manage 

their expectations for their labor. First time parents expect to meet a midwife that invites 

participation and provides security by providing continuous information. By this it means that 

first time parents creates a sense of being in control. 

The midwifes must adapt their work methods to reach out to first-time mothers in today's 

society. By the midwife must converse with each individual woman to personalize the 

information and develop an individual action plan. 

 

Keywords: Expectations, delivery, first time parents, content analysis 
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1. INLEDNING 

Att vänta och föda sitt första barn är en speciell händelse i livet. Därför är det viktigt att den 

födande kvinnan ska få en bra förlossningsupplevelse, vilket ingår i målbeskrivningen för 

förlossningsvården (WHO, 1996; Socialstyrelsen 2001). Studier om förstföderskors 

förväntningar på sin förlossning (Highsmith, 2006; Oweis & Abushaikha, 2004; Gibbins & 

Thomson, 2001) visar att förstföderskor har olika förväntningar på förlossningsförloppet och 

på den förlösande barnmorskan. För att vi som färdiga barnmorskor skall finnas till hands och 

kunna möta den födande kvinnan på bästa möjliga sätt, ville författarna veta vad förstföderskor 

hade för förväntningar inför sin förlossning.  

 

2 BAKGRUND 

2.1 Barnafödande 

Enligt statistiska centralbyrån (2015) beräknas varje kvinna i genomsnitt att föda 1,85 barn. 

Under åren har antalet födda barn varit olika och stora orsaker till det är sociala och 

ekonomiska skäl. Dessa variationer kan ha med olika tidsperioder att göra, att olika 

generationer får sina barn i olika åldrar. Under vissa perioder är kvinnan yngre när hon blir 

förälder och under andra perioder är kvinnan äldre. Under 1980 talet kunde en stigande trend 

av barnafödandet ses och enligt Statistiska Centralbyrån (2012)  kan det bero på att reglerna 

förändrades kring föräldrapenningen. Ersättningsnivån fick behållas i föräldraförsäkring om 

avståndet mellan barnen högst var 24 månader. Troligtvis gjorde det att många valde att 

skaffa barnen tätare, vilket i sin tur kan ha påverkat den stigande trenden inom barnafödandet 

just då. Under slutet av 1980-talet fanns det även god ekonomisk förutsättning för att bilda 

familj. Under 1990-talet förändrades arbetsmarknaden och barnafödandet sjönk kraftigt. På 

2000-talet har detta vänt igen och barnafödandet på väg uppåt. År 2013 var Sverige uppe i den 

största befolkningsökningen på 70 år (Statistiska centralbyrån, 2013). Den statistiken grundas 

på alla invånare det vill säga att även immigranter räknas in som kommit till Sverige. Under 

år 2015 föddes det 114 870 barn (Statistiska centralbyrån, 2016).   
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2.2 Stöd i föräldraskapet 

I Sverige ska stöd i föräldraskapet erbjudas till alla blivande föräldrar (Socialdepartementet, 

2009). Fröjdh & Zamore (2012) lyfter fram att stöd i föräldraskapet är betydelsefullt för 

förstföderskor, det är vanligt att förstföderskor inte har kommit i kontakt med nyfödda 

tidigare i livet. Förr var det en naturlig del i livet eftersom flera generationer ofta levde 

tillsammans. Under dessa gruppträffar informeras de blivande föräldrarna om graviditet, 

förlossning, smärtlindring, amning, mat, hur livet förändras som nybliven förälder samt tiden 

efter förlossningen (Socialdepartementet, 2009; Fröjdh & Zamore, 2012). Enligt 

Socialdepartementet (2009) är det betydelsefullt att stärka föräldrarna och ge en inblick i det 

ansvar som blivande föräldrar har. Stöd i föräldraskapet ska utgå från de blivande föräldrarnas 

behov. Det är en möjlighet för de blivande föräldrarna att tillsammans diskutera och lyfta 

olika tankar, funderingar och öppna dörrar för en framtida kontakt (Socialdepartementet, 

2009). 

 

2.3 Tredje trimestern  

Tredje trimestern är de sista tre månaderna av graviditeten från vecka 28 fram till barnet föds 

(Lindgren  et. al, 2001). Det är normalt att vara nervös och oroa sig inför det okända och många 

tankar kan uppstå kring förlossningen, smärtan och om hur förlossningen kommer att sluta. 

Enligt Lally, Murtag, Macphail & Tomson (2008) är det vanligt förekommande att den gravida 

kvinnan underskattar förlossningssmärtan.  De sista veckorna av graviditeten kan vara jobbiga 

och det är en tid då parrelationen sätts på prov (Gäbel & Rode, 2013). Fröjdh et. al (2012) lyfter 

fram att graviditeten inte bara är en positiv upplevelse utan kan även speglas av oro, ångest, 

sömnproblematik och funderingar på hur förlossningen kommer att bli samt tiden efter med det 

nyfödda barnet. 

 

2.4 Vårdrelation under graviditet och förlossning 

Att vara gravid och föda barn är enligt Tarkka & Paunonen (1996) ; Martin, Bulmer & Pettker 

(2013) något stort och som påverkar den blivande mamman både psykiskt och fysiskt. När en 

kvinna ska föda sitt första barn ställs hon inför en ny situation vilket kan göra att hon känner 

sig mer sårbar och utsatt och har därför ett större behov av stöd (Berg & Lundgren, (2010) ; 

Lindgren, Christenssen & Dykes (2016). Bristande stöd från barnmorskan under graviditeten 

kan bidra till att kvinna varken upplever vården innan förlossningen eller själva förlossningen 

som positiv (Waldenström, 2007). Relationen mellan barnmorskan och den gravida kvinnan 
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är enligt Socialstyrelsen (2001) av stor betydelse för att en positiv förlossningsupplevelse ska 

uppnås. Det är viktigt att vårdpersonal uppmuntrar kvinnan till att prata mycket om sina 

förväntningar inför förlossningen för att barnmorskan ska kunna bemöta och tillsätta rätt 

resurser Martin et al (2013). 

