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Sammanfattning

Bakgrund: Att känna sig delaktig i sin förlossning  har visat sig vara en viktig 
komponent för att få en positiv förlossningsupplevelse. I hälso- och sjukvårdslagen 
betonas delaktighet som en av grundpelarna för en god vård. Att patienten ska göras 
delaktig i sin vård genom att involveras i de beslut som fattas i den vårdande 
situationen. Även The International Confederation of Midwives (ICM) betonar vikten 
av att vården sker i samförstånd mellan barnmorskan och den födande kvinnan. Ett 
födelsebrev kan skrivas av kvinnan själv, eller tillsammans med en barnmorska, för att 
belysa de önskemål som finns gällande förlossningen.
Syfte: Att undersöka kvinnors upplevelse av delaktighet under förlossning vid 
användande av födelsebrev.
Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes. Fyra kvinnor med födelsebrev som 
haft kontakt med en Auroramottagning intervjuades. Som analysmetod användes 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.
Resultat: Tre huvudkategorier identifierades i analysen; Kommunikation och 
delaktighet, Kontinuerlig information skapar delaktighet i beslutsfattande och Behov av 
professionellt stöd. Upplevelsen av delaktighet beskrevs av kvinnorna som att bli 
lyssnad på och att det förekom en dialog mellan barnmorskan och kvinnan. Att hon 
delgavs kontinuerlig information om förloppet, att beslut togs i samråd med henne samt 
att barnmorskan var närvarande och stödjande. Kvinnorna i studien var alla överens om 
vikten av att barnmorskan bekräftade att hon läst födelsebrevet, och att de även gick 
igenom det tillsammans. Utan denna bekräftelse kunde förtroendet för barnmorskan 
förloras och väcka en osäkerhet hos kvinnan. Men då födelsebrevet bekräftades kunde 
förlossningsupplevelsen bli positiv, även om kvinnans önskemål inte var möjliga att 
genomföra.
Slutsats: Kvinnor med födelsebrev och Aurorakontakt upplever att de fått vara 
delaktiga i sin förlossning och anser sig ha fått en positiv förlossningsupplevelse. 
Framförallt är de nöjda med hjälpen och stödet från barnmorskorna på 
Auroramottagningen att förbereda sig inför förlossningen. 

Nyckelord: Delaktighet, upplevelse, födelsebrev, förlossning, Aurorapatient.



Abstract
Background: Feelings of participation during delivery has been shown to be an 
important component to acquire a positive experience of childbirth. The Swedish laws 
of health care emphasizes participation as one of the basic pillars for good care. The 
patient should be made involved in decision making concerning the situation of care. 
Even the International Confederation of Midwives, (ICM), emphasizes the importance 
of care as a result of common agreement. A written birth plan can be drawn by the 
woman herself, or with some help from a midwife, to illustrate the requests regarding 
the delivery.
Aim: To investigate women´s experience of participation during childbirth using a 
written birth plan.
Method: A qualitative interview study was carried out. Four women, who have been in 
contact with an Aurora-center, and who have used a written birth plan during the 
delivery were interviewed. A qualitative content analysis with a inductive approach was 
used to analyse the material.
Results: Three main categories were identified when analyzing; Communication and 
participation, Continuous information to create participation in decision making and 
The need for professional support. The women described the experience of participation
as being listened to as well as an ongoing dialogue between the woman and the 
midwife. They wished to be given continuous information about the progress, and that 
any decisions were made in consent. They also wanted the midwife to be attendant and 
supportive. The women in the study all agreed on the importance of the confirmation 
from the midwife regarding the written birth plan, and that they also read it through 
together. Without this confirmation the trust could be lost and a feeling of uncertainty 
could arise within the woman. But when the birth plan was confirmed the birth 
experience could become positive, even though not all her requests were able to 
accomplish. 
Conclusion: Women who have been in contact with an Aurora-center and who have 
used a written birth plan see that they have experienced participation during the 
delivery, and they also find themselves been given a positive birth experience. Above all
they are satisfied with the midwives at the Aurora-center, who helped and supported 
them by preparing them for the delivery.
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Inledning

En del kvinnor väljer, av olika anledningar, att skriva ett födelsebrev inför 

förlossningen. Barnmorskor på en kvinnoklinik i södra Sverige uttryckte ett behov av att

följa upp kvinnor med födelsebrev för att få en inblick i deras upplevda delaktighet 

under sin förlossning. Detta för att erhålla kunskap om kvinnornas känslor efter 

förlossningen och på så sätt kunna främja en positiv förlossingsupplevelse. 

Barnmorskorna anser att kvinnor går in i sin förlossning med väldigt olika förberedelse 

och med spridda förkunskaper, och att det ibland kan upplevas som en utmaning att 

bemöta en födande kvinna med hennes specifika önskemål och behov under den korta 

tid som förlossningen pågår.

Barnmorskan strävar efter att bibehålla den födande kvinnans autonomi och respektera 

hennes önskemål. Men samtidigt ska hon kunna säkerställa kvinnans och det ofödda 

barnets säkerhet och välmående genom att förlita sig på evidensbaserad kunskap samt 

beprövad erfarenhet (Carlton, Clark Callister, Stoneman, 2005)

Utbildning och information under graviditeten är viktigt för att kvinnan ska kunna 

känna sig väl förberedd inför den stundande förlossningen och därmed kunna få en 

tilltro till sin egen förmåga att behålla kontrollen och hantera förlossningssituationen 

(Hollins Martin, 2008).  Ett sätt att förbereda sig på, och därmed öka sina chanser till en

positiv förlossningsupplevelse, kan vara att skriva ett födelsebrev (Vårdguiden, 2016).

I den här studien har kvinnors upplevelse av delaktighet under sin förlossning 

undersökts. Kvinnorna fick stödjande samtal på en Auroramottagning och inför sin 

förlossning fick de hjälp att förbereda sig genom att göra upp en födelseplan samt skriva

ett födelsebrev. 



Bakgrund

Födelsebrev 

Ett födelsebrev är ett skriftligt dokument där kvinnan kan formulera sina önskemål, 

behov och  förväntningar inför förlossningen, med en förhoppning om en ökad 

förståelse och kommunikation mellan vårdpersonal och den födande kvinnan. Att, som 

en förberedelse, skriva ett födelsebrev uppmuntrar till funderingar kring vad som 

upplevs viktigt att fokusera på, både för sig själv och för sin partner. På så vis kan

 kvinnan få en realistisk syn på den kommande förlossningen (Kou, Lin, Hsu, Yang, 

Chang, Tsao & Lin, 2010; Cook & Loomis, 2012). Födelsebrev introducerades under 

tidigt 1980-tal som svar på att förlossningsvården blev allt mer medikaliserad. För att 

undvika ingripanden under förlossningen som kvinnan inte önskade på grund av 

bristande kommunikation mellan vårdpersonalen och kvinnan, uppmanades kvinnor 

som gick förlossningsförberedande kurser att skriva ner sina önskemål för att på så sätt 

kunna känna en större delaktighet i vad som hände under förlossningen (Lothian, 2006).

Ett födelsebrev kan se olika ut. Det kan vara ett förtryckt formulär med tomma rader att 

skriva på, eller det kan vara fasta formulär med rutor att kryssa i, men det kan även vara 

ett egenhändigt formulerat brev (Whitford et al., 2014). Numera är det ofta kvinnor som

upplever en rädsla inför förlossningen eller kvinnor med speciella önskemål gällande 

exempelvis smärtlindring som skriver ett födelsebrev. Ofta, särskilt i de fall det beror på

förlossningsrädsla, sammanställs brevet tillsammans med en barnmorska (Nilsson & 

Lundgren, 2009).

I alla landsting finns det mottagningar i anslutning till förlossningskliniken som arbetar 

specifikt med förlossningsrädsla. Aurora är en verksamhet i ledning av erfarna och 

förlossningsverksamma barnmorskor samt obstetriker och psykologer (Otley, 2011). 

Deras uppgift är att förmedla  kunskap och öka kvinnans tilltro till den egna förmågan 

att hantera förlossningsprocessen. Därmed kan hennes chanser till en positiv upplevelse 

öka då förlossningsrädsla i sig ökar risken för att kvinnan ska erfara en negativ 

förlossningsupplevelse (Socialstyrelsen, 2006). Med hjälp av information och realistiska

mål får hon hjälp att öka sina kunskaper och därmed sin tilltro till att klara av sin 



förlossning. På den auroramottagning som är kopplad till den klinik som efterfrågade 

studien träffar kvinna en barnmorska vid i genomsnitt två gånger. Ett visst antal träffar 

är inte fastslaget, utan varierar efter kvinnans behov av stöd. Om behov finnes kan 

barnmorskan även remittera vidare till obstetriker eller mödravårdspsykolog. Det 

födelsebrev de tillsammans upprättar är i form av ett förtryckt formulär med tomma 

rader att skriva på. Kvinnan kan även fylla i ytterligare information och  önskemål på 

baksidan av formuläret. Att en barnmorska sedan är närvarande och stöttar henne under 

förlossningen är det viktigaste i processen och tillsammans med barnmorskan gör 

kvinnan upp en plan inför förlossningen, många gånger i form av ett födelsebrev 

(SFOG, 2004). 

Förlösande barnmorska har som mål att hjälpa kvinnan få en positiv 

förlossningsupplevelse. Hon bör därför vara lyhörd och ta del av kvinnans födelsebrev 

och, så långt som det är möjligt, eftersträva att följa kvinnans önskemål. Ibland kan det 

bli tvunget att frångå planerna och då är det viktigt att fortsätta informera kvinnan om 

de nya beslut som fattas så hon bibehåller känslan av kontroll och delaktighet i den 

fortsatta förlossningsprocessen (Socialstyrelsen, 2006). Studier visar att det viktigaste 

för upplevelsen av förlossningen inte nödvändigtvis är att födelsebrevet följs till punkt 

och pricka, även om en positiv förlossningsupplevelse ofta hänger samman med andelen

uppfyllda önskemål. Det är istället den fortlöpande informationen och möjligheten att 

diskutera och förhandla om de olika alternativ som finns som anses vara av störst vikt. 

Vilket även leder till att kvinnan kan känna större delaktighet och kontroll under 

förlossningen. Därmed kan hon lättare acceptera att det inte blev precis som hon tänkt 

sig och förlossningsupplevelsen ändå bli positiv (Cook & Loomis, 2012; Mei  et al., 

2016).

Förlossningsupplevelse

En förlossning är en viktig händelse som kan påverka livet för en lång tid framöver, 

både för den födande kvinnan och hennes partner. En positiv förlossningsupplevelse är 

därför mycket viktig för självkänslan och välmåendet samt för anknytningen till det 

nyfödda barnet. Hur kvinnan kommer uppfatta sin förlossning grundar sig i flera 

faktorer, så väl psykiska som fysiska. Avgörande för förlossningsupplevelsen är hur 

graviditetsutfallet blir, eventuella komplikationer, kvinnans förväntningar, hur smärtan 

upplevs, förhållandet mellan kvinnan och barnmorskan och dennes förmåga att ge stöd i



förlossningssituationen (Hauk, Fenwick, Downie & Butt, 2007). Även hur 

organisationen i vården fungerar anses vara av vikt (Nilsson & Lundgren, 2009; Cook &

Loomis, 2012; Nilsson, Lundgren, Karlström & Hildingsson, 2012). Attenasio, 

McPherson & Kozhimannil (2014) menar att det är avgörande om kvinnan har ett gott 

självförtroende gällande sin förmåga att hantera smärtan när hon går in i sina första 

förlossningsvärkar. Oplanerad graviditet, sectio och instrumentella ingripande i 

förlossningen associeras med dåligt självförtroende och en negativ 

förlossningsupplevelse. 

Beskrivningen av förlossningsupplevelsen kan variera beroende på när kvinnan 

tillfrågas. I Maimburg, Vaeth & Dahlens (2015) studie tillfrågades kvinnorna om deras 

förlossningsupplevelse sex veckor postpartum, och både de som upplevt en negativ och 

de som haft en positiv förlossning, hade ungefär samma uppfattning av sin 

förlossningsupplevelse vid denna tidpunkt. Fem år senare hade dock de kvinnor som 

upplevt en negativ förlossningsupplevelse oftast endast negativa tankar om sin 

förlossning. Det framkom att de kvinnor med en mindre positiv förlossningsupplevelse 

hade varit med om en förlossning som avslutades instrumentellt eller med ett akut 

sectio. Även att användandet av epiduralanestesi tycktes ge en sämre 

förlossningsupplevelse än för de som lyckades hantera sin smärta. Framförallt var 

kvinnan negativt inställd till vården under en förlossning där kommunikationen med 

barnmorskan haltade och som resulterade i ett bristande stöd. Lundgren (2010) belyser 

stödet kvinnan upplever under sin förlossning som en av de viktigaste faktorerna för en 

positiv förlossningsupplevelse. Stödet från såväl barnmorskan som kvinnans 

partner/doula kan bidra till ett kortare och mer spontant förlossningsförlopp, minskad 

upplevelse av smärta och därmed ett minskat behov av smärtlindring. För att 

upplevelsen av förlossningen ska bli så bra som möjligt krävs det att kvinnan känner 

förtroende för vårdpersonalen. Att hon blir bemött med respekt samt att det finns en god

kommunikation mellan barnmorskan och kvinnan. Enligt Carlton, Clark Callister & 

Stoneman (2005); Hollins Martin (2008); Ryding (2008); Kou et al. (2010); Nilsson & 

Lundgren (2009) är det viktigt att hon blir lyssnad till och att hennes behov, i den mån 

det är möjligt, tillgodoses för att kvinnan ska kunna uppleva en viss kontroll och 

delaktighet i förlossningssitutionen. Hollins Martin (2008) belyser vikten av att en 

kvinna får uppleva kontroll och medverka i de beslut som fattas under 

förlossningsprocessen för att en positiv förlossningsupplevelse ska kunna främjas.



Delaktighet

Delaktighet har, enligt svenska akademiens ordlista (2016), innebörden av att ha eller 

vara del i något. Inom vården, innebär det att patienten ska ha inflytande över sin egen 

vård och omsorg. Utgångspunkten är alltid den enskilde patientens erfarenheter och 

unika situation. Hennes åsikter och erfarenheter ska alltid respekteras och övervägas 

mot de åtgärder som planeras. För att relevanta åtgärder ska göras behövs patientens 

delaktighet. Detta för att individanpassa valet av vård och på så sätt kunna öka hennes 

motivation (Socialstyrelsen, 2014). Delaktighet stärker självkänslan genom att patienten

anses vara expert på sig själv då hennes kunskap och erfarenheter efterfrågas, hon har 

rätt till saklig, anpassad information och inflytande under processens gång (SFS 

2014:821). Besluten ska tas i samråd med patienten där evidensbaserad kunskap ligger 

till grund för de åtgärder som planeras och är en förutsättning för en god vård 

(Socialstyrelsen, 2015; SFS 2010:659). 

Delaktighet är dock ett relativt nytt fenomen inom vården i allmänhet, och inom 

förlossningsvården i synnerhet. Ända fram till 1970-talet ansågs inte den födande 

kvinnans åsikter vara av värde. Smärtlindring ansågs inte behövas och det var läkaren, 

inte den födande kvinnan, som uttalade sig om smärtornas intensitet. Först 1971 tog 

riksdagen upp att smärtlindring i samband med förlossning var ett fullkomligt rimligt 

krav (Jansson, 2006). På senare tid har kraven höjts till att även gälla delaktighet i beslut

genom hela förlossningsprocessen  (Hollins Martin, 2008).

För att kvinnan ska kunna känna delaktighet krävs det att hon har förtroende för 

barnmorskan, vilket kräver att barnmorska visar kvinnan respekt, både för kvinnan som 

individ och för hennes kunskaper och tankar om situationen. Respekt är en förutsättning

för den kommunikation som är så viktig för att kvinnan ska kunna förstå och fatta 

välgrundade beslut i förlossningssituationen (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). Det är 

även viktigt att barnmorskan har en positiv attityd när hon delar med sig av sin kunskap 

och bjuder in till en dialog kring det som sker (Hauk et.al., 2007). De områden där 

kvinnor önskar uppleva delaktighet och kontroll gäller oftast smärtlindring, 

förlossningsställningar och medicinska åtgärder. När dessa önskemål införlivas är 

chanserna till en positiv förlossningsupplevelse stora, men i de fall önskemålen inte kan 

mötas ökar riskerna för en negativ förlossningsupplevelse (Fair & Morrison, 2010).



Ibland kan situationer uppstå där man tvingas frångå det kvinnan önskar i samband med 

sin förlossning. Orsaker till varför kan vara intensiv smärta, utmattning pga långdragen 

förlossning, oro, att kvinnan upplever att hon förlorat kontrollen över situationen, eller 

avsaknad av stöd och en god kommunikation med barnmorskan. Att tvingas gå ifrån 

förlossningsplanen kan många gånger innebära en besvikelse för kvinnan. Känslor av 

rädsla och osäkerhet inför beslut som plötsligt ändras och som hon inte hinner reflektera

över kan förekomma. En del kvinnor känner trots allt en lättnad, de förlitar sig på 

vårdpersonalens beslut och ett friskt och välmående barn överträffar allt annat (Carlton 

et al., 2005). Hauk et al (2007) fann i sin studie att kvinnor inte tvunget behövde få alla 

sina förväntningar uppfyllda för att erfara en positiv förlossningsupplevelse, så länge det

kvinnan ansåg vara av störst vikt kunde infrias. Barnmorskans roll här innebär att 

samarbeta med kvinnan och informera i varje steg, så kvinnan hela tiden vet vad som 

händer samt uppmuntra och stötta henne i de val hon gör. Ständig kommunikation och 

dialog mellan kvinna och barnmorska, samt ev. läkare och övrig personal, är en 

förutsättning för att hon ska kunna acceptera det faktum att det inte blev som planerat 

men ändå kunna uppleva sig vara delaktig i sin förlossning (Carlton et al., 2005; Hauk 

et al., 2007).

År 1979 lagstiftades om rätten till föräldrarutbildning i samband med graviditet (SOU, 

1978:5), och sedan 1980-talet är förlossningsförberedande kurser en del av 

föräldrarutbildningen i Sverige (Hallgren, 2004). Hauk et al., (2007), Fair & Morrisson 

(2010) samt Cipolletta & Balasso (2011) anser att förberedelse i form av 

föräldrarutbildning är det bästa sättet att göra föräldrarpar delaktiga i 

förlossningsprocessen. Under utbildningens gång får de blivande föräldrarna ta del av 

relevant och verklighetsförankrad information. De får möjlighet att rådgöra och ställa 

frågor till yrkesverksamma barnmorskor som kan förse föräldrarna med väsentlig och 

tydlig information och därigenom redskap att gå in i sin förlossning med stärkt 

självkänsla och en realistisk syn på förlossningsprocessen (SFOG, 2004).

Barnmorskans kompetensområde

Barnmorskans värdegrund bygger på en humanistisk människosyn. Patientens svagheter

och styrkor bör identifieras och barnmorskan ska kunna lyfta och stärka den födande 

kvinnan i den unika situation hon befinner sig. I sin profession ska hon bidra med stöd, 



trygghet och information under hela förlossningsförloppet (Socialstyrelsen, 2006). 

Professionellt stöd innebär det stöd som erbjuds inom professionens expertis och 

kunnande. Saknas det professionella vårdandet uppstår distans och 

kommunikationssvårigheter mellan parterna och den vårdande relationen uteblir 

(Thorstensson, 2012). Midwife betyder med kvinna, vilket innebär att vara med kvinnan

och att hjälpa kvinnan, vilket är specifikt för just barnmorskans yrkesroll. I 

vårdrelationen bejakar barnmorskan kvinnans livsvärld och lyssnar till hennes behov 

och rädslor (Berg, 2010). ICM står för International Confederation of Midwives och är 

en internationell organisation vars uppgift är att utfärda riktlinjer och rekommendationer

för barnmorskeprofessionens utövande (ICM, 2008). Svenska barnmorskeförbundet har 

sedan gjort en svensk översättning av den internationella koden för barnmorskor som 

används inom mödrahälsovården och förlossningsverksamheten i Sverige. 

Barnmorskans huvudämne är reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Den 

internationella etiska koden grundar sig på hänsyn, ömsesidig respekt och tillit. Varje 

människa ska behandlas med rättvisa och lika värde (Barnmorskeförbundet, 1999). I 

barnmorskans kompetens ingår att kunna undervisa, förmedla kunskap och fungera som

rådgivare till inte bara den födande kvinnan, utan även till familjen och inom samhället. 

Som yrkesaktiv barnmorska har man en skyldighet att förvissa sig om att vården som 

utövas är evidensbaserad och grundar sig på vetenskaplig forskning (ICM, 2008). 

Vidare belyser ICM (2008) vikten av att vården alltid sker i samförstånd med kvinnan. 

Att barnmorskan visar respekt för henne och hennes självbestämmande. Att hon äger 

rätten till sin egen kropp och att vården alltid ska vara individuellt inriktad och erbjuda 

kontinuerligt stöd. 

Problemformulering

Som tidigare nämnts i inledningen, har det uppkommit önskemål om en uppföljning av 

de kvinnor som varit i kontakt med klinikens Auroramottagning och som använt sig av 

ett födelsebrev vid förlossningen. Många av dessa kvinnor uttalar önskemål om att få 

vara mer delaktiga i det som sker under förlossningen. Att som kvinna få känna sig 

delaktig i sin förlossning framstår ofta som en av de viktigaste faktorerna för en positiv 

förlossningsupplevelse (SFOG, 2004).  I denna studie har författarna låtit kvinnor 

berätta, utifrån egna erfarenheter, vad delaktighet är för just dem och hur 



förlossningsupplevelsen påverkades utifrån hur de upplevt sig fått vara delaktiga under 

sin förlossning när de använt sig av ett födelsebrev.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka kvinnors upplevelse av delaktighet under sin 

förlossning vid användande av födelsebrev. 

Teoretisk referensram

Ordet empowerment översatt till svenska är bemyndigande/möjliggörande, och 

innebörden kan härledas till engelskans power, som betyder styrka, kraft och makt. 

Empowerment kan därmed sägas ha betydelsen att få möjlighet till att skaffa sig styrka 

och kraft att ta makt över sin situation. Begreppet empowerment har sitt ursprung i USA

och kopplas ofta samman med medborgarrättsrörelsen samt kvinnorörelsen under 1960-

70 talet (Askheim, 2007). 

Empowerment står för något positivt och präglas av ett humanistiskt synsätt på 

människan som självmedveten och kompetent att ta ansvar, och som den som själv bäst 

tar tillvara sina resurser. Hon vet själv hur hennes behov bäst tillgodoses, om bara de 

rätta förhållandena finns (ibid). Det är stöd och uppmuntran som skapar empowerment. 