 

Det framkommer att en god vårdrelation och socialt stöd under förlossningen påverkar 

upplevelsen samt minskar graden av medicinska interventioner (Socialstyrelsen, 2001). 

Genom kontinuerlig närvaro kan barnmorskan ge förstföderskan stöd under förlossningen. 

Detta kan leda till ett kortare förlossningsförlopp, bättre amningsutfall och bättre bindning 

mellan mor och barn (Berg & Lundgren, 2010; Sjögren, 2005). Kvinnans delaktighet har visat 

sig ha betydelse, det vill säga att barnmorskan informerar om vad som händer, att kvinnan får 

möjlighet att påverka förlossningen och får vara i centrum (Socialstyrelsen, 2001). Om inte 

den födande kvinnan får vara med och påverka förlossningen eller får det stöd hon önskar kan 

det leda till en negativ förlossningsupplevelse (Waldenström, Hildingsson, Rubertsson & 

Rådestad, 2004). En normal förlossning kan upplevas som traumatisk och komplicerad om 

vårdrelationen uteblir (Olofsson, 2003).  

 

3 TIDIGARE FORSKNING 

Highsmith (2006) har genomfört en kvalitativ studie där djupintervjuer har genomförts med 

förstföderskor före och efter förlossningen. Det framkommer i studien att det finns många 

tankar och känslor hos den gravida kvinnan, vad gäller till exempel rädslor och förväntningar. 

Förväntningarna på förlossningen kan bero på flera olika saker, exempelvis familjens stöd, 

bekantas förlossningsupplevelser, socialt status samt media. De huvudsakliga rädslorna som 

lyftes fram av förstföderskor var att barnet skulle må dåligt, att förlossningen skulle vara 

långdragen, smärtsam och det fanns även en oro för att förlora kontrollen över situationen 

(Oweis & Abushaikha, 2004) 

 

I en kvalitativ studie av Gibbins & Thomson (2001) har intervjuer genomförts vid två olika 

tillfällen, i slutet av graviditeten och sedan två veckor efter förlossningen. För att kvinnan 

skulle känna trygghet inför sin förlossning var det viktigt att barnmorskan redan under 

graviditeten förde en dialog med kvinnan angående förlossningen och hennes önskemål. Detta 

för att finna en trygghet och vara förberedd inför förlossningen.  
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Drugge & Hägg (2009) har genomfört en magisteruppsats med kvalitativ ansats som handlar 

om förstföderskors förväntningar på förlossningen och på barnmorskan och deras upplevelse 

efteråt. Det framkommer att det var viktigt att ha kontroll på hur lång förlossningen kunde bli, 

att det fanns en oro över att bli hemskickad från förlossningen men att det också kunde finnas 

en trygghet i att vara i sin hemmiljö så länge som möjligt. Det fanns en rädsla hos 

förstföderskorna över att inte hinna in till förlossningen när det var dags. Förväntningar på 

förlossningsrummet var att det skulle vara en lugn och trivsam miljö. Det framkom också 

individuella skillnader vad gäller uppfattningen om förlossningsförloppet, en del 

förstföderskor ville att förloppet skulle gå fort medan andra önskade ett längre förlopp för att 

kunna hinna med. 

 

4 TEORETISK REFERENSRAM 

Enligt Antonovskys systemteori behövs en känsla av sammanhang, kallat KASAM, för att klara 

av nya situationer. En person behöver förstå sin situation, kunna hantera den och tycka att det 

är meningsfullt att engagera sig i den för att uppnå känsla av sammanhang (Tamm, 2002).  De 

tre byggstenarna för hälsa och det friska är enligt Antonovskys teori begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Begriplighet innebär att få information som är sammanhängande, 

strukturerad och tydlig för att skapa förståelse. Hanterbarhet innebär att inte känna sig utsatt 

utan att uppleva en känsla av att åstadkomma något. Meningsfullhet innebär att känna en 

mening med sitt arbete/uppdrag. Om KASAM är högt underlättar det i förmågan att se lösningar 

även om man utsätts för prövningar. På så sätt kan situationen hanteras på ett bättre sätt och 

skapa känsla av sammanhang. Enligt teorin måste inte alla tre byggstenar uppfyllas fullt ut för 

att ha en hög känsla av sammanhang men alla tre byggstenar måste finnas för att må bra 

(Antonovsky, 2005). 

 

5 PROBLEMFORMULERING  

Som blivande barnmorskor ville vi veta vad förstföderskor hade för förväntningar inför sin 

förlossning. Vi ville genom studien få en djupare kunskap kring förstföderskors förväntningar 

för att kunna närvara, bemöta samt omhänderta dem. I dagens samhälle diskuteras 

förlossningsvården, barnmorskebrist, platsbrist samt kvinnors förlossningsupplevelser. 

Studien kan bidra till kunskaper som kan förändra och förbättra förlossningsvården och 

förhoppningsvis ge förutsättningar för realistiska förväntningar för den födande kvinnan. 
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6 SYFTE  

Syftet med studien var att undersöka förstföderskors förväntningar inför sin förlossning.  