Att uppleva sig bli stärkt psykiskt, fysiskt och känslomässigt (Baily, 2011). Att 

människan ses som självmedveten och den som bäst vet vilka behov och resurser hon 

besitter innebär dock inte att hon ska lämnas att ensam fatta alla beslut (Aujoulat, d

´Hoore & Deccache, 2007). För barnmorskan innebär det att, genom sin kompetens och 

genom ett samarbete, som innebär omtanke, ömsesidig respekt och tillit, stärka kvinnans

förmåga att fatta välgrundade beslut i den situation hon befinner sig (Aujoulat et al., 

2007; Anderson & Funnell, 2010; Bailey, 2011). Barnmorskan bör även vara medveten 

om det faktum att sociala normer kan vara styrande i kvinnans önskemål och bör därför 

öppna upp för flexibilitet och diskussion gällande alternativ, vilket leder till 

empowerment (Wittmann & Bhattacharya, 2008).  WHO förespråkar empowerment i 



sitt dokument Ottawa Charter for Health Promotions för att erhålla kontroll över sig 

själv och sin tillvaro. Enligt WHO (1986) kräver empowerment en möjlighet till 

införskaffande av kunskap i en stöttande miljö samt tillgång till total och fortlöpande 

information. Vilket leder till en ökad förmåga till kritiskt och självständigt tänkande 

som krävs för att kunna fatta beslut som gagnar sin egen hälsa och välbefinnande. Hälsa

och välbefinnande är starkt förknippat med empowerment och en effektiv vård kan 

endast uppnås om kvinnan erfar en känsla av empowerment (Bailey, 2011).

Metod

Metodval

Studien genomfördes med en kvalitativ metod i form av intervjuer, vilket lämpar sig väl 

då det är en upplevelse som ska undersökas (Patel & Davidsson, 2011). Vidare valdes en

induktiv ansats till studien. Att använda sig av en induktiv ansats innebär att forskaren 

inte kommer att luta sig mot en tidigare beskriven teori. Med en induktiv ansats går 

forskaren från det specifika till det allmänna så att det detaljerade budskapet omvandlas 

till ett generellt budskap (Elo & Kyngäs, 2007). Verkligheten kan tolkas på flera olika 

sätt och förståelsen för densamma är beroende av forskarens subjektiva tolkning 

(Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 2007). För att vi som författare, i 

möjligaste mån, skulle undvika att väva in våra egna förutfattade meningar kring det 

som skulle undersökas, var vi tvungna att göra oss medvetna om vår egen förförståelse i

ämnet, för att sedan förutsättningslöst lyssna in och analysera det som framkom i 

intervjuerna (Patel & Davidsson, 2011). 

Urvalsförfarande

Urvalet är ändamålsenligt då de skulle uppfylla ett visst kriterie för att svara till studiens

syfte (Thomsson, 2010). Då tillgängligheten fick styra rekryterades deltagarna på den 

Auroramottagning som är kopplad till kliniken som efterfrågat studien. Detta med hjälp 

av de tre barnmorskor som har hand om dessa kvinnor. Barnmorskorna på 

Auroramottagningen informerade om studien och delade ut ett informationsbrev till de 

kvinnor som kunde tänka sig att delta i studien. Inklusionskriterierna för att få ingå i 

studien var att kvinnan skulle förstå och tala det svenska språket, så pass väl att en 



intervju blev genomförbar, samt ha skrivit ett födelsebrev. Vidare skulle förlossningen 

vara beräknad till någon gång under våren/sommaren 2016. Intervjuerna planerades att 

genomföras under september månad. Därvid kunde inte en viss tid efter förlossningen 

fastslås för intervjuernas genomförande. Vid intresse för att delta i studien fick 

deltagarna lämna namn och telefonnummer till barnmorskan på Auroramottagningen. 

De kontaktades sedan av författarnana, strax före studien skulle ta sin början, för en 

överenskommelse gällande tid och plats för intervjuns genomförande, i den händelse att 

intresse för deltagande kvarstod. Totalt tillfrågades åtta kvinnor om deltagande i studien.

Tre kvinnor hade, när de kontaktades av författarna för förfrågan om fortsatt intresse för

deltagande, ångrat sig och valde att avstå. En av kvinnorna gick inte att få tag på när 

studien väl tog sin början. Totalt medverkade fyra kvinnor i studien. Den tid som, vid 

intervjutillfällena, passerat sedan förlossningen varierade mellan två veckor och tre 

månader.

Datainsamling

Data samlades in genom intervjuer där deltagarna själva hade möjlighet att välja tid och 

plats. Intervjuerna ägde rum i deltagarnas hem, utom i ett fall där deltagaren hellre 

träffades på ett café. En av författarna genomförde samtliga intervjuer för att säkerställa 

att samma sorts följdfrågor kom fram samt för att kvinnorna skulle känna sig så 

bekväma som möjligt i situationen och inte känna sig vara i underläge, vilket skulle 

kunna vara fallet om hon ensam svarade inför två intervjuare (Thomsson, 2010). Den 

författare som inte närvarade vid intervjutillfället transkriberade materialet och fick på 

så sätt tillgång till intervjuernas dolda budskap som kan utgöras av exempelvis tonläge 

och pauser.

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär både öppna och slutna frågor 

(Thomsson, 2010). Tre huvudfrågor ställdes som belyste det fenomen som skulle 

undersökas och svarade till studiens syfte.

 Av vilken anledning valde du att skriva ett födelsebrev?

 Vad innebär delaktighet under förlossning för dig?

 Hur skulle du beskriva din förlossningsupplevelse?

Intervjuerna inleddes med att deltagarna fick berätta fritt om sig själva och sin 

förlossning, vilket kan ge spontana beskrivningar av det som önskas undersökas (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Även följdfrågor ställdes under intervjuernas gång för att få 



tillgång till ytterligare viktig information (Patel & Davidsson, 2011). Deltagarna fick 

sedan, innan intervjun avslutades, frågan om de önskade tillägga något som inte 

framkommit under intervjuns gång. Intervjuerna varade mellan 10 och 20 minuter och 

spelades in i sin helhet med hjälp av diktafon, efter det att deltagarna informerats och 

givit sin tillåtelse till detta. Sedan transkriberades intervjuerna ordagrant för att ingen 

information skulle gå förlorad (Ibid).

Analys

De transkriberade intervjuerna lästes noggrant igenom av författarna var och en för sig 

flertalet gånger för att erhålla en djupare förståelse för materialet. Forskaren kan inte få 

full inblick i innehållet eller skapa någon teori kring det som undersöks om inte datan 

blir något välkänt (Elo & Kyngäs, 2007). Materialet lästes sedan av båda författarna 

tillsammans för att genom diskussion få en klar bild av innehållet som skulle analyseras 

utifån studiens syfte enligt Graneheim och Lundmans (2004) latenta kvalitativa 

innehållsanalys. En latent kvalitativ innehållsanalys används med fördel då det är en 

upplevelse som ska undersökas och innebär en tolkning av den underliggande meningen

i den text som analyseras. Då en text kan ha flera olika betydelser och tolkningen av en 

berättande text samt dess tysta budskap, i form av exempelvis tystnad och tonläge, är 

subjektiv krävs det att det finns en förståelse och ett samarbete mellan intervjuaren och 

deltagaren (Graneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 2007). Analysen av 

intervjuerna genomfördes i fyra steg. Meningsenheter som svarade till studiens syfte 

identifierades i texterna. Meningsenheter är en sammansättning av ord med samma 

centrala innebörd. Meningsenheterna kondenserades, vilket innebär att texten förkortas, 

men att det centrala i texten bevaras (Graneheim & Lundman, 2004). De kondenserade 

meningsenheterna formulerades i koder, vilka innebär beskrivningar av specifika 

händelser som tolkats ur de kondenserade meningsenheterna, och som ska kunna förstås

i relation till sammanhanget. Koderna grupperades sedan och ordnades in under olika 

kategorier med underkategorier där intervjuernas latenta innehåll tydliggjordes 

(Graneheim & Lundman, 2004). Kategorier är grupperingar med ett gemensamt 

innehåll. De kategorier författarna fick fram i analysprocessen sorterades sedan och 

bildade huvudkategorier och underkategorier. Tillsammans bildar dessa analysens 

resultat. Redovisning av analysprocessen presenteras nedan;



Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet

Kod Underkategori Kategori

Då var jag inte 
delaktig för då var 
det just det där att 
de gjorde olika 
beslut utan att tala 
om för mig hur 
man tänkte… det 
var som om jag 
inte var där.

De fattade 
olika beslut 
utan att 
informera mig.

Beslut utan 
information.

Avsaknad av 
information gör 
att kvinnan 
känner sig 
utesluten.

Kontinuerlig 
information 
skapar 
delaktighet i 
beslutsfattande.

Etiska överväganden

Innan studien tog sin början lämnades en etisk ansökan in till Kronobergs 

forskningsetiska råd och författarna erhöll ett godkännande, med beslutsnummer 

6/2016, samt ett godkännande från klinikens verksamhetschef. Informationsbrevet 

delades ut av barnmorskor på Auroramottagningen som även informerade om syftet 

med studien. Detta för att förtydliga frivilligheten med deltagandet samt för att undvika 

risken för att kvinnorna skulle uppleva sig hamna i beroendeställning, och då känna sig 

tvingade att delta, om författarna personligen skulle dela ut informationsbrevet. 

Deltagarna har inte skrivit under något där de samtycker till deltagande. Det faktum att 

de muntligt visat sitt intresse och lämnat namn och telefonnummer så att författarna 

kunnat komma i kontakt med dem har ansetts överensstämma med gällande principer 

för informerat samtycke (Kvale & Brinkman, 2014). Vid intervjuernas genomförande 

erhöll deltagarna återigen den information de tidigare fått gällande studiens syfte samt 

att intervjun skulle komma att spelas in. Frivilligheten till deltagande betonades ånyo 

samt att de närsomhelst kunde avbryta intervjun utan att uppge anledning. Insamlad data

avidentifierades och tilldelades en sifferkod. Materialet förvarades sedan inlåst hemma 

hos en av författarna. De enda som hade tillgång till materialet under studiens gång var 

författarna och handledaren. När studien avslutats och fått ett godkännande förstörs det 

avidentifierade materialet, och endast kodat material, i form av citat angivna i studien, 

kommer finnas kvar. Vid intervjutillfället erhöll deltagarna uppgift om vart de kan finna 

och läsa den färdiga studien. Dessa etiska aspekter överensstämmer med 

Helsigforsdeklarationens (2013) riktlinjer för forskning där människor ingår.



I studien fick deltagarna möjlighet att ventilera sina upplevelser av delaktighet under 

förlossningen. Detta är något som kan vara positivt för många, men i den händelse att 

förlossningen hade upplevts som traumatisk kunde hon finna det jobbigt att återigen bli 

påmind om detta. De deltagare som, vid intervjutillfället, upplevde oro erbjöds 

möjlighet till en kontakt med barnmorska eller kurator kopplad till Auroramottagningen.

Resultat

Totalt ingick fyra kvinnor i studien. En kvinna hade fått sitt första barn, två kvinnor sitt 

andra och en av kvinnorna hade fått sitt fjärde barn. De var i åldrarna 25-35 år och var 

alla sammanboende med barnafadern.

I analysen framkom tre huvudkategorier: Kommunikation och delaktighet, Kontinuerlig 

information skapar delaktighet i beslutsfattande och Behov av professionellt stöd.

 Resultatet presenteras utifrån dessa kategorier med underkategorier, vilka beskrivs 

nedan; 

Kategori Underkategori

Kommunikation och delaktighet Kommunikation skapar förtroende

Att bli lyssnad på

Kontinuerlig information skapar delaktighet
i beslutsfattande

Information ger acceptans

Avsaknad av information gör att kvinnan 
känner sig utesluten

Behov av professionellt stöd Barnmorskans bekräftelse av födelsebrevet

En närvarande barnmorska

Kommunikation och delaktighet

Kommunikation skapar förtroende

Kvinnorna i intervjuerna berättade om vad delaktighet innebar för dem i samband med 

förlossning. De beskrev kommunikation som ett nyckelord, vikten av att barnmorskan 



ständigt kommunicerade med kvinnan. Det innefattade en dialog där barnmorskan 

berättade vad hon gjorde, hur hon tänkte, vad planen var och sedan lyssnade på 

kvinnans önskemål och frågor och gav respons och visade förståelse. En kvinna beskrev

hur hon hamnade i bakgrunden, barnmorskan fanns i rummet men hon verkade inte ta 

sig tid att prata med henne och berätta vad hon tänkte eller gjorde.

“...delaktighet innebär för mig att man kommunicerar med mamman och talar om vad 

man... att barnmorskan talar om vad som sker, om de har några funderingar att de 

ventilerar det med mig som mamma och inte bara gör saker i kulisserna och man bara 

ligger där och inte vet vad som händer…” (1)

Då det fanns en dialog mellan kvinnan och barnmorskan ökade förståelsen från bådas 

håll. Ju mer tid barnmorskan spenderade hos kvinnan desto större öppenhet 

genomsyrade kommunikationen dem emellan, och kvinnan upplevde att barnmorskan 

förstod hennes rädslor och funderingar och tog sig tid till att lugna och svara på frågor. 

Kvinnorna upplevde sig delaktiga i förlossningsprocessen med de eventuella beslut om 

åtgärder som behövde tas och kände att de fick förklaringar till varför.

“...denna gången var det bättre kommunikation mellan mig och barnmorskan. Det 

fanns en dialog under tiden…” (3)

En ärlig kommunikation ökade förtroendet för barnmorskan. En kvinna berättade att 

hon fick sitt födelsebrev bekräftat på ett bra sätt. Hon upplevde en öppen och ärlig 

dialog där de bekräftade hennes önskemål samtidigt som hon kände att de berättade för 

henne vad som var realistiskt att kunna tillmötesgå. Hon fick en positiv 

förlossningsupplevelse och mycket berodde det på den öppna och kontinuerliga 

kommunikation som var pågående under hela förlossningsförloppet.

“...det var bra att man pratade öppet om det och inte bara säger ” vi försöker, vi 

försöker” då blir man bara mer besviken att det händer inte. Så det känns bra att man 

pratar klarspråk från början om vad som kan vara möjligt och vad kan bli svårt…” (4)

Om kommunikationen däremot inte var tillräcklig fanns risk att kvinnan började försöka

läsa av barnmorskan, i ett försök att förstå vad som hände. Många gånger uppstod ett 



onödigt lidande hos kvinnan då barnmorskans brist på kommunikation kunde tolkas 

som att någonting var fel.  En kvinna vittande om att hon tyckte sig se i barnmorskans 

ansikte, och i hur hon agerade, att hon grubblade över något som hon inte delade med 

sig av. Hon hade önskat att barnmorskan hade delat med sig av tankeprocessen och vad 

hon planerade. På så sätt hade kvinnan sluppit oroa sig och känna sig utanför sin egen 

förlossning.

“...jag tyckte att jag såg på dem att det var något de funderade över men jag kände inte 

att någon diskuterade det med mig…” (1)

Att bli lyssnad på

Kommunikation innebar inte bara en öppen dialog mellan barnmorskan och kvinnan. 

Även att  barnmorskan lyssnade in kvinnan, hennes behov och önskemål var av stor 

vikt. Att hon blev respekterad för sina åsikter och önskemål bidrog till delaktighet. De 

kvinnor som upplevde att barnmorskan  lyssnade på dem fick förtroende för 

barnmorskan och kunde känna sig trygga i situationen.

“...jag tycker jag blev lyssnad på från början...och att jag fick veta varför det inte kunde

bli som jag hade tänkt att det skulle bli…” (2)

Delaktighet var något som växte fram under mötet mellan barnmorskan och kvinnan. 

Om kvinnan upplevde att hon inte blev lyssnad på och om en ömsesidig kommunikation

saknades blev det svårt att uppnå delaktighet. En kvinna menade att det inte bara var 

den födande kvinnan som skulle uppleva delaktighet, utan att det var något man 

uppnådde tillsammans som ett team. För att barnmorskan skulle kunna ge ett 

professionellt stöd behövde hon bli insläppt i kvinnas värld och bli delaktig i det hon 

upplevde.

“...man måste vara delaktiga tillsammans och man måste lyssna på patienten, så det 

tror jag definitivt förbättrar upplevelsen…” (3)

Kvinnornas beskrivningar av förväntningar inför förlossningen belyste hopp om att bli 

tagna på allvar, bli lyssnade på, få känna att deras önskningar hela tiden bejakades och 

på så vis få uppleva delaktighet. Några av dem hade fött barn tidigare och hade 



upplevelser att relatera till. En kvinna beskrev att hon även skrivit födelsebrev tidigare 

men att barnmorskan inte tog någon notis om det, vilket försämrade hennes upplevelse 

av delaktighet.

“...jag hoppades på att känna mig mer lyssnad på än vad jag gjorde första gången och 

va mer delaktig…. Och ja hörd på nått sätt för det tyckte jag inte att jag blev förra 

gången då. Även om jag hade ett födelsebrev då också var det som att ingen tog någon 

notis om det…” (1)

Kontinuerlig information skapar delaktighet i beslutsfattande

Information ger acceptans

Kontinuerlig information öppnade upp möjligheterna till att acceptera situationen som 

rådde, och var ett underlag till att fatta välgrundade beslut. Alla kvinnorna i intervjuerna

vittande om betydelsen av att få kontinuerlig information. De önskade att någon tog sig 

tid att förklara situationen och därmed gav dem chansen att bli införstådda i vad som 

hände.

“...alltså om nått går fort och fel har man inte alltid tid att förklara men jag hoppades 

innerst inne att de skulle ta sig tid och förklara…” (4)

Delaktighet innebar inte att alltid få som man ville och önskade. Ingen av kvinnorna 

vittnade om att hennes förlossning var perfekt bara för att alla hennes önskemål 

tillgodosågs, dock var utfallet så att en positiv förlossningsupplevelse hörde samman 

med att förlossningen blev enligt kvinnans önskemål. Men i de fall hennes önskemål 

inte kunnat tillgodoses, men att information tilldelats på ett sätt som kvinnan förstod, 

och hon fått känna sig delaktig i de beslut som planerades kunde 

förlossningsupplevelsen ändå bli positiv. Kvinnorna i studien beskrev att acceptans 

hörde ihop med kontinuerlig information. Blev hon bara insatt i situationen och fick 

förklarat för sig varför exempelvis vissa delar i födelsebrevet inte var möjliga att 

tillmötesgå, eller varför vissa åtgärder var tvungna att genomföras, kunde kvinnan 

lättare acceptera förändringarna och ändå känna sig delaktig i förlossningen.



“...jag tycker det är viktigt att personalen lyssnar på en och även om det inte går att 

uppfylla alla önskemål, för det kan ju vara omöjligt att göra det, då är det ju viktigt att 

kanske ta sig tid och förklara varför det kanske är omöjligt…” (4)

Barnmorskan bör ta sig tid och försäkra sig om att kvinnan känner sig delaktig i den 

information som ges och vad det innebär för förlossningens fortskridande. 

Informationen bör ges på ett förståeligt sätt och vid rätt tillfälle när kvinnan anses vara 

mottaglig. Och då gärna innan en situation är ett faktum för att ge kvinnan en chans att 

förbereda sig för eventuella interventioner. Kvinnorna i studien vittande om innebörden 

av att vara innesluten i förlossningsprocessen. De fick ta del av information om 

förlossningens förlopp och vad eventuella förändringar kunde innebära för dem. 

Kvinnorna hade då lättare att acceptera det faktum att en förlossning inte är förutsägbar. 

“...det var inte alls som jag förväntat mig men det får man köpa så jag tycker jag fick 

vara med...de inneslöt mig i varför man gjorde som man gjorde och då kändes det mer 

lättare att acceptera att det blev så…” (1)

Information om förlossningsprocessen från barnmorskan var inte bara förknippat med 

att kvinnorna upplevde acceptans och delaktighet. Kvinnorna beskrev att saklig och 

anpassad information bidrog till en känsla av kontroll över situationen som gjorde att 

hon då kunde vara med och fatta välgrundade beslut. Besluten kunde även innefatta att 

överlåta besluten till någon annan, att släppa kontrollen och förlita sig på att 

vårdpersonalen agerade utifrån vad som var bäst för kvinnan och hennes ofödda barn.

“...jag är en sån som brukar ha kontroll i vardagen och vill veta vad som händer och 

kunna fatta egna beslut. Så för mig är det viktigt att kunna få göra det... att kunna delta 

i alla beslut och bli bra informerad…” (4)

Avsaknad av information gör att kvinnan känner sig utesluten

När barnmorskan brast i sitt sätt att informera, eller om hon helt avstod från att delge 

kvinnan information och beslut fattades över hennes huvud skapade det känslor av att 

inte få möjlighet till delaktighet.  De blev passiva i sin förlossning då brist på 

information gjorde det svårt för dem att aktivt delta i processen och i de besluts som 

togs. En av kvinnorna beskrev vad delaktighet innebar för henne genom att jämföra sin 



tidigare förlossning där beslut togs utan att hon blev informerad. Hon beskrev att 

avsaknad av information skapade känslor av att inte vara med och att det gav tankar om 

overklighet.

“...då var jag inte delaktig för då var det just det där att de gjorde olika beslut utan att 

tala om  för mig vad man tänkte…det var som om jag inte var där” (2)

Ibland blev situationen akut och det var svårt för vårdpersonalen att hinna ge kvinnan 

den information hon behövde för att förstå situationen och acceptera det som måste ske. 

En kvinna beskrev att hon upplevde att det var mycket vårdpersonal runtomkring men 

att ingen tycktes se henne eller ägna henne ens en minut åt att förklara vad som hände. 

Avsaknaden av information skapade rädslor och orsakade ett ännu större psykiskt 

trauma.

“...det var det som hände under min förlossning, jag visste det var bråttom, men 

samtidigt var jag så rädd, och ingen…. Det var kaos, det var jättemycket folk där men 

ingen tog sig tid att förklara vad som hände och vad läkaren kommer göra, ingenting. 

Och det gjorde ju att det blev ännu mer trauma…” (4)

En situation kan handla om att rädda liv och då är inte första prioritet av informera, 

detta vittande alla kvinnorna om att de var väl medvetna om. Men att få informationen 

när situationen lugnat ner sig var det som avgjorde hur kvinnorna såg på sin 

förlossningsupplevelse i efterhand. Att vårdpersonalen sedan i lugn och ro gick igenom 

händelseförloppet återgav kvinnorna en känsla av delaktighet och kontroll.

Vidare beskrevs mindre akuta situationer där åtgärder utfördes utan information. 