 

7 METOD 

För att uppnå syftet med studien användes kvalitativ forskningsmetod med induktiv ansats 

vilket innebär att författarna gick in förutsättningslöst för att samla information som sedan 

bearbetades. Den kvalitativa forskningsmetoden ger människor möjlighet till att delge sina 

egna berättelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  

 

7.1 Urval 

Inklusionskriterierna var att kvinnorna skulle vara gravida och vänta sitt första barn och vara i 

tredje trimestern, det vill säga mellan graviditetsvecka 28 och fram till barnets födelse, vara 

svensktalande och förväntas genomgå en normal förlossning. Enligt SFOG (2001) definieras 

en normal förlossning att barnet planeras födas inom graviditetsveckorna 37+0 - 41+6, det ska 

inte finnas några medicinska riskfaktorer, värkarbetet förväntas komma igång spontant och 

barnet förväntas att födas i huvudbjudning med ett normalt förlossningsförlopp samt att mor 

och barn förväntas må bra.  

 

7.2 Genomförande  

Kontakt togs med två barnmorskor inom mödrahälsovården i södra Sverige. Via samtal 

informerades barnmorskorna om studiens syfte och genomförande. Barnmorskorna lämnade ut 

informationsbrev och en blankett med informerat samtycke till förstföderskorna (bilaga 1). När 

förstföderskorna hade bestämt sig för att delta lämnade de skriftligt samtycke för medverkan i 

studien till barnmorskan samt kontaktuppgifter. Därefter kontaktades förstföderskorna av 

författarna via telefon och de fick en kort muntligt presentation av studien samt uppgift om 

beräknad intervjutid. Därefter fick förstföderskan bestämma tid och plats för intervjun. Innan 

intervjun startades fick förstföderskan information om studiens syfte samt att deras uppgifter 

skulle hanteras konfidentiellt, vilket innebar att allt material skulle hanteras och förvaras så att 

ingen obehörig kunde ta del av innehållet. De fick också information om att materialet skulle 

sammanställas i en magisteruppsats där ingen enskild kvinnas svar skulle kunna utläsas.. 

Förstföderskorna fick också upplysning om att de kunde avbryta sin medverkan när de ville, 

utan att motivera varför och att det inte skulle få några negativa konsekvenser för dem. 
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Intervjuerna inleddes med en kort presentation av författarna samt förstföderskan som fick 

presentera sig utifrån ålder, utbildning, yrke samt civilstånd. Författarna frågade också om lov 

att få spela in intervjun med digitalt ljud. När författarna hade informerat och alla 

förstföderskans frågor var besvarade startades intervjun. När intervjuerna genomfördes utgick 

författarna från en intervjuguide (bilaga 2). För att få ut så mycket som möjligt från varje 

intervju användes en intervjuguide med sex huvudfrågor som sedan följdes upp med öppna, 

slutna samt cirkulära följdfrågor (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Intervjun 

beräknades att ta cirka en timma och spelades in för att sedan transkriberas och analyseras. Data 

som samlades in förvarades inlåst och endast författarna hade tillgång till materialet. När 

magisteruppsatsen godkändes och hade publicerats förstördes materialet. Endast författarna 

hanterade svaren och resultaten redovisades i en magisteruppsats där ingen enskild persons svar 

kunde utläsas.  

 

7.3 Pilotintervju 

För att öka trovärdigheten genomfördes en pilotintervju. Enligt Bryman & Bell (2015) är det 

av stor vikt att genomföra en pilotintervju tidigt i arbetet för att kontrollera att intervjuguiden 

är tydlig och lätt att förstå. Genom att testa sin intervjuguide finns möjligheten att förändra och 

förtydliga sina frågor vilket kan leda till en bättre och tydligare intervju.  

Efter genomförd pilotintervju framkom det att en utav frågorna var väldigt stor och därför 

delades den upp i två olika delar. Frågan om förväntningar på sin förlossning var svår att svara 

på och därför delades den upp i förväntningar på förlossningen samt om eventuella farhågor 

inför förlossningen fanns. Det framkom även ett behov av att lyfta sin partners roll inför 

förlossningen och därför valde författarna att lägga till en egen fråga om partnerns roll.  

I intervjuguiden fanns också en fråga om föräldrautbildning men i enighet med SOU (1997:161) 

benämndes det som stöd i föräldraskapet, vilket informanten inte förstod. Därför valde 

författarna att benämna frågan med föräldrautbildning istället vilket blev enklare för kvinnan 

att förstå. 

 

7.4 Analys 

I analysen användes en kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Metoden lägger vikt 

vid att tolka texter och att författaren går in förutsättningslöst i mötet med andra människor 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). De begrepp som användes för att genomföra analysen 
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var: analysenhet, domän, meningsenhet, kondensering, kod och kategori. I studien ingick sju 

intervjuer vilka utgör studiens analysenhet.  Efter varje enskild intervju hade författarna 

tillsammans transkriberat hela intervjun ordagrant för att därefter läsa igenom texten flertalet 

gånger för att få en förståelse för texten.  Därefter lyftes delar av texten ut som motsvarat 

studiens syfte, vilken benämns domän. Vidare i analysprocessen plockades meningsbärande 

delar av texten ut som motsvarade studiens syfte. Därefter genomfördes kondensering, vilket 

innebar att texten bröts ner i mindre delar utan att innehållet gick förlorat. När kondenseringen 

var genomförd omvandlades detta till koder och därefter kunde flertalet underkategorier lyftas 

fram som sedan delades in i kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Nedan följer 

en tabell på ett exempel över hur analysprocessen genomfördes se tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsenheter Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Jag ser fram emot förlossningen, 

är lite nervös och hoppas att den 

går fort. Jag hoppas också att allt 

går bra och att jag får den hjälp 

jag behöver ifrån barnmorskan. 

Ser fram emot 

förlossningen och hoppas 

att den går bra och att jag 

får den hjälp jag behöver. 

Få hjälp och 

stöd. 

Få vara med och 

bestämma och att 

bli sedd. 

 

Delaktig i 

förlossningen. 

 

Att hela tiden få information och 

att någon är där som är lugn. För 

om man är stressad så blir man 

lugn. 