Kvinnan kände sig förbisedd, att hon bara var en i mängden bland många. Läkare kom 

in på rummet utan att presentera sig eller informera om vad som skulle göras och varför 

det var tvunget att göras. Avsaknaden av information förminskade kvinnan och hennes 

rätt till att få veta vad som pågick.

“...och så bara kommer det in en läkare och tar ett laktatprov och man vet inte 

riktigt...Det är ju bara...nu ska vi ta ett prov och så går man igen…” (1)



Behov av professionellt stöd

Barnmorskans bekräftelse av födelsebrevet

Att få bekräftelse och stöd från barnmorskan var något som samtliga kvinnor i 

intervjuerna ansåg vara av vikt. Att barnmorskan bekräftade att hon läst födelsebrevet 

och gick igenom brevet med kvinnan för att tillsammans komma fram till hur hennes 

önskemål på bästa sätt skulle kunna uppfyllas i just den specifika förlossningssituation 

som rådde. Att hon visade kvinnan att hon bejakade henne i förlossningsprocessen och 

försökte ta hänsyn till hennes önskemål så långt det var möjligt. I den händelse att något

önskemål inte tycktes möjligt att uppfylla önskade kvinnorna att barnmorskan skulle 

förklara varför och hjälpa henne finna alternativa vägar och därmed ändå uppleva sig 

vara delaktig i situationen. 

“...jag kunde se att personalen tog det till sig faktiskt och läste det och gjorde sitt bästa,

så det kändes skönt …” (1)

En påläst barnmorska som visade intresse för patienten ingav trygghet enligt kvinnorna. 

Att komma som förlossningspatient och känna att barnmorskan tagit sig tid att läsa 

igenom journalerna och tagit del av eventuella önskemål via födelsebrevet gav kvinnan 

ett intryck av att hon var unik, viktig och i fokus. Att barnmorskan bekräftade henne och

förde en ständig dialog öppnade upp möjligheterna till att uppleva delaktighet och 

främja den positiva förlossningsupplevelsen.

“...jo, det är just det att när vi kom till förlossningen så var barnmorskan förberedd, 

hon hade läst både journalen och brevet och visste vad det handlade om….” (4)

En kvinna beskrev att hon inte fick bekräftelse på att födelsebrevet hade blivit läst men 

att barnmorskan ändå agerade efter hennes önskemål. Hon önskade att barnmorskan 

hade gått igenom det med henne och att de gjort upp en plan tillsammans. Hon beskrev 

att det inte fanns så mycket dialog mellan henne och barnmorskan, det var lite som om 

barnmorskan utgick från hennes födelsebrev som en tyst överenskommelse. Stödet 

fanns där, men bekräftelsen var otydlig.



“...men jag hade gärna velat att barnmorskan inne på förlossningen gick igenom brevet

med mig. Ingen sa nåt om det, även om det verkade veta vad som stod i. De gjorde ju 

som jag ville… (2)

En närvarande barnmorska

Flera av kvinnorna vittnade om en rädsla för att glömmas bort i stressen på 

förlossningsavdelningen. Oro för att flera skulle föda samtidigt och att barnmorskan 

skulle behöva springa mellan rummen och att det professionella stödet då skulle utebli. 

Det fanns tankar om att bli sedd som bara en i mängden och att deras specifika behov 

skulle ignoreras. Att just deras situation inte skulle ses som unik eller speciell och att de 

skulle bli behandlade utifrån det, med mindre uppmärksamhet och omtanke.

“...det kändes som att ingen brydde sig om att jag var utmattad utan jag var bara en i 

mängden…” (2)

Stödet innebar även att barnmorskan visade omtanke och respekt samt en vilja att hjälpa

till att underlätta för kvinnan i situationer som uppstod. Även om åtgärderna inte hjälpte

så hade barnmorskan ändå visat ett intresse och välmening för kvinnan, att hon 

eftersträvade det bästa för att underlätta hennes situation. Kvinnorna önskade att 

barnmorskan skulle vara närvarande och visa kvinnan att hon var där för hennes skull, 

att fokus låg på henne.

“...och då var de väldigt förstående för det och löste det lite snabbt så jag kunde få bort

den känslan men sen hjälpte det ju inte men ändå, de lyssnade ju ändå på mig och 

hjälpte mig…” (2)

Kvinnorna beskrev att en positiv förlossningsupplevelse hängde samman med att bli 

stöttade i den situation de befann sig i och att de ville bli sedda som en unik individ med

ett specifikt behov. Barnmorskan hade en central roll för hur förlossningsupplevelsen 

blev och om kvinnan kände delaktighet. Vidare belyste kvinnorna att barnmorskans 

närvaro innebar en känsla av att någon brydde sig om dem. Var barnmorskan 

frånvarande uppstod tankar om ensamhet, övergivenhet och att de saknade betydelse.



“...denna gång var jag mer en person som man brydde sig om och lyssnade på ett annat

sätt…” (3)

Diskussion

Metodiskussion

Studiens resultat baserar sig på en tolkning av de transkriberade intervjuerna som 

förutsättningslöst analyserats utifrån studiens syfte. En kvalitativ studies trovärdighet är,

enligt Graneheim & Lundman (2004), beroende av giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet.

Författarna har, var och en för sig samt tillsammans, läst igenom de transkriberade 

intervjuerna flertalet gånger för att få en tydlig bild av innehållet och har, så noggrant 

som möjligt, beskrivit samtliga steg i forskningsprocessen för att öka studiens giltighet 

(Gramneheim & Lundman, 2004; Elo & Kyngäs, 2007). Studiens resultat presenteras i 

tre huvudkategorier, som stämde väl överens med det som framkommit vid 

datainsamlingen, samt sex underkategorier. Trovärdigheten har sedan stärkts med hjälp 

av citat som belyser de kategorier som framkom i analysprocessen. Vilket, enligt Elo & 

Kyngäs (2007), Thomsson (2010) samt Patel & Davidson (2011) ger studiens läsare 

möjlighet att bedöma tolkningarnas rimlighet. Trovärdigheten i en kvalitativ studie ökar 

om läsaren, genom att följa hela processen, ges möjlighet att själv finna alternativa 

tolkningar. Att författarna tillsammans bearbetat materialet och diskuterat olika 

tolkningsmöjligheter kring det som framkommit har stärkt studiens tillförlitlighet. 

Överförbarhet i kvalitativa studier innebär att ett resultat ska kunna överföras på andra 

grupper av individer. Överförbarheten är beroende av hur väl urval och deltagare är 

beskrivna och det är upp till läsaren att avgöra om resultatet är överförbart eller inte 

(Graneheim & Lundman, 2004).

Författarna valde att intervjua kvinnor med födelsebrev då uppfattningen var att dessa 

kvinnor i stor utsträckning hade tänkt ut hur de ville ha sin förlossning. Att de visste vad

de kunde tänka sig för eventuella interventioner, och vad de inte ville skulle genomföras

under förlossningen, samt att de kunde ha andra specifika önskemål. Av 

bekvämlighetsskäl rekryterades deltagarna till studien på Auroramottagningen, då de 



som remitteras dit alltid skriver ett födelsebrev tillsammans med ansvarig barnmorska. 

Att deltagarna rekryterades på en Auroramottagning kan ha påverkat resultatet i viss 

utsträckning. Dock är inte alla kvinnor som remitteras till Auroramottagningen 

förlossningsrädda, utan kan av flera olika skäl ha behov av professionellt stöd inför 

förlossningen. Av de som deltog i föreliggande studie var en kvinna stickrädd och hade 

en make med svårigheter att hantera både sin egen och andras smärta. En kvinna 

önskade ökad kontroll i förlossningssituationen och en annan ville försäkra sig om att 

hon fick fortlöpande information om förloppet. En av kvinnorna var rädd att föda sedan 

en tidigare traumatisk förlossningsupplevelse. Rekryteringen skedde med hjälp av de tre

barnmorskor som arbetar med att möta dessa kvinnor för att undvika att de skulle 

uppleva sig vara i beroendeställning och känna sig tvingade till deltagande ifall 

författarna själva skulle frågat dem. 

Författarna utarbetade en intervjuguide med frågor som ansågs relevanta för att få fram 

upplevelsen av delaktighet och få svar på studiens syfte. En intervjuguide utvecklas med

fördel i samband med en pilotintervju där det framkommer vilka frågor som tydligast 

får fram information som svarar till syftet, och vilka frågor som eventuellt behöver 

omarbetas (Patel & Davidson, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Dock fanns inte 

utrymme för någon pilotintervju i studien då deltagarantalet var tämligen lågt, men 

författarna anser sig ändå fått svar på de frågor som eftersöktes. Intervjuguiden 

användes vid samtliga intervjuer som stöd och för att fördjupa intervjuerna ställdes även

följdfrågor där det ansågs lämpligt. Innan intervjuerna inleddes hade intervjuaren och 

kvinnan en stunds informellt samtal, i ett sätt att försöka skapa en tillitsfull relation dem

emellan.

Hur lång tid efter förlossningen intervjun skulle genomföras var inte fastställt, utan 

varierade mellan två veckor och tre månader. Om det har påverkat resultatet gällande 

den upplevda delaktigheten under förlossningen är svårt att svara på. Dock kan det, 

vilket beskrivs i studiens bakgrund, ha haft en viss påverkan på den totala 

förlossningsupplevelsen som tenderar att förändras över tid beroende på om den ses som

positiv eller negativ. Kvinnorna i författarnas studie intervjuades max tre månader efter 

förlossningen, och enligt Maimburg, Vaeth & Dahlens (2015), bör inte så kort tid efter 

förlossningen kunnat påverka kvinnornas upplevelse.



En svaghet i studien är att endast fyra kvinnor valt att delta. Då författarna inte själva 

tillfrågat kvinnorna om intresse för att delta i studien är det oklart hur många kvinnor 

som tillfrågades från början. Åtta kvinnor anmälde dock sitt intresse efter att ha 

informerats om studiens syfte, men endast fyra av dessa valde att delta när de 

kontaktades av författarna för att boka tid för intervjun. Nya försök att finna informanter

har gjorts av de barnmorskor som är kopplade till Auroramottagningen utan resultat. 

Eventuellt kunde rekryteringen blivit mer omfattande om författarna, redan vid studiens 

start, uppgett till barnmorskorna på Auroramottagningen hur många deltagare som hade 

varit önskvärt för studien. Dock antog författarna att alla kvinnor som uppfyllde 

inklusionskriterierna skulle tillfrågas, vilket visat sig inte ha skett. En orsak till att så få 

kvinnor tillfrågades under studiens första veckor var att författarna då syftade till att 

undersöka primiparas upplevelse av delaktighet under förlossningen. Först några veckor

in arbetet med studien visade det sig att inte många primipara remitteras till 

Auroramottagningen, och författarna fick ändra inklusionkriterierna till att även gälla 

multipara. Då inga anteckningar förts över vilka kvinnor som redan tillfrågats om 

intresse, var det svårt att i efterhand fråga kvinnor vid deras besök på 

Auroramottagningen. Det skulle eventuellt kunna upplevas som påtryckning om samma 

kvinna blev tillfrågad flera gånger, vilket då skulle kunna påverka studiens trovärdighet 

negativt. Några kvinnor tillfrågades trots att de eventuellt fått förfrågan tidigare, men 

avböjde deltagande. Trots det låga intervjuantalet anser sig författarna ändå lyckat få 

fram det som avsågs att undersökas. Liknande teman framkom i alla intervjuer och i 

enligt med Thomsson (2010) bör inte fler intervjuer genomföras än det krävs för att få 

svar på det som efterfrågas.

Ingen av studiens två författare har någon tidigare erfarenhet av att genomföra 

intervjuer, vilket kan ha en begränsande inverkan på vad och hur mycket av det som 

eftersöks som framkommer vid intervjutillfället, och kan därmed även innebära att 

studiens trovärdighet försvagas. För att försöka motverka detta har författarna läst in sig

på intervjuteknik och inhämtat kommentarer gällande intervjuguiden från handledaren. 

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av delaktighet under 

förlossningen, där kvinnorna författat ett födelsebrev. Tre kategorier framkom och 

resultatet presenteras i tre huvudkategorier; Kommunikation och delaktighet, 



Kontinuerlig information skapar delaktighet i beslutsfattande och Behov av 

professionellt stöd. Inga studier med samma syfte kunde identifieras där man undersökt 

delaktighet under förlossningen för kvinnor med födelsebrev. Författarna fann endast en

studie med liknande syfte, genomförd av Sjödin (2014), där man undersökt kvinnors 

upplevelse av delaktighet vid instrumentell förlossning. Den studiens resultat visar att 

förlossningsupplevelsen hör samman med kvinnans känsla av att ha fått vara delaktig. 

De kvinnor som beskrev förlossningsupplevelsen som positiv hade känt sig delaktiga i 

sin förlossning, medan de som beskrev förlossningsupplevelsen som negativ ofta hade 

upplevt en bristande delaktighet. Delaktighet uppnås genom att få uppmuntran och 

vägledning samt att få vara en del i ett samarbete. Att få vara med i de beslut som fattas 

skapar en känsla av kontroll.

Barnmorskor vid den klinik där författarna genomförde studien gav uttryck för ett 

behov av att följa upp de kvinnor som skrivit födelsebrev. De tyckte att det saknades 

uppföljning på ifall dessa kvinnor ansåg sig fått uppleva delaktighet under sin 

förlossning.

Kommunikation skapar förtroende

Kvinnorna i studien beskrev kommunikation som en av de viktigaste faktorerna för 

upplevelsen av delaktighet. Att en ständigt pågående och öppen dialog ökar förståelsen 

för varandra. Kommunikationen ska vara ömsesidig och kvinnan och barnmorskan ska 

fungera som ett team. Detta stämmer överens med vad Sjödin (2014) kommit fram till i 

sin studie där kvinnorna berättar om vikten av vägledning genom samarbete och en 

öppen dialog. Bristande kommunikation ansågs i föreliggande studie, kunna leda till 

egna tolkningar från kvinnans sida, vilket kunde orsaka onödig oro samt en känsla av att

lämnas utanför sin förlossning. Flera studier bekräftar födelsebrevets fördelar när det 

gäller att ses som ett underlag för en god kommunikation. Brevet kan underlätta för 

barnmorskan då det gäller att lära känna kvinnan och hennes känslor inför 

förlossningen. Det blir något att samtala kring, vilket kan skapa en öppenhet i relationen

mellan kvinnan och barnmorskan (Kuo et al., 2009, Laurin & Liljenberg, 2016). Något 

som även kvinnorna i denna studie påtalade. I en ny studie av Mei et al (2016) framkom

dock att det inte endast finns positiva effekter av att skriva födelsebrev, utan att brevet 

skulle kunna inge en falsk känsla av kontroll och trygghet. I synnerhet för en 



förlossningsrädd kvinna, då hennes chanser att förbereda sig på oväntade situationer 

under förlossningsskedet kunde minska. 

Lothian (2006) och Whitford et al (2014) menar att många barnmorskor kan se kvinnor 

med födelsebrev som krävande och svåra att hantera, och deras önskemål ofta som 

orealistiska. I dessa fall kan ett födelsebrev snarare orsaka irritation än en förbättrad 

dialog mellan kvinnan och barnmorskan. I föreliggande studie uttryckte kvinnorna 

önskemål om att barnmorskan gick igenom födelsebrevet tillsammans med dem och 

bekräftade deras önskemål och diskuterade om de var genomförbara eller ej. Om de inte

fick födelsebrevet bekräftat kände de osäkerhet inför om barnmorskan tagit del av 

hennes önskemål och de upplevde sig bli ignorerade och utestängda från möjligheten att

vara delaktiga. En rädsla för att konfrontera kvinnans önskemål och möjligen orsaka 

besvikelse, eller att riskera att kränka kvinnan, skulle eventuellt kunna vara en 

anledning till att barnmorskor väljer att undvika att prata om brevet. Enligt Lothian 

(2006) fråntas kvinnan sin möjlighet till empowerment om barnmorskan inte tar upp 

födelsebrevet till diskussion. I föreliggande studie beskriver kvinnorna att besvikelsen 

över att inte fått sina önskemål tillgodosedda var större då de inte fått sitt födelsebrev 

bekräftat av barnmorskan, än då brevet kommit upp till diskussion och hon fått 

förklaringar till varför vissa önskemål inte kunde bli möjliga att genomföra. Cook & 

Loomis (2012), Laurin & Liljenberg (2016) samt Mei et al. (2016) kom till samma 

slutsats i sina studier, att kvinnorna inte såg det som något problem att önskemålen inte 

kunde uppfyllas så länge det förekom god kommunikation och en öppen dialog om 

varför det inte var möjligt att tillgodose dem. 

Kvinnor som gått kurser gällande stöd i föräldrarskapet upplever positiva effekter, 

såsom att de känner igen det barnmorskan pratar om och kan vara med i diskussionen 

och bli delaktig i besluten (Cipolletta & Balasso, 2011). Att få möjlighet till att ställa 

frågor till barnmorskan, se film över hur det ser ut på förlossningen eller få göra ett 

besök på förlossningsavdelningen för att bekanta sig med omgivningen var något som 

kvinnorna i föreliggande studie fått göra och de ansåg att det hjälpte dem att uppleva 

trygghet och en ökad delaktighet. Att gå förberedande kurser styrker även Hauk et al. 

(2007), Fair & Morrisson (2010) samt Cipolletta & Balasso (2011) i sina studier där de 

hävdar att det bästa sättet att ge kvinnan redskap att kunna kommunicera med 

barnmorskan och öka sina chanser till delaktighet är att vara påläst. Allt fler kurser som 



gäller stöd i föräldrarskapet bortprioriteras inom mödrarhälsovården. Möjligheten att 

komma till en förlossningsavdelning för att bekanta sig med miljön finns, på grund av 

minskade resurser, endast kvar på ett fåtal platser. Att eliminera förberedande kurser kan

skapa orealistiska förväntningar hos kvinnan, vilket i sin tur kan bidra till bristande 

kommunikation mellan vårdpersonalen och kvinnan.

I ett försök att förbättra kvinnans upplevelse av delaktighet under sin förlossning har 

man på Danderyds förlossningsklinik infört att överrapporteringen mellan personalen 

sker inne hos kvinnan på förlossningsrummet. Det gäller dock främst kvinnor i aktivt 

förlossningsarbete. Tanken med det nya sättet att rapportera på är att involvera patienten

och förbättra kommunikationen då kvinnan kan ta del av det som sägs. Hon har då även 

möjlighet till invändningar och blir mer delaktig i processen (Danderyds sjukhus, 2015).

Än så länge har man inte kunnat ta del av någon summering av projektet, men enligt 

författarna till denna studie skulle detta kunna ha en positiv effekt på kvinnans 

upplevelse av delaktighet och därmed öka hennes chanser till en positiv 

förlossningsupplevelse. Dock är detta något som kan ställa högre krav på barnmorskan, 

som bör ha en god förmåga att kunna läsa in kvinnans behov av information och 

förmåga att kommunicera. Det är också viktigt att rapporteringen sker i form av en 

dialog med ord och en innebörd som kvinnan förstår. Risken är annars att kvinnan 

lämnas oförstående med egna tolkningar vilket istället skulle kunna leda till en minskad 

upplevelse av delaktighet.

Kontinuerlig information skapar delaktighet i beslutsfattande

Kvinnorna i studien beskriver vikten av att få fortlöpande och anpassad information 

under hela förlossningen för att kunna känna sig delaktiga i det som sker. De vill 

involveras i barnmorskans tankar kring förlossningens progress och få möjlighet att 

sätta sig in i situationen och kunna vara med och diskutera kring de beslut som 

eventuellt behöver fattas. Detta får stöd i Sjödins (2014) studie där kvinnorna beskriver 

att om de delges information och får en eventuell situation förklarad för sig så de förstår

vad som händer, får de en chans att samverka i beslut och därmed en möjlighet att 

uppleva delaktighet. Fortlöpande information om händelseförloppet inger en känsla av 

delaktighet. Lundgren & Berg (2007) uttryckte särskilt att den kontinuerliga 

informationen var viktig för de kvinnor med komplicerade förlossningsförlopp. De var 

ofta mer oroliga och osäkra och behövde mer stöd och saklig information för att kunna 



förstå och känna sig delaktiga. Lundgren & Berg (2007) beskriver vidare att det kan 

vara en större utmaning för barnmorskan att involvera kvinnan i en komplicerad 

förlossning, det krävs mer tid, tålamod och förståelse för att göra henne delaktig. 

Information gör att kvinnan kan uppleva delaktighet, men det innefattar också att med 

hjälp av den information man fått kunna tillåta att någon annan tar över situationen när 

det krävs, att våga förlita sig på att vårdpersonalen gör det bästa i vad situationen kräver.

En av deltagarna i studien beskrev att hon inte fick någon information i ett akut skede. 

Och att hon inte visste något om det som hände kring henne. Dock fick hon information 

i efterhand, vilket hon upplevde var värdefullt. Möjligen informerade barnmorskan 

kvinnan, men i det kaos som rådde kan hon haft svårt att uppfatta informationen. Eller 

kanske bedömde barnmorskan att tid för information inte fanns. En pågående dialog är 

nödvändig för att  barnmorskan ska kunna försäkra sig om att kvinnan förstått den 

information hon delgivits (Carlton et al., 2005). En kvinna i studien beskriver vidare att 

de upplevde sig bli lämnade utanför sin förlossning och att de kände sig osäkra i 

situationen när barnmorskan inte delade med sig av sina funderingar och fattade beslut 

utan att informera kvinnan om varför man valde att göra som man gjorde. Bristande 

information kan, enligt Bjernefjell & Hugg (2012) och Sjödin (2014) orsaka en 

osäkerhet hos kvinnan och skapa en upplevelse av att barnmorskan håller inne med 

något. Att få vara delaktig innebär att inga beslut fattas över kvinnans huvud, utan att 

barnmorskan informerar och, tillsammans med kvinnan, kommer fram till dessa beslut. 

Lundgren & Berg (2007) menar också att avsaknad av delaktighet kan leda till att 

kvinnan upplever frånvaro till sin förlossning och overkliga upplevelser av att inte ha 

fött barn kan då uppstå i efterhand.