Att någon är där som 

skapar lugn om man är 

stressad. 

Få information, 

hjälp och stöd. 

 

Bemötande och 

relationen till 

barnmorskan. 

Trygghet. 

 

8 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Innan intervjuerna påbörjades inhämtades ett etiskt godkännande från Etikkommittén Sydost 

(EPK 368-2016) vilket rekommenderas enligt etikprövnings lagen (2003:460) då forskningen 

handlar om människor. Kontakt togs även med verksamhetschefen för kvinnokliniken för att 

få ett godkännande till att genomföra studien. De negativa konsekvenserna av intervjun kunde 

vara att förstföderskan blev påverkad och att hon kunde uttrycka rädsla inför förlossningen. 

Om det inträffade hos någon eller några av våra förstföderskor for illa kunde samtalskontakt i 

form av kurator samt information om AMANDA-verksamhet på kliniken erbjudas vilket 

förstföderskorna fick information om innan påbörjad intervju. Uppföljning genomfördes två 
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veckor efter genomförda intervjuer genom att kontakt togs med ansvariga barnmorskor. Det 

framkom att ingen av förstföderskorna hade behövt ta kontakt med kurator.  

 

9 RESULTAT 

I analysen framkom tre huvudkategorier med tillhörande åtta underkategorier. Dessa 

huvudkategorier blev följande: delaktighet i förlossningen, trygghet samt kontrollbehov.  

Nedan följer en tabell på sammanställt resultat se tabell 2. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori Underkategori 

Trygghet Bemötande och relationen men barnmorskan 

Information om förlossningen 

Kunskap och förberedelse 

Omgivningens stöd och partnerns roll 

 

Kontrollbehov 

Nervositet & rädsla 

Tankar kring smärtlindring 

Delaktighet under förlossningen Få vara med och bestämma och att bli sedd 

Att känna sig utanför 

  

 

9.1 Trygghet  

Bemötande och relationen med barnmorskan  

Det framkommer i resultatet att barnmorskans roll är av stor betydelse för den födande kvinnan. 

De önskar möta en respektfull person som samtidigt utstrålar ett självförtroende. Barnmorskan 

ska vara en lugn och trygg person som kan anpassa sig och på så sätt möta den födande kvinnan 

i olika stadier av förlossningen. De önskar att möta en barnmorska där personkemin stämmer. 

De tror att relationen kan utvecklas om den stämmer. Om dessa förväntningar uppfylls menar 

förstföderskorna att de kommer uppskatta att vara i förlossningssituationen. Förstföderskorna 

har olika syn på relationen med barnmorskan, några förväntar sig ett kontinuerligt stöd genom 

hela förlossningen medan några andra anser att barnmorskan endast ska finnas tillgänglig när 

behov finns. 
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”Jag hoppas att man på något sätt ska kunna njuta av att vara i den situationen, att man har 

bra personer runt omkring sig så man känner sig trygg och bekväm. Jag ser fram emot 

förlossningen” 

 

”Jag hoppas på att få den hjälp och det stöd som jag behöver från barnmorskan” 

 

Information om förlossningen 

För att kunna förbereda sig inför den nya och kommande situationen efterfrågar de flesta 

förstföderskorna information inför sin förlossning. Förstföderskorna uttrycker olika sätt att 

förbereda sig, några läser litteratur medan andra använder sig av internet och graviditetsappar. 

Appar som används är speciellt utvecklade för gravida och som laddas ner till telefonen där 

man kan följa barnets utveckling vecka för vecka. Gemensamt för förstföderskorna är att de 

sällan vänder sig till barnmorskan för att få information inför förlossningen. Förstföderskorna 

önskar att få kontinuerlig information under förlossningen om var i processen de befinner sig 

samt upplysningar om barnet hälsa. Två av förstföderskorna hade yrkesrelaterade 

förkunskaper och därför ansåg de att behovet av information var mindre. 

 

”Jag vill hela tiden få information, det tror jag kan lugna ner mig om jag blir stressad” 

 

”Det är obehagligt att barnmorskan ska göra grejer om jag inte får information och är 

förberedd” 

 

Kunskap och förberedelse 

Det framkom att det var viktigt att känna sig förberedd för vad som kommer att hända då 

rädslan för det okända var stor. Ett sätt att förbereda sig på, var att föreställa sig den absolut 

bästa utgången av förlossningen och den absolut sämsta utgången. På så sätt kan allt där 

emellan vara acceptabelt och upplevas som en normal förlossning. Det framkom att kunskap 

var någonting som förstföderskorna efterfrågar. Mer kunskap desto större trygghet tror 

förstföderskorna att de kommer uppleva. De flesta av förstföderskorna hade inte deltagit i 

föräldrautbildning, vilket de saknade.  Förstföderskorna önskar mer information om 

förlossningen och tiden efter. De uttrycker en besvikelse då möjligheten till föräldrautbildning 
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inte givits. De saknade möjligheten att träffa andra par som de skulle kunna dela känslor och 

tankar med och kunna skapa kontakter. 

 

”Framförallt att få träffa andra och ha lite gemenskap hade varit bra, där hade man ju 

kunnat träffa några andra och faktiskt diskuterat lite mer när man är i samma situation. Då 

kanske det skulle väckas lite tankar och på så sätt vara en förberedelse inför förlossningen.” 

 

”Jag saknade en föräldrautbildning. Jag skulle nog vilja ha lite mer information inför 

förlossningen och lite vad man ska tänka på vad som händer när barnet har kommit”. 

 

Omgivningens stöd och partnerns roll 

Förstföderskorna förväntar sig stöd från omgivningen och sin partner inför förlossningen. 

Omgivningens stöd definierade förstföderskorna som familj och vänner. Från omgivningen 

uttrycker förstföderskorna ett behov av att få ta del av andras förlossningsupplevelser. 

Partnerns roll ansåg de flesta förstföderskorna var av stor betydelse. Genom partnerns närvaro 

förväntar sig förstföderskorna att lugn och trygghet kommer att infinna sig. Någon ansåg 

däremot att partnern egentligt inte behövde vara där för hennes skull utan mer för sin egen 

och barnets skull. 

”Min partner har en väldigt viktig roll" 

 

”Jag tänker att han finns där som stöd och är lugn och att han kan hålla mig i handen.” 

 

9.2 Kontrollbehov 

Nervositet & rädsla  

Samtliga förstföderskor uttrycker någon form av nervositet inför förlossningen. Gemensamt 

för alla är en oro för smärtan och rädsla för att tappa kontrollen. För en del av 

förstföderskorna kan detta upplevas som positiv, då det hjälper förstföderskorna att börja 

förbereda sig inför förlossningen. Några av förstföderskorna uttrycker en oro och uppgav sig 

vara nervösa för att få förlossningsskador, andra är nervösa för att vistas i en ny, okänd 

situation och miljö som de inte kan kontrollera. Förstföderskorna oroar sig för att barnet ska 
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må dåligt, de känner en rädsla för att förlossningen ska få ett långdraget förlopp samt att de 

ska förlora kontrollen över situationen. Flera av förstföderskorna beskriver en rädsla över att 

inte kunna påverka förloppet och att utgången kommer att ligga i någon annans händer. Det 

upplevdes skrämmande att en okänd person ska ansvara för kvinnans och det ofödda barnets 

liv. 

 

”Mina farhågor är att det ska hända barnet något, att det ska vara dåligt." 

 

”Jag tycker att det är obehagligt att tappa kontrollen” 

 

”Som förstföderska så vet man ju inte vad man ska känna” 

 

Tankar kring smärtlindring 

Förstföderskorna har olika förväntningar på hur de skall uppleva smärtan. Några av 

förstföderskorna har börjat planera vilken smärtlindring de önskar medan andra inte alls har 

tänkt på det utan förlitar sig på barnmorskans kunskap. Gemensamt för förstföderskorna är att 

beslutet kring smärtlindring ska tas när man väl är på förlossningen eftersom de anser att det är 

svårt att veta innan hur smärtan kommer att upplevas.  

 

”Helst vill jag inte ha någon ryggmärgsbedövning men när man väl är där så kanske jag ändrar 

mig” 

 

9.3 Delaktighet under förlossningen 

Få vara med och bestämma och att bli sedd 

Förstföderskorna menar att det finns en förväntan kring att få vara delaktig i besluten under 

sin förlossning. De vill bli tillfrågade vad de tycker och tänker under förlossningen och inte 

känna sig förbisedda. Även om förstföderskorna vill vara delaktiga i så stor utsträckning som 

möjligt finns det även önskan om att barnmorskan ska vägleda dem, att hon berättar vad som 

händer och guidar kvinnan genom förlossningen. 

 

”Jag tänker att det är bra att få vara med och bestämma” 
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”Om jag fick välja, då skulle jag vilja förlösas vanligt men skulle vilja ha rätten att säga att nu 

vill jag inte längre, att få bryta det” 

 

Att känna sig utanför 

Förstföderskorna uttrycker en oro över att inte få vara med och påverka förlossningen. Genom 

att inte få en bra relation med barnmorskan, att inte våga säga vad man tycker och tänker samt 

att personalen ska prata över huvudet tror de kan skapa känslan av att känna sig utanför. 

”Prata inte bredvid mig, prata med mig” 

”Jag fattar vad någon säger om någon pratar bredvid mig eller över huvudet på mig och det 

hade jag tyckt varit skitjobbigt” 

 

10 DISKUSSION 

10.1 Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka förstföderskors förväntningar inför sin förlossning. För 

att uppnå syftet valdes förstföderskor i tredje trimestern. Enligt Toomingas (2008) är det i 

tredje trimestern som kvinnan påverkas mest psykiskt. Förstföderskorna får då många tankar 

och funderingar kring förlossningen, sin partners roll och hur framtiden kommer att bli. Hade 

förstföderskor som varit i första eller andra trimestern intervjuats tror författarna att det kunde 

ha påverkat resultatet eftersom de ofta inte börjat fokusera på själva förlossningen. 

 En kvalitativ metod har använts, metoden passar om man vill undersöka fenomen inom 

sjukvården eftersom det handlar om människors egna berättelser och känslor (Dahlberg, 1997; 

Lundman & Hällgren Granheim (2008). Kvalitativ metoden valdes av författarna då Lundman 

& Hällgren Granheim (2008) menar att den metoden är tillförlitlig oavsett forskarens tidigare 

forskningserfarenhet. Författarna valde att använda intervjuer framför enkäter då möjlighet 

önskades att kunna ställa fördjupande följdfrågor för att ta del av varje enskild berättelse och 

därmed uppnå syftet. En kvantitativ metod anser författarna inte hade kunnat användas då den 

kvantitativa metoden lägger vikt vid att mäta insamlat material (Dahlberg, 1997). Svårigheter 

som författarna kan se med valet av den kvalitativa metoden är att ett totalt samförstånd kan 

uppstå. Detta innebär att författarna förstår exakt vad respondenten menar vid intervjun, vilken 

kan bidra till att följdfrågor inte används och därför kan nytt material gå förlorat. När texten 

sedan transkriberas och analyseras kan en svårighet uppstå då svaret inte alls anses vara lika 
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självklart som vid intervjutillfället (Dahlberg, 1997). Rekrytering av förstföderskorna till studien 

gjordes från två mödrahälsovårdscentraler. Författarna anser att förstföderskorna rekryterades på 

ett tillförlitligt sätt, då förstföderskorna blev tillfrågade om deltagande i studien från sin barnmorska 

och inte av författarna direkt och betänketid gavs på två veckor. På så sätt tror författarna att 

förstföderskorna inte har känt sig tvungna till att delta i studien, utan deltog av eget intresse 

vilket kan stärka resultatet. Genom att barnmorskorna rekryterade förstföderskorna uppstod 

inget beroendeförhållande mellan författarna och förstföderskorna. 