Behov av professionellt stöd

Hauk et al. (2007), Bjernefjell & Hugg (2012) samt Sjödin (2014) beskriver i sina 

studier vikten av att visa kvinnan respekt och lyssna samt ta sig tid till att svara på 

frågor. Något som ger henne en upplevelse av att få vara delaktig, samt inger ett 

förtroende för barnmorskan. I föreliggande studie framkommer det att stöd från 

barnmorskan inger en känsla av att bli respekterad för den man är. Kvinnorna 

poängterar att de inte vill uppleva sig bara vara en i mängden av andra födande kvinnor 

på förlossningsavdelningen. Om kvinnan blir respekterad och får känna omtanke av en 

närvarande barnmorska innebär det att hon lättare kan bygga upp ett förtroende för 



henne, vilket leder till en ökad trygghet i situationen. Hauk et al. (2007) beskriver att det

är lättare för kvinnan att acceptera förlossningssituationen om hon har förtroende för 

barnmorskan och involveras i beslutsprocessen. I föreliggande studie beskriver 

kvinnorna att en god och ömsesidig relation mellan henne och barnmorskan kan väga 

upp för en förlossningsupplevelse som inte kommit att bli enligt hennes önskemål. En 

god relation kan innebära att kvinnan ändå känner att hon får stöd samt upplever 

delaktighet i sin förlossning.

Stödet innefattar även en närvarande barnmorska. Aune, Amundssen & Skaget (2013) 

beskriver att om barnmorskan tillbringar mycket tid inne på rummet kan kvinnan ställa 

frågor och diskutera olika situationer i en stressfri miljö. I det mötet kan kvinnan känna 

sig trygg, självsäker och avslappnad. Vilket även deltagarna i denna studie beskrev. Att 

barnmorskan spenderade tid inne hos kvinnan och lärde känna henne gjorde att hon 

förstod kvinnans rädslor och kunde lugna henne och ge svar på hennes spontana frågor. 

En barnmorska som kunde lyfta och peppa kvinnan beskrevs av kvinnorna i studien som

positiv, vänlig, stöttande och lugn. Nilsson, Thorsell, Hertfelt & Ekström (2013) menar 

att en närvarande barnmorska kan stötta kvinnan till att lita till sin egen förmåga och 

uppmuntrar till ett ökat självförtroende, vilket leder till empowerment. 

Att ha en närvarande barnmorska är dock inget kvinnan kan välja, även om hon författat

ett födelsebrev. En debattartikel i SvD (Nordlund et al., 2013, 3 december), skriven av 

barnmorskor kopplade till barnmorskeförbundet, tar upp att även då vi lever i en tid där 

delaktighet i vården ses som en självklarhet kan kvinnan visserligen välja om hon vill ha

smärtlindring, men inte om hon vill ha en barnmorska närvarande som stöd under sin 

förlossning. I studies resultat framkommer det att kvinnorna oroar sig för att 

barnmorskan ska ha för många patienter samtidigt och att hon ska hamna i skymundan. 

Tid för professionellt stöd uteblir då och hon får svårt att känna delaktighet. Kvinnorna 

vittnar om behovet av att barnmorskan tar sig tid och är mentalt närvarande. I en 

stressad situation kan det vara svårt för barnmorskan att uppnå mental närvaro när hon 

tvingas skynda mellan rummen, från kvinna till kvinna och ställa om sig mellan varje 

patient. En kvinna i studien beskrev att barnmorskan varit närvarande på rummet men 

hon kände sig inte bekräftad, hon upplevde att hon hamnade bak i kulissen. Fysisk 

närvaro var inte tillräcklig, var barnmorskan inte mentalt närvarande hos den berörda 

kvinnan, var det svårt att läsa av kvinnans individuella behov. Detta fann även 



Dahlberg, Persen, Skogås, Selboe, Torvik, Aune (2015) i sin studie. Dock menar Aune 

et al (2013) att fem minuters mental närvaro och full uppmärksamhet från barnmorskan 

kan inbringa kvinnan mer stöd än om barnmorskan var fysiskt närvarande men hade 

fokus på annat håll och upplevdes frånvarande, trots att hon tillbringade en längre tid 

inne hos kvinnan. Om barnmorskan kan uppnå full mental närvaro under fem minuter i 

en stressad situation skulle det enligt Aune et al. (2013) kunna innebära att kvinnan trots

allt känner tillfredsställelse med det stöd hon får. Andra studier menar att barnmorskans 

närvaro är avgörande för hur kvinnan kommer uppfatta sin förlossning. Att ju mer tid 

barnmorskan tillbringar inne hos kvinnan desto bättre förlossningsprogress, dock 

framkommer det inte om det är fysisk eller mental närvaro som avses (Nilsson et al., 

2013; Dahlberg et al., 2015). Även kvinnorna i föreliggande studie beskrev att en 

närvarande barnmorska gav dem en känsla av trygghet och tro på sig själva att kunna ta 

sig igenom förlossningen. Enligt Aune et al. (2013)  ökade avståndet mellan 

barnmorskan och kvinnan om barnmorskan inte hade möjlighet att närvara inne på 

rummet, och risken för ingripanden i förlossningsprocessen ökade. Även risken för en 

traumatisk upplevelse ökade om stödet uteblev och kvinnan kunde då känna ensamhet 

samt en rädsla för att föda. Man såg även att vid tidsbrist gavs epiduralanastesi oftare då

barnmorskan inte hade möjlighet att stötta och coacha kvinnan genom värkarna, vilket 

kan förklara varför den formen av smärtlindring ibland hänger samman med en sämre 

förlossningsupplevelse. Tidsbrist var också en anledning till att förlossningar 

övervakades via datorer på barnmorskeexpeditionen, istället för att barnmorskan befann 

sig inne på rummet hos kvinnan, och omföderskor nedprioriterades och fick mindre 

uppmärksamhet. 

Författarna har funderat över personalsituationen, som råder även på den klinik där 

studien har genomförts. Kvinnorna oroar sig över bristen på barnmorskor, att de ska 

vara stressade och inte hinna med dem under förlossningen. Hur kommer situationen se 

ut om ett år om ingen förändring sker? Kommer vi klara av att möta kvinnornas behov 

av stöd och närvaro och bidra till deras upplevelse av delaktighet?  Med dagens 

bemanningssituation känns det som att det kan bli svårt. Enligt Hildingsson et al. 

(2016), orsakar den stressade situationen på förlossningsavdelningarna att var tredje 

barnmorska riskerar bli utbränd eller säga upp sig, vilket oroar oss som blivande 

barnmorskor. Kanske ligger svaret i  Aune et al. (2013) studie, där det framkommer att 

så lite som fem minuters full mental närvaro i en stressad situation skulle kunna 



innebära att kvinnan trots allt känner tillfredsställelse med det stöd hon får. Ska 

barnmorskorna klara av rådande stress på förlossningsklinikerna måste de kanske rustas 

med resurser för att kunna möta kvinnans behov. Kanske borde barnmorskor, som en del

av ett förebyggande arbete, erbjudas utbildning i mindfulness för att lättare kunna 

hantera stress och skydda sig själva från att drabbas av utmattning. Mindfulness är ett 

sätt att hantera stress genom att befinna sig i nuet och fokusera tankarna på det som sker

i stunden (Vårdguiden, 2016). Om barnmorskan kan uppfylla behovet av en mental 

närvaro under den tid hon befinner sig på förlossninggsrummet skulle det kunna bidra 

till en ökad känsla av delaktighet och en positiv förlossningsupplevelse för kvinnan. 

Något som får stöd av Hunter (2016), som i sin studie påpekar att mindfulness skulle 

kunna underlätta för barnmorskor att hålla patientcentrerad fokus, erbjuda mental 

närvaro och aktivt lyssna på patienten.

Kvinnorna i studien var nöjda med stödet från Aurora. De ansåg sig fått det stöd de 

behövde för att kunna förbereda sig inför förlossningen. Under förlossningen upplevde 

alla kvinnor utom en att de fick sina födelsebrev bekräftade av barnmorskan. En av 

kvinnorna med tidigare erfarenhet av förlossning med födelsebrev, dock utan 

Aurorakontakt vid det tillfället, upplevde att barnmorskan vid den senare förlossningen 

var väldigt angelägen om att lyssna till kvinnan och ständigt informera. Hon uttryckte 

det som att det verkade vara en röd flagg i journalen när man kom som Aurorapatient. 

Enligt författarna ska det inte spela någon roll varför en kvinna kommer med ett 

födelsebrev, eller var hon eventuellt fått hjälp att författa ett. Alla kvinnor ska få sina 

födelsebrev bekräftade och diskuterade. Lothian (2006) och Kou et al. (2009) fann i sin 

studie att kvinnorna ska involveras i sin förlossning och uppleva sig vara delaktiga i 

beslut genom kontinuerlig information, en öppen kommunikation samt en närvarande 

barnmorska som kan stötta henne i en av de största händelserna i hennes liv. Att inte få 

sitt födelsebrev bekräftat skulle kunna leda till att kvinnan förlorar förtroendet för 

barnmorskan och att hon upplever sig inte bli tagen på allvar. Ett förlorat förtroende kan

vara svårt att reparera och risken för att förlossningsupplevelsen ska bli negativ ökar 

(Hauk et al., 2007). Detta får stöd i föreliggande studie där kvinnorna uttrycker att ett 

födelsebrev som inte bekräftas riskerar att försämra deras möjligheter till delaktighet 

och därmed minska deras chanser till en positiv förlossningsupplevelse. 



Studiens betydelse 

Upplevelsen av delaktighet under förlossningen tycks vara ett relativt outforskat 

område. Ingen tidigare genomförd studie med samma syfte har stått att finna och 

författarna hoppas därmed att föreliggande studies resultat ska kunna ge barnmorskor en

ökad kunskap om vikten av delaktighet under förlossningen. Med den ökade kunskapen 

bör fler kvinnor kunna få chans till en positiv förlossningsupplevelse. 

Framtida forskning

För att ytterligare utveckla kunskapen om upplevelsen av delaktighet under förlossning 

med födelsebrev tycker författarna det vore intressant att genomföra en mer omfattande 

studie med kvinnor som skrivit födelsebrev utan att ha varit i kontakt med en 

Auroramottagning.

Referenser



Anderson, R.M. & Funnell, M.M. (2010). Patient empowerment: Myths and 
misconceptions. Patient Education and Counseling, 79(3), 277-282.

Askheim, O.P. (2007). Empowerment - olika infallsvinklar. I Askheim, O.P. & Starrin, 
B. (Red.), Empowerment i teori och praktik. (s. 18-32). Malmö: Gleerups Utbildning 
AB.

Attanasio, L., McPherson, M. & Kozhimannil, K. (2014). Positive childbirth 
experiences in US Hospitals: A mixed methods analysis. Maternal & Child Health 
Journal, 18(5), 1280–1290.

Aujoulat, I. d´Hoore, W. & Deccache, A. (2007). Patient empowerment in theory and 
practice: Polysemy or cacophony? Patient Education and Counseling, 66(1), 13-20.

Aune, I., Amundsen, H. & Skaget, C. (2013). 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.

Bailey, D.N. (2011). Framing client care using Halldorsdottir´s theory of caring and 
uncaring behaviors within nursing and healthcare. International Journal of Human 
Caring, 15(4), 54-66.

Barnmorskeförbundet, (1999). Den internationella etiska koden för barnmorskor. 
Hämtad 8 september, 2016, från http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-
content/uploads/2014/01/Etiska-koden-for-barnmorskor-svensk-oversattning.pdf

Berg, M. (2010). Vårdandets värdegrund vid barnafödandet. I Berg, M. & Lundgren, I. 
(Red.),  Att stödja och stärka - vårdande vid barnafödande. (s.34-35). Lund: 
Studentlitteratur.

Bernefjell, J. & Hugg, V. (2012). Föräldrars upplevelser av bristande stöd, bemötande 
och trygghet i samband med vård under förlossningen på ett sjukhus i Västra Sverige 
(Master´s thesis). Borås: Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås. 
Tillgänglig:
http://bada.hb.se/bitstream/2320/12065/1/M2012_56.pdf

Borrelli, S E. (2013). What is a good midwife? Insights from the literature. Midwifery, 
30, 3-10.