 

Sju förstföderskor har intervjuats och för att säkerställa hur väl våra intervjufrågor täckte 

området genomfördes en pilotintervju. Under pilotintervjun framkom det att första frågan var 

stor och svår att förstå, därför valde författarna att dela upp den frågan. Det framkom också ett 

behov av att lyfta fram partners roll och därför valde författarna att inkludera den frågan i 

intervjuguiden. Ytterligare svårighet med intervjufrågorna var definitionen av stöd i 

föräldraskapet, kvinnan förstod inte vad det innebar och därför ändrades det till 

föräldrautbildning. Förstföderskorna fick utgå ifrån en intervjuguide med sex frågor, därefter 

fick de berätta fritt om sina tankar inför förlossningen. Författarna använde under intervjun 

följdfrågor för att utveckla varje enskild respondents svar, Kan du berätta mer? när du säger oro 

vad menar du då?, När du säger traumatiskt, kan du utveckla det mer? Med detta anser 

författarna i enighet med Lundman & Hällgren Granheim (2008) att författarna har både tagit 

avstånd samt närhet för att kunna bli medskapare till texten. Intervjuerna genomfördes på en 

plats som varje förstföderska själv fick välja, detta för att skapa trygghet. För att ett så 

tillförlitlig och gott resultat som möjligt ska uppstå är det viktigt att miljön är trygg (Trost, 

2010). Under intervjuerna valde författarna att turas om att intervjua och vara observatör. Enligt 

Wibeck (2010) är det viktigt att den som intervjuar håller sig opartisk och inte visar sitt eget 

engagemang vilket författarna tyckte var svårt då man naturligt vill hålla med, diskutera och 

uppmuntra. Författarna är medvetna om att detta kan ha påverkat resultatet. Troligtvis har det inte 

påverkat förstföderskorna då de har haft många tankar och idéer och kunnat prata fritt vilket inte 

har hindrat de till sina egna åsikter eftersom förstföderskorna själva fått bestämma vad dom velat 

prata om. Vid intervjutillfällena har den författaren som inte har intervjuat, fått vara observatör 

och sköta teknisk utrustning. Det som var svårt i analysprocessen var att vissa underkategorier 

kunde passa in under flera huvudkategorier och därför fick författarna ibland gå tillbaka till den 

transkriberade intervjun för att läsa igenom intervjun i sin helhet för att kunna sätta rätt 

underkategori under rätt huvudkategori. 
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10.1.1 Överförbarhet  

För att analysera resultatet användes en kvalitativ innehållsanalys. Denna process gjorde 

författarna tillsammans vilket Lundman & Hällgren Granheim (2008) menar är en styrka då 

det ökar överförbarheten. En svårighet med studien var att få tillräckligt med förstföderskor 

som uppfyllde inklusionskriterierna. De flesta förstföderskorna som var i tredje trimestern var 

omföderskor och därför kunde fyra intresserade förstföderskor rekryteras från en 

mödrahälsovårdsmottagning. För att vara säkra på att få tillräckligt antal deltagare valde 

författarna att vända sig till ytterligare en mödrahälsovård för att rekrytera fler förstföderskor. 

Det tillkom två intresserade förstföderskor. Totalt inkluderades sju förstföderskor i studien 

(pilotintervju samt sex intervjuer) och efter dessa intervjuer tyckte författarna att inget nytt 

tillkom (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). Förstföderskorna som intervjuades var 

mellan 22-36 år, vilket författarna anser är ett varierat urval, då både yngre och äldre 

förstföderskor representeras i studien. Två av de intervjuade förstföderskorna hade 

erfarenheter av att arbeta inom sjukvården. Författarna anser att det inte har påverkat 

resultatet då båda kvinnorna upplevde sig neutrala i situationen av att föda barn. 

Utbildningsnivån hos förstföderskorna var olika, tre av förstföderskorna hade gymnasial 

utbildning medan de övriga fyra hade universitetsutbildning. Att allt material inkluderats i 

studien samt att urval, deltagare, analys och kontexten tydligt beskrivs anser författarna 

styrker studiens överförbarhet. Slutligen är det läsaren som bedömer om resultatet har god 

överförbarhet (Lundman & Hällgren Granheim (2008).   

 

10.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i studien visar att förstföderskor har en rad förväntningar inför sin förlossning. De 

som framträder i denna studie är förväntan på att få vara delaktiga i förlossningen, internets 

betydelse samt avsaknaden av föräldrautbildning. Förstföderskorna i studien menar att det finns 

en förväntan kring att få vara delaktig i besluten under sin förlossning. Enligt barnmorskans 

kompetensbeskrivning ska barnmorskan utforma förlossningsvården i samråd med kvinnan 

(Socialstyrelsen, 2006). För att förstföderskan ska känna delaktighet är det viktigt att känna 

närvaron från vårdpersonal, att vårdpersonal tar sig tid för varje enskild individ och inkluderar 

förstföderskan i sin vård (Sainio, Lauri & Eriksson, 2001). Även hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) och patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) menar att det är viktigt att låta 

patienten få vara delaktig i sin vård för att den ska upplevas positiv. För att författarna skulle 
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kunna diskutera detta definierades begreppet delaktighet i enighet med Eldh, Ehnfors & Ekman 

(2004) som menar att begreppet delaktighet innebär att "vara säker", "förstå" och "söka och 

bibehålla en känsla av kontroll". Denna definition menar författarna stämmer överens med hur 

förstföderskorna i studien definierade att få vara delaktig.  

 

Författarna anser att det finns både positiva och negativa aspekter med att förstföderskorna 

önskar att vara delaktiga i förlossningsförloppet. Om förstföderskorna skulle få vara så 

delaktiga att de själva fick bestämma när de vill avbryta en vaginal förlossning för att få ett 

kejsarsnitt, kanske det skulle kunna ge positiva förlossningsupplevelser för den enskilda 

kvinnan. Men författarna ställer sig frågan vad det skulle få för medicinska konsekvenser. Här 

kan författarna se att det finns en konflikt mellan att upprätthålla patientens rätt till delaktighet 

och självbestämmande samtidigt som vårdpersonalen måste se till säkerheten i första hand för 

mamman och det ofödda barnet (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Förstföderskorna 

uttrycker olika sätt att förbereda sig på, några läser litteratur medan andra använder sig av 

internet och graviditetsappar. En graviditet innebär många tankar och funderingar hos kvinnan. 

För att känna en trygghet söker förstföderskor information för att veta vad som är normalt 

(Hildingsson & Thomas, 2007). En anledning till att förstföderskorna använder internet är 

möjligheten att vara anonym (Hildingsson & Thomas, 2007). Enligt Bjelke, Martinsson, 

Lendahls & Oscarsson (2016) använder de flesta gravida förstföderskor idag internet som ett 

komplement till mödrahälsovårdens information. I studien framkommer det att 

förstföderskorna efterfrågar snabb och tillgänglig information. De vill inte vänta till nästa besök 

hos barnmorskan, då det kan vara långt emellan besöken. På mödrahälsovården är det tänkt att 

kvinnan ska få kontakt med en barnmorska som ska följa hela graviditeten. Enligt Gäbel & 

Rode (2013) är mötet med barnmorskan viktigt för att kvinnan och paret ska känna lugn och 

trygghet. I mötet med barnmorskan finns möjlighet att ställa frågor. Författarna menar att 

möjligheten att ställa frågor och följdfrågor försvinner om förstföderskorna söker information 

på internet istället för att diskutera sina förväntningar med barnmorskan. På så sätt kan oro 

uppstå om kvinnan läser något som hon inte förstår, detta menar Bjelke et. al (2016) är vanligt. 

Därför menar författarna att det finns både positiva och negativa aspekter med att använda sig 

av internet för att få information. De positiva aspekterna är att kvinnan och paret tillsammans 

kan söka information när frågan har uppstått, eller söka information efter ett besök hos 

barnmorskan för att få komplimenterande information. En negativ aspekt är att alla internetsidor 

inte är helt tillförlitliga då informationen inte alltid är kvalitetsgranskad eller kommer från säkra 
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källor. Författarna anser att barnmorskan måste anpassa sitt arbetssätt då det framkommer i 

studien att synen på barnmorskans roll har förändrats. För att nå ut till förstföderskorna i dagens 

samhälle menar författarna att barnmorskan måste samtala med varje enskild kvinna för att 

individanpassa informationen. Genom att arbeta mer individanpassat och inte vara låst till ett 

basprogram kan barnmorskan ge information efter kvinnas behov. Därefter kan barnmorskan 

hänvisa till evidensbaserad information vilket skapar trygghet inför förlossningen då 

förstföderskorna efterfrågar snabb information för att kunna förbereda sig inför sin förlossning. 

För att kunna förbereda sig inför den nya och kommande situationen efterfrågar de flesta 

förstföderskorna information inför sin förlossning. Socialdepartementet (2009) menar att alla 

organisationer som kommer i kontakt med blivande föräldrar och barn ska erbjuda stöd i 

föräldraskapet. Detta menar Deave, Johnson & Ingram (2008) är viktigt då en av de största 

omställningarna i livet är att bli förälder vilket kan skapa en del oro inför förlossningen. Några 

av målen med stöd i föräldraskapet är psykisk och fysisk förlossningsförberedelse samt 

möjlighet att skapa och etablera kontakter med andra (Lindgren et al, 2016). Teeffelen, 

Nieuwenhuijze & Korstjens (2009) menar att förstföderskor får ett större behov av psykiskt 

stöd under graviditeten. I en studie av Deave, et al (2008) framkommer det att gravida 

förstföderskor känner stöd främst från omgivningen men även från andra likasinnade som 

kvinnan träffar under föräldrautbildningen. Att delta i föräldrautbildning är något som varit en 

självklarhet för alla förstföderskor som gått på mödrahälsovården fram tills idag. Idag har 

många utbildningar dragits in på grund av barnmorskebristen (Barometern, 

2016). Förstföderskorna i denna studie saknade möjligheten att träffa andra par som de skulle 

kunnat dela känslor och tankar med samt möjligheten att etablera nya kontakter. Författarna 

menar att föräldrautbildning kan bidra till nya och mer realistiska förväntningar på sin 

förlossning vilket skapar bättre möjlighet till förberedelse och som kan ge en större känsla av 

trygghet.  Författarna kan koppla Antonivskys systemteori till studien och den gravida kvinnan 

som ska få sitt första barn. Det kan också vara svårt att tänka kring förlossningen när man inte 

riktigt vet vad man har för förväntningar. Författarna menar att det är viktigt att reflektera över 

sina förväntningar på sin förlossning, då är det lättare att kunna förstå sin situation som Tamm 

(2002) beskriver och på så sätt får personen en större känsla av sammanhang. Antonovsky anser 

att meningsfullhet är den viktigaste komponenten i KASAM. Saknas den spelar det ingen roll 

om man förstår sin situation, man engagerar sig inte i att finna lösningar (Tamm, 2002). 