Carlton,T., Clark Callister, L. & Stoneman, E. (2005). Decision making in laboring 
women: Ethical issues for perinatal nurses. The Journal of Perinatal & Neonatal 
Nursing, 19(2), 145-154.

Cipolletta, S & Balasso, S. (2011). When everything seems right: the first 
birthexperience of woman in an Italian hospital. Journal of Reproductive and Infant 
Psychology, 29(4), 371-381.

Cook, K. & Loomis, C. (2012). The impact of choice and control on women's childbirth 
experience. The Journal of Perinatal Education, 21(3), 158-168.

http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2014/01/Etiska-koden-for-barnmorskor-svensk-oversattning.pdf
http://www.barnmorskeforbundet.se/wp-content/uploads/2014/01/Etiska-koden-for-barnmorskor-svensk-oversattning.pdf
http://bada.hb.se/bitstream/2320/12065/1/M2012_56.pdf


Dahlberg, U., Persen, J., Skogås A-K., Selboe, S-T., Torvik M. & Aune, I. (2015). How 
can midwives promote a normal birth and a positive birth experience? The experience 
of first-time Norwegian mothers. Sexual & Reproductive Healthcare, 7, 2-7.

Danderyds sjukhus. (2015). Ökad delaktighet på förlossningen. Hämtad 7 oktober, 
2016, från http://www.ds.se/om-oss/Nyheter/Okad-delaktighet-pa-forlossningen/

Eldh, A-C., Ekman, I. & Ehnfors, M. (2006). Conditions for patient participation and
non-participation in health care. Nurs Ethics, 13(5), 503-514.

Elo, S. & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of 
Advanced Nursing, 62(1), 107-115.

Fair, C & Morrison, T.E. (2010). The relationship between prenatal control, 
expectations, experienced control and birth satisfaction among primiparous women. 
Midwifery, 28, 39-44.

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achive trustworthness. Nurse Education
Today, 24(2), 105-112.

Hallgren, A. (2004). Förlossningsförberedelser. I: Berg, M. & Lundgren, I. (red.), Att 
stödja och stärka - vårdande vid barnafödande. Lund: Studentlitteratur.

Hauk, Y., Fenwick, J., Downie, J. & Butt, J. (2007). The influence of childbirth 
expectations on Western Australian women's perceptions of their birth experience. 
Midwifery, 23, 235-247.

Helsingforsdeklarationen, (2013). Hämtad 3 februari, 2016, från 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html 

Hildingsson, I., Gamble, J., Sidebotham, M., Creedy, D. K., Guilliland, K., Dixon, L., 
Pallant, J. & Fenwick, J. (2016). Midwifery empowerment : National surveys of 
midwives from Australia, New Zealand and Sweden. Midwifery, 40, 62-69. 

Hollins Martin, C. (2008). Birth planning for midwifes and mothers. British Journal of 
Midwifery, 16(9), 583-587.

Hunter, L. (2016). Making time and space: the impact of mindfulness training on
nursing and midwifery practice. A critical interpretative synthesis. Journal of Clinical 
Nursing, 25, 918-929.

ICM. (2008). International Confederation of Midwives (ICM). International Code of 
Ethics for Midwives, Hämtad 13 september, 2016, från 
http://www.internationalmidwives.org/

Jansson, C. (2006). Förlossningssmärta blev politik - Populärhistoria nr 12. Hämtad 31 
augusti, 2016, från http://www.popularhistoria.se/artiklar/forlossningssmarta-blev-
politik/ 

http://www.popularhistoria.se/artiklar/forlossningssmarta-blev-politik/
http://www.popularhistoria.se/artiklar/forlossningssmarta-blev-politik/
http://www.internationalmidwives.org/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-28490
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html
http://www.ds.se/om-oss/Nyheter/Okad-delaktighet-pa-forlossningen/


Kou, S-C., Lin, K-C., Hsu, C-H., Yang, C-C., Chang, M-Y., Tsao, C-M. & Lin, L-C. 
(2009). Evaluation of the effects of a birth plan on Taiwanese women`s childbirth 
experiences, controland expectationss fulfilment: A randomised controlled trial. 
International Journal of Nursing Studies, 47, 806-814.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.

Laurin, N. & Liljenberg, M. (2016). Förlösande barnmorskors tankar om 
förlossningsbrev. (Master´s thesis). Lund: Institutionen för hälsa, vård och samhälle, 
Lunds universitet. Tillgänglig: http://lup.lub.lu.se/luur/download?
func=downloadFile&recordOId=8565523&fileOId=8565535

Lothian, J. (2006). Birth plans: The good, the bad and the future. Journal of Obstetric, 
Gynecologicand Neonatal Nursing, 35, 295-303.

Lundgren, I. (2010). Vård vid normalt barnafödande. I Berg, M. & Lundgren, I. (Red.),
 Att stödja och stärka - vårdande vid barnafödande. (s.123-124). Lund: Studentlitteratur.

Lundgren, I. & Berg, M. (2007). Central concepts in the midwife - woman relationship. 
Scandinavian Journal Caring Science, (21) 220-228.

Maimburg, R., Vaeth, M. & Dahlen, H. (2015). Women's experience of childbirth – A 
five year follow-up of the randomised controlled trial “Ready for Child Trial”. Women 
and Birth, 1-5.

Mei, J., Afshar, Y., Gregory, K., Kilpatrick, S. & Esakoff, T. (2016). The impact of 
choice and control on women's childbirth experience. Birth: Issues in Perinatal Care, 
43(2), 144-150.

Nilsson, C. & Lundgren, I. (2009). Women´s lived experience of fear of childbirth. 
Midwifery, 25, 1-9.

Nilsson, C., Lundgren, I., Karlström, A. & Hildingsson, I. (2012). Self reported fear of 
childbirth and its association with women's birth experience and mode of delivery: A 
longitudinal population-based study. Women and Birth, 25, 114-121.

Nilsson, L., Thorsell, T., HertfeltWahn, E. & Ekström, A. (2013). Factors influencing 
positive birth experiences of first-time mothers. Nursing Research and Practice, 1-6.

Nordlund, E., Jeppsson, Ia., Ulén, E., Lagergren, L., Ahlbom, M., Jensen, A., Akselson, 
A., Klint, A., Lind, C., Wigbrandt, M., Strandberg, L., Jaldegren, A., Frisk, U., 
Bergquist, C., Wiklund, I. & Ribeiro, S. (2013, 3 december). Födande kvinnor bör få 
välja vård. Svenska Dagbladet. Hämtad 7 oktober, 2016, från 
http://www.svd.se/fodande-kvinnor-bor-fa-valja-vard

Otley, H. (2011). Fear of childbirth: Understanding the causes, impact and treatment. 
British Journal of Midwifery, 19(4), 215-220.

Patel, R. & Davidsson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur.

http://www.svd.se/fodande-kvinnor-bor-fa-valja-vard
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8565523&fileOId=8565535
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8565523&fileOId=8565535


Ryding, E.L. (2008). Psykologiska aspekter på graviditet och förlossnig.  Hagberg, H., 
Marsal, K. & Westgren, M. (Red.), Obstetrik (s. 135-150). Lund: Studentlitteratur.

SFOG. (2004). Förlossningsrädsla (Rapport 2004:51). Hämtad 1 september, 2016, från
://www.sfog.se/nhttpsatupplaga/nr51_med_omslag3892c621-81ca-4830-97a1-
b8c146bd3bb2.pdf

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtad 1 september, 2016 från
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

SFS 2014:821. Patientlagen. Hämtad 11 januari, 2017 från 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821

Sjödin, M. (2014). Kvinnors upplevelse av delaktighet vid en instrumentell förlossning. 
(Master´s thesis). Stockholm: Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophia hemmets 
Högskola. Tillgänglig: http://www.diva-
portal.se/smash/get/diva2:738382/FULLTEXT01.pdf

Socialstyrelsen. (2006). Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Hämtad 29
januari, 2016, från http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/

Socialstyrelsen. (2014). Om vård- och omsorgstagares delaktighet. Hämtad 28 januari, 
2016, från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-18

Socialstyrelsen (2015). Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig. 
Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Hämtad 1 september, 2016, från
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-10

SOU 1978:5. Barnomsorgsgruppen. Föräldrautbildning 1: Kring barnets födelse. 
Stockholm: Socialdepartementet, 1978. Hämtad 21 oktober, 2016, från 
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Bakgrund/ 

Svenska akademiens ordlista över svenska språket, (2016). Hämtad 3 februari, 2016, 
från
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-
saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan

Thomsson, H. (2011). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur.

Thorstensson, S.(2012). Professional support in childbearing, a challenge act of 
balance. Doktorsavhandling. Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och 
medicin.

Vårdguiden 1177. (2016). Mindfulness. Hämtad 17 oktober, 2016, från 
http://www.1177.se/Kronoberg/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness/ 

http://www.1177.se/Kronoberg/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness/
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan
http://www.svenskaakademien.se/svenska-spraket/svenska-akademiens-ordlista-saol/saol-13-pa-natet/sok-i-ordlistan
http://www.rikshandboken-bhv.se/Texter/Foraldrastod-i-grupp/Bakgrund/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-4-10
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-6-18
http://www.barnmorskeforbundet.se/barnmorskan/
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:738382/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:738382/FULLTEXT01.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659
http://www.sfog.se/nhttpsatupplaga/nr51_med_omslag3892c621-81ca-4830-97a1-b8c146bd3bb2.pdf
http://www.sfog.se/nhttpsatupplaga/nr51_med_omslag3892c621-81ca-4830-97a1-b8c146bd3bb2.pdf


Vårdguiden 1177. (2016). Förlossningsbrev. Hämtad 20 januari, 2016, från 
http://www.1177.se/Kronoberg/Tema/Gravid/Forlossning/Praktiska-rad-infor-
forlossningen/Forlossningsbrev/

Waldenström, U. (2007). Föda barn - från naturligt till högteknologiskt. Karolinska 
institutet, University press, Stockholm. 

Wittmann-Price, R.A. & Bhattacharya, A. (2008). Reexploring the subconcepts of the 
Whittmann -price theory of emancipated decision making in women's healthcare. 
Advances in Nursing Science, 31(3), 225-236.

Whitford, H.M., Entwistle, V.A., van Teijlingen, W., Aitchison, P.E., Comm Ed, C., 
Davidson, T., Humphrey, T. & Tucker, J.S. (2014). Use of a birth plan within woman-
held maternity records: A qualitative study with women and staff in Northeast Scotland. 
Birth Issues in Perinatal Care, 41(3), 283-289.

WHO, (1986). Ottawa Charter for Health Promotion.Hämtad 13 september, 2016, från 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf?ua=1

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/129532/Ottawa_Charter.pdf?ua=1
http://www.1177.se/Kronoberg/Tema/Gravid/Forlossning/Praktiska-rad-infor-forlossningen/Forlossningsbrev/
http://www.1177.se/Kronoberg/Tema/Gravid/Forlossning/Praktiska-rad-infor-forlossningen/Forlossningsbrev/


1


	Inledning
	“...denna gång var jag mer en person som man brydde sig om och lyssnade på ett annat sätt…” (3)

	För att ytterligare utveckla kunskapen om upplevelsen av delaktighet under förlossning med födelsebrev tycker författarna det vore intressant att genomföra en mer omfattande studie med kvinnor som skrivit födelsebrev utan att ha varit i kontakt med en Auroramottagning.