Författarna menar att känsla av sammanhang kan uppstå då den födande kvinnan får vara med 

och bestämma och uppleva delaktighet i sin förlossning. 
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11 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

Baserat på det resultat som framkommit skulle författarna vilja undersöka vad barnmorskan på 

mödrahälsovården har för betydelse för den gravida kvinnan. I resultatet har det framkommit 

att barnmorskans roll har förändrats och att förstföderskor inte delar sina förväntningar och 

ställer frågor till barnmorskan, utan föredrar att söka information på internet eftersom de snabbt 

kan få svar på sina frågor. 

 

12 SLUTSATS 

Det är en stor händelse i livet när en kvinna ska få sitt första barn och därför är det viktigt att 

det blir en positiv upplevelse. Förstföderskor förväntar sig att möta en barnmorska som inbjuder 

till delaktighet och skapar trygghet genom att ge kontinuerlig information. Detta menar 

förstföderskorna skapar en känsla av att ha kontroll. Det intervjuade kvinnorna läser mycket på 

internet och därför är det betydelsefullt att barnmorskan samtalar med varje enskild 

förstföderska för att ta reda på vad hon har läst och vad hon har för tankar inför sin förlossning 

så att diskussion och information kan individanpassas. Genom föräldrautbildning får 

förstföderskor en möjlighet att etablera kontakt med andra i samma situation samt möjlighet att 

prata om sina förväntningar inför förlossningen. Detta är en förberedelse som kan skapa mer 

realistiska förväntningar vilket gör att förlossningsupplevelsen kan möta förstföderskans 

förväntningar. Barnmorskan måste utveckla sitt arbetssätt för att nå ut till förstföderskorna i 

dagens samhälle. Detta kan göras genom att barnmorskan samtalar mer med varje enskild 

kvinna för att individanpassa informationen och utveckla en individuell handlingsplan. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 Informationsbrev 

 

Förstföderskors förväntningar inför sin förlossning.  16-09-09 

 

Inom ramen för en magisteruppsats inom barnmorskeutbildning kommer en studie att 

genomföras som syftar till att få kunskap om vilka förväntningar förstföderskor har inför sin 

förlossning. Om du är intresserad av att delta i studien så lämnar du detta informationsbrev med 

underskrift till din barnmorska som sedan kommer att kontakta författarna. Därefter kommer 

du att bjudas in till enskild intervju inom 1-2 veckor. Intervjun kommer att hållas vid ett tillfälle 

av båda författarna och beräknas ta cirka 1 timma och du som intervjuas får välja tid och plats. 

Medverkan är frivillig och du kan när du vill avbryta din medverkan utan att motivera varför. 

Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att allt material kommer att 

förvaras och hanteras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av innehållet. Resultatet 

kommer att sammanställas på gruppnivå där ingen enskild person kommer att kunna 

identifieras. Endast författarna kommer att hantera dina svar. Resultaten redovisas i form av 

fortlöpande text som kommer att vara sammansatt i en magisteruppsats, uppsatsen kommer 

sedan att kunna hämtas på uppsatsportalen DIVA alternativt att mailas ut om så önskas. 

Har du några frågor rörande studien, kontakta ansvarig kontaktperson. 

 

Kontaktperson Charlotte Johansson: Cj222ab@student.lnu.se eller Linda 

Elofsson:Le222mm@student.lnu.se 

 

Handledare: Docent, Marie Oscarsson, Institutionen för hälsa och vårdvetenskap, 

Linneuniversitetet: marie.oscarsson@lnu.se 

 

Med Vänlig Hälsning 

Charlotte & Linda 
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mailto:Le222mm@student.lnu.se
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Här med ger jag mitt samtycke till att delta i denna magisteruppsats. 

 

Underskrift:  ..................................................................................................................  

 

Namnförtydligande:  .....................................................................................................  

 

Tel:( frivilligt)  ..................................................  

 

Mobil: ( frivilligt) ..............................................  

 

E-mail: ( frivilligt)  ............................................  

  

Datum:  ..............................................................  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Linneuniversitetet, institutionen för hälso- och vårdvetenskap. Barnmorskeprogrammet, 

Kalmar 

Magisteruppsats: Förstföderskors förväntningar inför sin förlossning. En kvalitativ 

intervjustudie med förstföderskor. 

Kort inledande presentation:  

Vi vill börja med att tacka dig för att du vill delta i vår intervju. Har du läst igenom 

informationsbrevet? Har du några frågor? 

Som det står i informationsbrevet så är allt du säger konfidentiellt och ingen kommer att 

kunna utläsa just dina svar. Du får när som helst avbryta utan att det kommer få några 

negativa konsekvenser för dig.  

Det är bara vi och vår handledare som kommer att ta del av denna intervju. 

Är det okej för dig att vi spelar in intervjun för att vi sedan ska kunna skriva ner den och 

analysera? 

 

* Hur gammal är du?  

* Vad har du för utbildning?/ utbildningar?  

* Vad arbetar du med? 

* Civilstånd?  

 

1. Vill du berätta vilka förväntningar du har på din förlossning?  

 

2. Vill du berätta om du har farhågor inför din förlossning?,  

-Om du har farhågor, vill du berätta vilka? 

 

3. Berätta vilka informationskällor som du använder dig av för att förbereda dig inför din 

förlossning? 

 

4. Hur hanterar du dina tankar och känslor inför förlossningen? 
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5.  Har du deltagit i föräldrautbildning?  

- På vilket sätt har föräldrautbildningen hjälpt dig att förbereda dig inför din 

förlossning? 

- På vilket sätt hade föräldrautbildningen kunnat ge dig för att förbereda dig inför din 

förlossning? 

 

6. Vad tänker du kring din partners roll inför förlossningen? 

 


